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«Ка ра вай мы не ла ма лі, 
бу ке цік ня вес ты не кі да лі...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— А што гэ та за цу да-ар на мен ты ў ня-

вес ты на спі не? Ня ўжо та ту і роў ку зра бі лі 

спе цы яль на да вя сел ля? — ці каў лю ся ў Ве-

ра ні кі.

— Не. (Смя ец ца.) Гэ та ад мыс ло вая вы-

шыў ка бі се рам. Над звы чай кар пат лі вая ра-

бо та. Я вель мі доў га вы шы ва ла бе ла рус кія 

ўзо ры на праз рыс тай сет цы. За вяр шы ла 

толь кі ноч чу пе рад вя сел лем. Гэ тую кам па-

зі цыю я скла ла са ма: вы бі ра ла ар на мен ты, 

якія з'яў ля юц ца абя рэ га мі сям'і, ка хан ня, 

ро ду.

Да свай го вя сел ля Ве ра ні ка з Аляк се ем 

рых та ва лі ся ста ран на і за га дзя. Шу ка лі роз-

ную ін фар ма цыю пра бе ла рус кія тра ды цыі. 

«Уво гу ле, прый шло ся шмат пе ра чы таць-пе-

ра гле дзець. У асноў ным ка рыс та лі ся ін тэр-

нэ там ці лі та ра ту рай у элект рон ным вы гля-

дзе, шмат ка рыс най ін фар ма цыі ўзя лі з кні гі 

«За ла тыя пра ві лы на род най куль ту ры» Ян кі 

Кру ка ды Ак са ны Ка то віч. Цу доў на, ка лі б 

з'я віў ся ней кі ўні ве саль ны да па мож нік, дзе 

дак лад на, яс на і поў на бы лі б рас пі са ныя ўсе 

бе ла рус кія вя сель ныя тра ды цыі (а мо жа, мы 

прос та не знай шлі та кой кры ні цы?)».

Ма ла дыя пер ша па чат ко ва ста ві лі мэ ту 

ра біць не тра ды цый нае вя сел ле, а су час-

нае з бе ла рус кім ка ла ры там. Та му ўсё, што 

знай шлі, пра што да ве да лі ся, — адап та ва лі 

пад ся бе, пры гэ тым па ста ра лі ся за ха ваць 

сэнс аб ра даў. У пры ват нас ці, не ку са лі і не 

ла ма лі ка ра вай, а толь кі тры ра зы па ца ла-

ва лі. Та му што ў Бе ла ру сі вель мі ша на ва лі 

хлеб і на да ва лі яму вя лі кае зна чэн не на вя-

сел лі, ён лі чыў ся пер шым і са мым да ра гім 

па да рун кам на васт во ра най сям'і. «Так са ма 

я не кі да ла бу ке цік, бо жа ні ху і ня вес це нель-

га ў гэ ты дзень ні чо га вы кі даць ад ся бе», — 

да дае Ве ра ні ка. Акра мя та го, ма ла дыя, як 

бы ло пры ня та ў на шых прод каў, ся дзе лі на 

ка жу се.

«Па коль кі я ды зай нер, 

ды і на шы дзве сям'і твор-

чыя, усё для афарм лен ня 

за лы (да рэ чы, вя сел ле 

ад зна ча лі ў аг ра ся дзі бе з 

бе ла рус ка моў най наз вай 

«Сяб ры і К») ра бі лі са ма-

стой на: за пра шаль ні кі, 

рас сад ку гас цей, ар ку і 

мно гае ін шае. Аў тэн тыч-

ную му зы ку пад бі раў муж, ён у мя не вя лі кі 

зна ток. Смач ныя тар ты ў бе ла рус кім сты лі 

па на шай прось бе спяк лі на Ар шан скім хле-
ба кам бі на це. Вя ду чы — Мак сім Пан чан ка з 
Ві цеб ска — да рэ чы, вёў вя сел ле на бе ла-
рус кай мо ве. Уво гу ле, на строй быў вель мі 
«бе ла рус кі».

Але ж са мае «бе ла рус кае» на вя сел лі — 
гэ та гос ці. «Яны ма лай цы. Усе прый шлі не 
на «свадь бу», а на «вя сел ле». Я, вя до ма, 
за га дзя ўсім ка за ла, што бу дзе цу доў на, ка лі 
яны нас пад тры ма юць сва і мі ўбо ра мі, але з 
ага вор кай, што гэ та не аба вя за лаў ка. Але 
ўсе прый шлі та кія пры го жыя, у вы шы ван-
ках або ней кіх ін шых убо рах з ар на мен там. 
І па да рун кі пры нес лі так са ма з бе ла рус кім 
ка ла ры там, у пры ват нас ці ага род ні ну са 
смеш ны мі вер шы ка мі-він ша ван ня мі на бе-
ла рус кай мо ве, квет кі на шай зям лі — ва-
лош кі, ра мон кі, лу бін, пі во ні...»

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Як прык лад гэ та му — су-

мес нае жыц цё даў жы нёй 

у 60 га доў Ка зі мі ра Ваў жын ца-

ві ча і Алы Пят роў ны Вярж біц-

кіх, жы ха роў вёс кі Ля ды Чэр-

вень ска га ра ё на, доб ра вя до-

май тут на стаў ніц кай па ры.

...У прос тай вяс ко вай ха це 

па нуе ат мас фе ра пры яз нас ці 

і ўтуль нас ці. Вок ны рас кве-

ча ны ге ран ню, з-за дзвя рэй 

вы гляд вае ці каў нае ка ця ня. 

Гас па ды ні 80 га доў, гас па-

да ру — за 90, але яны так 

кра наль на тур бу юц ца ад но 

пра ад на го!

...Пра іх су стрэ чу не ска-

жаш — вы пад ко васць. І ўсё ж 

лёс вёў ма ла дых лю дзей на-

су страч ад но ад на му: праз га-

ды, праз вог нен ныя ва ен ныя 

віх ры, праз час і пра сто ру.

Та та Ка зі мі ра Вярж біц ка-

га быў пі цер скім ра бо чым. 

Яшчэ да Каст рыч ніц кай 

рэ ва лю цыі ву чыў ся спе цы-

яль нас цям сле са ра і то ка ра 

ў нем ца-май стра во га. Не-

каль кі ра зоў ужы вую слу хаў 

Ле ні на, пра што по тым не-

ад ной чы ў пад ра бяз нас цях 

рас каз ваў сы ну.

З га лод на га Пет ра гра да 

сям'я ка та лі коў Вярж біц кіх, 

якая ства ры ла ся ў 1919-м, 

са сва ім пер шын цам вы еха-

ла на ля дзен скую зям лю, дзе 

і асе ла. Толь кі ма лы ўсё ад-

но па мёр. За тым у сям'і на-

ра дзіў ся дру гі сын, а за ім і 

трэ ці — Ка зі мір.

Ка лі ў 1939-м лік ві да ва лі 

ху та ры, Вярж біц кія апы ну лі ся 

ў вёс цы Пра мень, дзе на ма-

шын на-трак тар най стан цыі 

пра ца ваў баць ка ся мей ства. 

Ка зі мір ву чыў ся ў роз ных 

вяс ко вых шко лах Чэр вень-

шчы ны, бо не ўсю ды та ды 

бы лі на ват ся мі год кі. Вось-

мы клас і ўво гу ле за кан чваў 

у Гра дзян цы ця пе раш ня га 

Асі по віц ка га ра ё на, дзе да-

вя ло ся стаць на ква тэ ру.

А тым ча сам на Ба ры саў-

шчы не ў на стаў ніц кай сям'і 

Пшы год скіх на ра дзі ла ся да-

чуш ка Ала — бу ду чая жон ка 

Ка зі мі ра Вярж біц ка га. Па ча-

так вай ны яна су стрэ ла ча ты-

рох га до вай. У сям'і з'я віў ся 

на свет і сын. А та та з фрон ту 

так і не вяр нуў ся. Яго ўда ва 

з дзець мі вы ра шы ла пе ра-

ехаць на сваю ра дзі му — 

Чэр вень шчы ну.

І ў сям'ю Вярж біц кіх прый-

шло го ра. Сын Ва лян цін, пры-

зва ны ў вой ска на пя рэ дад ні 

вай ны, знік без вес так. Ка-

зі мі ру па шан ца ва ла бо лей. 

Апы нуў шы ся на фрон це пас-

ля вы зва лен ня Бе ла ру сі, ён, 
ма ла ды і не аб стра ля ны, цу-
дам вы хо дзіў цэ лым з са мых 
роз ных сі ту а цый. Як быц цам 
штось ці вя ло яго праз мін ныя 
па лі і лі ніі аб стрэ лу. Мо баць-
коў ская ма літ ва?! Па блі зу 

рва лі ся сна ра ды, трап ля лі ў 

ад на па лчан, ко ней... І толь кі 

адзін раз Ка зі мір Вярж біц кі 

быў па ра не ны — аскол кам у 

га ла ву. Та му і су стрэў 9 мая 

1945 го да ў шпі та лі на тэ-

ры то рыі Па ме ра ніі, але ўжо 

ачу няў шы.

На пе ра дзе яго ча ка ла вай-

ско вая ву чо ба і да лей шая 

служ ба. Да до му вяр нуў ся ў 

1947 го дзе, з ме да лём «За 

ад ва гу» і ор дэ нам Чыр во най 

Зор кі. Алач цы Пшы год скай на 

той час бы ло ўся го 10 га доў...

Яко га лё су хо ча лю бы 

баць ка для свай го сы на? 

Каб ён зай маў ся па жыц-

ці са праўд най муж чын скай 

спра вай. Вось і та та Ка зі мі-

ра пра па на ваў яму вы ву чыц-

ца на то ка ра і сле са ра, каб 
пра ца ваць ра зам на МТС. 
А кім ма рыць ба чыць сваё дзі-
ця лю бая ма ці? Па ва жа ным 
усі мі ча ла ве кам, пісь мен ным 
і на пра цы «чыс тай». У вы ні-

ку Ка зі мір па сту піў у Мін скае 

пед ву чы лі шча, дзе на той час 

рых та ва лі на стаў ні каў па чат-

ко вых кла саў, на за воч нае 

ад дзя лен не, каб мець маг чы-

масць ад на ча со ва пра ца ваць 

па спе цы яль нас ці. Пе да го гі-

ка і ста ла яго лё сам аж но на 

46 га доў. Па чы наў з на стаў ні-

ка 2 кла са Ля дзен скай шко лы. 

Пас ля бы лі па са ды за гад чы-

ка, ды рэк та ра не каль кіх на-

ву чаль ных уста ноў.

Пад час яго ды рэк тар ства 

ў Рэч каў скай шко ле там пра-

ца ва ла на стаў ні цай Эмі лія 

Пшы год ская, чыя дач ка Ала 

пас ля за кан чэн ня пер шай бе-

ла рус кай шко лы ў Чэр ве ні па-

сту пі ла ў ін сты тут за меж ных 

моў, пра цяг нуў шы тым са мым 

пе да га гіч ную ды нас тыю.

Вядома ж, Ала Пят роў на 

час та бы ва ла ў сва ёй ма мы, 

у тым лі ку і на пра цы. Ве да ла, 

што там не жа на ты ды рэк тар, 

яко му пад бі ра ла ся пад 30. 

Але ска заць, што ме на ві та 

та ды яны звяр ну лі ад но на ад-

на го ўва гу, бы ло б ня праў дай. 

Сва воль нік лёс ці ка вей шы 

сцэ на рый за кру ціў, да зво ліў-

шы зра біць вы бар... чуй на му 

ма ця рын ска му сэр цу.

Як сён ня Ка зі мір Ваў жын-

ца віч па мя тае тую раз мо ву 

са сва ёй ма ці, ка лі яна па-

ра і ла яму звяр нуць ува гу на 

да чуш ку Эмі ліі Пшы год скай. 

Маў ляў, толь кі Алач ку ба-

чыць яна вер най і лю бя чай 

спа да рож ні цай свай му сы ну 

па жыц ці. І роз ні ца больш 

чым у 10 га доў — не пе ра-

шко да. Толь кі пры гле дзец ца 

трэ ба да дзяў чы ны, да кра-

нуц ца да яе ду шы сва ёй.

Праў ду ка жуць, што ма-

ця рын скае сэр ца — вя шчун. 

Усё зла дзі ла ся ў ма ла дых. 

Рас пі са лі ся. Вя сел ле згу ля лі. 

Ра зам па ча лі бу да ваць су мес-

нае жыц цё, пе ра адоль ваць 

цяж кас ці і ня го ды, га да ваць 

да чуш ку Га лі ну і сы на Ге на дзя. 

На шмат дзе ся ці год дзяў лё сам 

іх ста ла Ля дзен ская шко ла, дзе 

Ка зі мір Ваў жын ца віч пра ца ваў 

ды рэк та рам, а Ала Пят роў на 

вы кла да ла анг лій скую і ня-

мец кую мо вы, на ват не каль кі 

га доў — яшчэ і на пен сіі.

Гэ тая тры ва лая сям'я, за-

сна ва на на да ве ры, уза е ма па-

ва зе, уза е ма ра зу мен ні. Умен не 

іс ці на кам пра міс, пра маў чаць 

у па трэб ны мо мант, са сту піць 

зма цоў ва ла ад но сі ны ле пей, 

чым цэ мент ка мя ні!

Што да ты чыц ца праў дзі-

вай гіс то рыі пра ма ця рын скі 

вы бар ня вест кі, дык яе Ка-

зі мір Ваў жын ца віч у свой 

час рас ка заў да чцэ і сы ну, 

за тым — ча ты ром уну кам, 

двум праў ну кам... І гэ та ста-

ла ся ўжо са праўд най ся мей-

най ле ген дай Вярж біц кіх!

Свят ла на АДА МО ВІЧ.

Гор ка!Гор ка!  

МА ЦЯ РЫН СКАЕ СЭР ЦА — ВЯ ШЧУН
ЯК СВЯК РОЎ ВЫ БРА ЛА СА БЕ НЯ ВЕСТ КУ

У наш імк лі вы час, ка лі лю дзі хут ка су стра ка юц ца, 

сы хо дзяц ца і раз бя га юц ца, ся мей ныя па ры, 

якія пра жы лі ра зам не ад но дзе ся ці год дзе, 

з'яў ля юц ца са праўд ным аст раў ком тры ва лас ці, 

на дзей нас ці, упэў не нас ці і спа кою. 

«На пэў на, яны ва ло да юць якімсь ці сак рэ там?» — 

часта ду ма ем мы. І што раз упэў ні ва ем ся: сак рэ там 

з'яў ля ец ца толь кі за ра джэн не па чуц ця ка хан ня, 

пры яз нас ці, пры вя за нас ці. 

Усё ас тат няе — што дзён ная пра ца два іх.
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А зды мак на пя рэ дад ні брыль ян та ва га вя сел ля вы паў го нар 
зра біць мне — аў та ру гэ та га ма тэ ры я лу.

Шка да, што не бы ло фа то гра фа на вяс ко вым вя сел лі ма ла дых 
Вярж біц кіх. Але ёсць фо та та го ж го да, зроб ле нае ў Мін ску.


