ЖУРБОТНАЕ РАННЕ
Кожнаму відавочніку пачатак Вялікай Айчыннай вайны запомніўся
па-свойму. Але ўсе яны адзінадушна сыходзяцца ў адным – раніца 22
чэрвеня 1941 года выдалася незвычайна ціхай і спакойнай. Жахі пачаліся
потым.
Зіну Шакалей разбудзілі вельмі рана – каровы пасвіць, пакуль матуля
аходзіцца. Яна хуценька апранула сукенку, падабрала густыя локаны і
ціхенька, каб не пабудзіць малодшых браціка і сястру, якія салодка пасопвалі,
выбегла з хаты. Зіне пашанцавала – тата ішоў касіць і дапамог ёй загнаць
статак аж на выган. Зіна ўскочыла босымі нагамі на яшчэ халаднаваты
вялізны пляскаты валун, распасцерла рукі насустрач узыходзячаму сонейку і
ціха засмяялася. Ёй здалося, што такой прыгажосці яна яшчэ ніколі не
бачыла. Чэрвень не пашкадаваў фарбаў, і раніца выдалася наўздзіў
рознакаляровай і яркай. Аднаго толькі зялёнага колеру аж восем адценняў
налічыла Зіна. А сонейка якое сёння дзіўнае! Заплюшчыш адно вока – яно
аранжавае, круглае. Заплюшчыш другое, і яно робіцца жоўтым і размытым.
“Няхай бы заўсёды было лета, – цёплае, зялёнае, ціхае і мірнае,” – падумала
дзяўчына і, падняўшы да неба рукі, закрычала: – Добрай раніцы, раніца!
Апоўдні Зіну змяніў брат. Ён быў на два гады малодшы за яе, але вельмі
сур’ёзны і дамавіты. Тату па гаспадарцы дапамагаў цалкам, хутка пераймаў
навыкі, якім навучаў яго бацька.
Зіна вярталася дадому праз вёску. Яна заўважыла, што мужчыны
збіраюцца гуртамі пасярэдзіне вуліцы і нешта абмяркоўваюць. З боку
Росенскага аэрадрома чуліся выбухі. Раней на іх ніхто не звяртаў увагі – у
лётнай вайсковай часці часта ішлі вучэнні. Сёння да выбухаў пільна
прыслухоўваліся. Зіна, не прыпыняючыся, пакрочыла дахаты. Неўзабаве з
мужчынскага сходу вярнуўся і тата. Ён быў засмучаны.
– Не ведаю, нешта непадобна ўсё гэта на вучэнні… Няўжо, сапраўды, вайна?..
– трывожна прамовіў ён.
Пра вайну даведаліся назаўтра з радыёрупара на слупе. Жанчыны
плакалі, мужчынам сталі прыносіць павесткі. А Зіна – вось дурніца!
Шаснаццаты год пайшоў ад восені, разумніца, выдатніца, і, галоўнае, добра
ведала, што вайна – гэта дрэнна, жудасна, а ўсё ж недзе падспудна
радавалася – у школу хадзіць не трэба будзе.
Немцы ўехалі ў вёску на брычках, запрэжаных парай коней. Такіх
сытых, гладкіх коней ніхто ніколі не бачыў. Не бачылі і мужчын у кароткіх
портках. Фрыцы ўсміхаліся, гралі на губных гармоніках, доўга мыліся ля
студняў на падворках, частавалі дзяцей белымі булкамі з маслам. Жахі
пачаліся потым.

О, колькі разоў там, у далёкай Прусіі Зіна праклінала той дзень,
вярталася думкамі ў родную вёсачку Грыбаўцы, што на Ваўкавышчыне (цяпер
Мастоўскі раён), сумавала па родных і так хацела… у школу. Хацела вучыцца.
Няўжо ніколі не здзейсніцца яе мара стаць настаўніцай?!
Шэсць разоў Зінаіду Васільеўну Шакалей забіралі на працы ў Германію.
Пяць разоў яна ўцякала адтуль, рызыкуючы сваім жыццём. Уцякла б і шосты,
каб нямецкія ўлады не выдалі загад: сям’ю ўцекача – расстраляць, хату –
спаліць на радзіме. І Зіна змірылася.
Апошні раз працавала на ферме ў маёнтку фрау Мюллер у вялікай
вёсцы Гросвальтэрдорф крайс Гумбінэн. Жыла ў курніку, потым у бараку
разам з дзяўчатамі з Польшчы, Францыі, Галандыі.
– Чаго толькі не нагледзелася, – успамінае Зінаіда Васільеўна. –
Гаспадары, праўда, трапілі добрыя. Працаваць прымушалі шмат, кармілі
дрэнна, але не здзекаваліся, не білі. Мужчын на ферме не было, акрамя
камісаванага з-пад Сталінграда і прысланага сюды на працу немца сярэдніх
гадоў з польскім прозвішчам – Пілікоўскі. На фронце яму адарвала нагу, у
маёнтку ён быў галоўным распарадчыкам і наглядчыкам. Мы баяліся нават
яго ценю – такім жорсткім і бяздушным ён здаваўся.
І вось аднойчы выпала ў нас такое здарэнне. Жыла з намі ў адным
бараку палячка Ядзька. Маленькая, худая, дзяўчо-дзяўчом, але вясёлая і
гарэзлівая. Летнім вечарам пралезла яна пад плотам з вялікай місаю на
плантацыю трускавак. Наелася сама, назбірала поўную місу адборных ягад
нам, сваім сяброўкам па няшчасцю, і толькі сабралася вярнуцца тым самым
ходам назад, як паўстаў перад ёю, немаведама адкуль узяўшыся, гер
Пілікоўскі. Ядзька ледзве не самлела. Наглядчык схапіў яе за руку, кінуў на
калена і пачаў лупцаваць гумовай пугай. Злосныя, брудныя, абразлівыя
словы грымелі на ўсё наваколле з вуснаў ката. На ўсё наваколле лемантавала
Ядзька. Мы высыпалі на вуліцу, пачуўшы сяброўчын енк, і стаялі,
бездапаможныя, сціснуўшы кулакі…
Дзяўчынка ўварвалася ў барак, як віхура. Упала на нары. Мы думалі,
што яна плача, потым зразумелі – рагоча. Спалохаліся – звар’яцела! А Ядзька
супакоілася, звесіла ногі са свайго ложка і расказала нам пра сваю прыгоду.
Гер Пілікоўскі, злавіўшы яе з трускаўкамі, загадаў: “Крычы, гадзіна, хай
думаюць, што я цябе луплю, але больш каб у агарод не лазіла!” Сцябаў пугаю
па сваёй драўлянай назе і лаяўся вельмі натуральна. Раніцай перад дзвярыма
барака мы натыкнуліся на місу з Ядзькінымі трускаўкамі.
– Цяпер я глыбока перакананая ў тым, – спяшаецца дадаць Зінаіда
Васільеўна, – што простыя людзі нямеччыны гэтак сама, як і нашы, не хацелі
вайны, яны былі ахвярамі тагачаснай палітыкі. Увесь час нямецкія жанчыны
хадзілі ў чорным убранні, таму што не было такой сям’і, куды б не прынеслі
пахаванку. На нямецкай, варожай зямлі маладыя полькі, галандкі,
францужанкі і беларускі пракліналі вайну і маліліся за перамогу разам.

Зінаіда Васільеўна Шакалей, у замужжы Вайтулевіч, вярнулася на
радзіму, скончыла педвучылішча і сорак гадоў працавала настаўніцай
пачатковых класаў у Краснасельскай сярэдняй школе Ваўкавыскага раёна
Гродзенскай вобласці. Гэта была мая мама.
Людміла Кебіч. “СУМНЫЯ АДМЕЦIНЫ ВАЙНЫ”

Беларусь ранiцай 22 чэрвеня 1941 г.
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