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Гар таю ся мей ны аль бом. Праў да, 

фо та здым каў май го ва ен на га 

дзя цін ства там зу сім ня ма. Гэ тая 

кар тач ка зроб ле ная ле там 1953 го да. 

На ёй я (у бе лай спад ніч цы)

і тры мае сяб роў кі-ад на вяс коў кі. 

Я з 1935 го да, та му доб ра па мя таю 

не толь кі Вя лі кую Ай чын ную, а на ват 

пер шы яе дзень, ка лі ў ноч з ня дзе лі 

на па ня дзе лак ня мец кія са ма лё ты 

бам бі лі аэ ра дром ка ля Скі дзе ля. 

Ні ко лі не за бу ду тыя страш ныя 

чор ныя клу бы ды му з ус пыш ка мі 

агню, як чыр вань ахоп лі ва ла ўсё 

на ва кол ле...

Ма ма і ба бу ля ся дзе лі ка ля акна і шчы-

ра ма лі лі ся. Ад тых вы бу хаў пра чну ла ся і 

я. Ма ма пры ту лі ла мя не да сябе і ска за ла: 

«Жэнь ка, не гля дзі ў той бок, не трэ ба».

А яшчэ па мя таю, як фа шыс ты арыш та-

ва лі май го пер ша га на стаў ні ка Іва на Ва-

сі ле ві ча Ку ры лу. У кан цы лю та га 1944-га 

да нас у клас за ві та лі тры ча ла ве кі: не мец, 

па лі цай і ста рас та вёс кі Кі рыл Кузь міц кі. 

На стаў нік як быў у са ма роб ным ваў ня ным 

шэ рым джэм пе ры, так і пай шоў з імі, каб 

больш не вяр нуц ца. Мы ся дзе лі ці хут ка, ні-

хто не пра мо віў ні сло ва. Не ўза ба ве прый-

шоў сын ад на вяс коў ца Ко ля і ска заў, што 

больш шко лы не бу дзе, што на стаў нік да 

нас не вер нец ца, за браў яго ва тоў ку і па-

нёс. А мы асця рож на ру шы лі да моў. Я іш-

ла як раз сця жын кай ка ля до ма ста рас ты і 

ба чы ла, што на пад во ры шчы ля жа лі тва-

ра мі ўніз пяць ча ла век. Ся род іх быў і наш 

на стаў нік у шэ рым джэм пе ры. Усіх гэ тых 

пя ця рых ча ла век пры вя за лі да аглоб лі за-

прэ жа на га ў са ні ка ня і «па гна лі» так у Скі-

дзель (гэ та кі ла мет раў пяць). Ка за лі, што 

наш на стаў нік меў зно сі ны з пар ты за на мі. 

У кні зе «Па мяць. Гро дзен скі ра ён» на пі са на, 

што Ку ры ла Іван Ва сі ле віч па мёр 4 сту дзе ня 

1945 го да ў канц ла ге ры Да хау...

Я за раз пе ра піс ва ю ся, пе ра звонь ва ю ся 

і на ват бы ваю ў Та ма ры Іва наў ны — дач кі 

май го на стаў ні ка. Яна ве тэ ран, бы ла ў пар-

ты за нах, ля чы ла па ра не ных. Мы з ёю на зы-

ва ем ся сёст ра мі (хоць зу сім чу жыя лю дзі). 

Чу жыя па кры ві, а род ныя па ду ху.

А вось на фо та здым ку дзяў чы на, што 

пры ту лі ла ся пля чы ма да дрэ ва. Гэ та Са ша 

Са ро ка. Яе баць ку так са ма за бра лі ў гэ ты ж 

са мы дзень, што і Іва на Ва сі ле ві ча. Пас ля 

яго арыш ту сям'я пай шла ў пар ты за ны. 

Пра баць ку Са шы так са ма на пі са на ў 

кні зе «Па мяць»: Са ро ка Мі ха іл Ры го ра-

віч арыш та ва ны ў 1944 го дзе, да лей шы 

лёс не вя до мы.

На фа та гра фіі край няя зле ва, з ча ма-

дан чы кам у ру ках, Га лі на Кас ке віч. Яе 

баць ку Аляк санд ра пры зва лі ў маі 1941 

го да на ва ен ныя збо ры на 45 дзён. Ён 

слу жыў у Чар лё нах. Гэ та ад на шай вёс кі 

кі ла мет раў сям нац цаць. І вось ад ной чы, 

упра віў шы ся з па сад кай буль бы, ма ці 

Га лі, На дзея Акі маў на, за прэг ла ко ні ка 

і па еха ла ра зам з да чуш кай пра ве даць 

му жа і та ту. Я з не цяр пен нем ча ка ла 

сяб роў ку з па езд кі. Яна вяр ну ла ся ба-

дзё рая, пад скок ва ла і рас каз ва ла, што 

ў тат кі зо рач ка на пі лот цы, што ён яе 

на шыю са бе са дзіў і на сіў. Я слу ха-

ла і па-доб ра му зайз дрос ці ла, што ў Га лі 

быў баць ка, а ў мя не ж не бы ло. Але Аляк-

сандр Іг на та віч так і не да быў збо раў да 

кан ца — грым ну ла вай на... Пас ля яе На дзея 

Акі маў на атры ма ла па ха валь ную. А ў кні зе 

«Па мяць» за пі са на і імя Галь чы на га тат кі: 

Кас ке віч Аляк сандр Іг на та віч, ра да вы, за гі-

нуў у 1944 го дзе.

Баць ку чац вёр тай дзяў чы ны, што ў бе лай 

блу зе, ма бі лі за ва лі ў ар мію ў 1944 го дзе. Ён 

вяр нуў ся да до му па ра не ны.

Усе на гэ тым здым ку — дзе ці вай ны, усе 

пе ра жы лі тыя жа хі.

Яў ге нія КУ ЛЕ ВІЧ, 

в. Ся лец, Гро дзен ская вобл.
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ДЗЕ ЦІ ВАЙ НЫ

Не за быў ны дзень 
у па да ру нак

(Заканчэнне. Пачатак

на 3-й стар. «СГ».)

Пе рад тым як уру чыць прэ мію, 

стар шы ня праў лен ня фон ду, пісь-

мен нік Ула дзі мір Ліп скі, які пры-

свя ціў ад ну са сва іх кніг Зі на і дзе 

Тус на ло ба вай-Мар чан цы, сціс ла 

рас ка заў лаў рэ а там пра гэ тую 

не звы чай ную ге ра і ню-жан чы ну. 

Апош няя, па зба віў шы ся ног і рук 

пад час Дру гой су свет най вай-

ны, на ра дзі ла і вы ха ва ла два іх 

дзя цей.

«Зі на і да па зна ё мі ла ся з Іо сі-

фам Мар чан кам за два ме ся цы да 

вай ны. Яго ма бі лі за ва лі на фронт. 

Зі на скон чы ла кур сы мед сяс цёр 

і так са ма па пра сі ла ся на вай ну. 

Пра ца ва ла сан ін струк та рам. Вы-

ра та ва ла жыц ці 128 афі цэ рам і 

сал да там. Зі мой 1942 го да, ка лі 

яна па ўзла па по лі бою, каб ака-

заць пер шую да па мо гу ра не на-

му, ёй са мой пра стрэ лі лі дзве на-

гі. Та ды за гі ну ла ўся ро та. Зі не ж 

па шчас ці ла. Яе знай шлі жы вой, 

але пры шло ся ам пу та ваць но гі і 

ру кі. Пас ля вай ны вяр нуў ся Іо сіф. 

Па ра не ны, але з ру ка мі і на га мі. 

Па ра за рэ гіст ра ва ла шлюб, на ра-

дзі ла і вы ха ва ла сы на Ва ло дзю і 

дач ку Ні ну. У По лац ку ёсць му зей 

Зі на і ды Тус на ло ба вай-Мар чан кі, 

бу дзе це пра ез дам, аба вяз ко ва 

за ві тай це».

Сім ва ліч на, што ад на з сем' яў 

лаў рэ таў пры еха ла ме на ві та з По-

лац ка. Га ла ва сям'і — про та ды я кан 

Анд рэй, слу жыць у Бо га яў лен скім 

са бо ры, яго жон ка Ма рыя з'яў ля-

ец ца там жа рэ ген там цар коў на га 

хо ру. У іх дзе так рэд кія ім ёны: Еф ра-

сін ня, Вар ва ра, Фі ла рэт, Вар фа ла-

мей, Пі ці рым ды шас ці ме сяч ны Па-

трык. Апош ні ўсю ім прэ зу ўсмі хаў ся 

і гу ляў з ма мі ны мі ме да ля мі. А іх і ў 

Ма рыі і ў ай ца Анд рэя шмат.

— Жон ка мае ор дэн Ма ці, — рас-

каз вае Анд рэй Ска бей. — Ас тат нія 

на шы ўзна га ро ды цар коў ныя. Мно-

гія баць кі кла по цяц ца толь кі пра тое, 

каб дзе ці раз ві ва лі ся, а на са бе як 

на асо бах ста вяць тлус ты крыж. Гэ-

та ня пра віль на. Для мя не заў сё ды 

баць кі і дзя ду лі з ба бу ля мі бы лі аў та-

ры тэ там, пры кла дам для пе рай ман-

ня. Та му і мы з жон кай ста ра ем ся 

што дзень ру хац ца і раз ві вац ца, каб 

дзе цям бы ло на ка го раў няц ца. Кім 

яны ста нуць па пра фе сіі, ня хай са-

мі вы ра ша юць, га лоў нае, каб бы лі 

доб ры мі людзь мі.

— Як спраў ля е це ся з шас цю 

дзет ка мі?

— На са мрэч, чым больш дзя-

 цей, тым пра сцей. За раз доч кі 

з за да валь нен нем да па ма га юць 

да гля даць Па трыка. Мы са мі са 

шмат дзет ных сем' яў: у ма іх баць-

коў трое дзя цей, у жон чы ных — 

шас цё ра. Са мае ці ка вае, Ма рыі 

ме ды кі ка за лі, што яна на огул не 

змо жа мець дзя цей. Але, як ба-

чы це, зда рыў ся цуд. І не адзін, а 

цэ лых шэсць (усмі ха ец ца). Я пе-

рад тым, як ехаць сю ды, чы таў пра 

Зі на і ду Тус на ло ба ву-Мар чан ку. 

Асаб лі ва ўра зіў яе ліст да Іо сі фа. 

Маў ляў, я ін ва лід, ты па ві нен мя не 

за быц ца. Але Іо сіф не ад вяр нуў ся 

ад ка ха най. Гэ та прык лад для кож-

най сям'і, для кож на га муж чы ны, 

як трэ ба бе раг чы ад но ад на го, ня-

гле дзя чы ні на што.

У якас ці вя ду чай свя точ най 

ім прэ зы вы сту пі ла тэ ле вя ду чая 

Ма ры на Гры цук, ма ма ча ты рох 

хлоп чы каў. Па вод ле яе слоў, ня ма 

ні чо га больш да ра го га, чым сям'я, 

у якой ты з'я віў ся на свет, і той, 

якую ты ства рыў сам.

Па він ша ваць лаў рэ а таў прый-

шла і шмат дзет ная ма ма, акт ры са 

Ган на Хар лан чук-Южа ко ва ра зам 

з да чуш кай Ад эль кай, якая пе ра-

нес ла нас усіх на не каль кі хві лін 

у Па рыж, іг ра ю чы на ра я лі. Да рэ-

чы, гэ тая твор чая сям'я два га ды 

та му так са ма атры ма ла ана ла гіч-

ную прэ мію ад Бе ла рус ка-

га дзі ця ча га фон ду. «Дзе ці 

вы бі ра юць нас, баць коў, а 

не мы іх. Дзя куй Бо гу за 

та кія па да рун кі, — ска за-

ла Ган на. — Шчас лі вы той 

ча ла век, дом яко га на поў-

не ны дзі ця чы мі га ла са мі». 

І па ра і ла ўсім са брац ца як-

не будзь усёй сям' ёй і па-

гля дзець фільм «Цуд» — 

пра не звы чай на га хлоп чы-

ка з рэд кай хва ро бай і яго 

муд рую ма му.

Баць коў і іх дзе так ча-

ка ла шмат па да рун каў. 

І дып лом, і па мят ны знак, 

і кан верт з гра шы ма ад 

спон са раў, і кан цэрт кла січ най 

му зы кі ў гас цёў ні XІX ста год дзя. 

Акра мя та го, ар га ні за та ры зла дзі лі 

для лаў рэ а таў эк скур сію ў На цы я-

наль ную біб лі я тэ ку і ў кі на тэ атр. 

А яшчэ па ра да ва лі ма лых па хо дам 

у пі цэ рыю.

Але не толь кі сем' ям да ры лі па-

да рун кі. Тыя так са ма пры еха лі не 

з пус ты мі ру ка мі. Сям'я Апаль каў 

пры вез ла з Жы ро ві ц іко ну і свя тую 

ва ду. Яшчэ ад ну іко ну ды кар ці ну 

з вы явай Са фій ска га са бо ра па-

да ры лі па ла ча не. Сям'я Са пе гаў 

прэ зен та ва ла крэ пасць, зроб ле-

ную сва і мі ру ка мі. «Крэ пасць — 

сім вал на шай сям'і, дзень за днём 

яе бу ду ем».

Ат мас фе ра пад час уз на га родж-

ван ня бы ла вель мі ня зму ша ная і 

шчы рая. У пры ват нас ці, та та Са пе-

гаў пры знаў ся: «Ёсць у на шым ся-

мей ным жыц ці скла да ныя мо ман-

ты. На прык лад, ка лі мы збі ра ем ся 

на па доб ныя ім прэ зы. Але за тое 

по тым ва ўсіх столь кі ста ноў чых 

ура жан няў, які мі жы вём не адзін 

ме сяц».

На гэ тым даб ра чын ныя ім прэ-

зы Дзі ця ча га фон ду не за кан чва-

юц ца.

— 1 чэр ве ня ў Між на род-

ны дзень дзя цей мы за про сім у 

Мінск 45 дзя цей-сі рот з дзі ця чых 

да моў ся мей на га ты пу Гро дзен-

скай воб лас ці, — рас каз вае Юлія 

КАП ЦЭ ВІЧ, ка ар ды на тар пра ек-

таў Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон-

ду. — Рых ту ем ці ка вую па зна валь-

ную пра гра му. Дзя цей і іх пры ём-

ных баць коў ча ка юць эк скур сіі ў 

му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ды па ста лі цы на зна ка мі-

тым чыр во ным аў то бу се Мінск-

Сі ці, па езд ка ў На цы я наль ны 

гіс то ры ка-куль тур ны за па вед нік 

«Ня свіж», на вед ван не заа пар ка, 

дэль фі на рыя і аква пар ка.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ма рыя СА ПЕ ГА на ват са ма акам па на ва ла сва ім дзе цям і му жу, 
якія спя ва лі, на ра я лі.

Га ла ва сям'і АПАЛЬ КАЎ ра зам з ма лод шым
з шас ці дзе так.


