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Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

ЯК СТА НО ВЯЦ ЦА 
ЭГА ІС ТА МІ

Пер шую ра ні цу гэ та га ле та мы су-

стрэ лі ў баль ні цы. На пя рэ дад ні 

ве ча рам Цё мік вы вер нуў на ся бе 

ку бак з га ра чай гар ба тай. Са мае 

крыўд нае, што я ста я ла по бач, але 

мае во чы ба чы лі па ке цік, які я вы-

кід ва ла ў смет ні цу...

Коль кі пі шуць, ка жуць — тры май це 
та кіх ма лых на ўзроў ні вы цяг ну тай ру кі: 
да бя ды, маў ляў, не да лё ка. Але па куль 
сам не апя чэш ся... У на шым вы пад ку ў 
пра мым сэн се. Ды дзе ж та кія ма лыя ўсё 
зра зу ме юць, не час ім па куль ра біць пэў-
ныя вы сно вы: як цяг нуў усё са ста ла, так 
і цяг не. А ця пер яшчэ і спра буе за лез ці 
на та бу рэт ці зэ длі чак.

Сён ня, перш чым пла на ваць ця жар-
насць, ма ла дым баць кам вар та пад рых-
та вац ца як мае быць. На быць но ва на ро-
джа на му па трэб ныя рэ чы, аб ста ля ваць 
яму па кой чык ці пэў ны ку то чак — гэ та 
са мо са бой. Вар та па ду маць і пра бяс пе-
ку. За глуш кі ў ра зет кі, за мкі на плас ты-
ка выя вок ны, спе цы яль ныя за шчап кі на 
тум бач кі ды ка мо ды — у ін тэр нэт-кра мах 
шы ро кі асар ты мент па доб на га та ва ру. 
І ў боль шас ці вы пад каў, на жаль, да яго 
звяр та юц ца, ка лі ўжо неш та зда ры ла-
ся. Мы, у пры ват нас ці, за шчап кі з Кі тая 
за мо ві лі, ка лі ўжо не адзін паль чык быў 
у ка мо дзе ці шаф цы пры ціс ну ты, сі лі-
ко на выя штуч кі на ўсе вуг лы пры ля пі лі 
пас ля та го, як у іх не ад ной чы ўпі саў ся 
ма лень кі шкод нік. Гар ба ту ця пер ро бім 
да лё ка ад кра ёў ста ла на ват та ды, ка лі 
ма лы спіць. Ча му ж бы ло не па пя рэ дзіць 
бя ду? У не ка то рых, на жаль, дру гіх шан-
цаў ня ма...

Яшчэ ня даў на ду ма ла: «Хут чэй бы 
сы нок пай шоў». А ён і пай шоў, на ват 
па бег. Ця пер толь кі сле дам — каб зноў 
ча го на ся бе не вы вер нуў, не па біў ка-
ле ні, не па біў ся з кімсь ці. Так-так, наш 
Цё мік, яко му яшчэ толь кі год і ме сяц, 
ужо ва ўсю моц рас пус кае свае руч кі. 
Доб ра ка лі яшчэ на сва іх за мах нец ца 
(хоць крыўд на, вя до ма, а ча сам і ба лю-
ча), а ка лі на дзя цей, якія мір на гу ля юць 
на пля цоў цы. Ад на та кая, якой зня нац ку 
ўля це ла, гэт кай зда чы ба бах ну ла! Слё-
зы, крыў да — на ват шка да ста ла, але ж 
сам на пра сіў ся. А па спра буй яму не даць 
та го, што ён хо ча, — ха вай ся ў буль бу: 
тое, што ў яго ў ру ках, аба вяз ко ва па ля-
ціць у ця бе. І ні хто ж гэ та му не ву чыў!

З го рыч чу за ўва жы ла, што ця пе раш-
нія дзе ці не ўме юць гу ляць. Ні ра зам, ні 
па асоб ку. Аку рат учо ра на ша му спат рэ-
біў ся мя чык, з якім за баў ля ла ся су сед-
ская дзяў чын ка. Тая не да ла (маў ляў, 
бу ду кі даць са ма са бе). Цё мік, ка неш не, 
у слё зы. Ма ці дзяў чын кі вы нес ла яму ін-
шы мя чык, але не па спе ла даць ма ло му 
ў ру кі, як дач ка яго ада бра ла. Той жа мяч 
стаў ні ко му не па трэ бен, па ча ла ся бой ка 
за гэ ты. І так з усі мі цац ка мі. На сва ёй 
ма шын цы-ка тал цы не ўсе дзіць, і ў той 
жа час як ін шыя дзе ці бу дуць на пе ра бой 
яе дзя ліць, Ар цём ка пой дзе да чу жой — 
аб са лют на та кой жа, мо, ко ле ру толь кі 
ін ша га. І ў пя соч ні цы бу дуць ва я ваць за 
вёд ры-граб лі, хоць кож ны прый шоў з 
улас ным на бо рам.

Мы, ма лыя, па мя таю, ра ні цай як вый-
дзем на ву лі цу, так да ве ча ра там і ся-
дзім — на коў драч цы ка ля бал ко на ці 
ў пяс ку. Гу ля ем у ляль кі, га ту ем ежу з 
тра вы і ка мя нёў, там жа ядзім са праўд-
ную — свае бу тэрб ро ды і сяб роў чы ну 
каў ба су. І так нам бы ло ве се ла, так 
хо ра ша, што ўве ча ры да моў бы ло не 
за гнаць. Пры чым і ца цак з ліш кам не 
бы ло, уклю ча лі фан та зію і абы хо дзі лі ся 
спад руч ны мі рэ ча мі.

Сён ня ж у два ры на шых вяс ко вых 
трох па вяр хо ві каў ста іць ба тут, на ду-
ты ба сейн, аб ста ля ва ны роз ныя арэ лі, 
пя соч ні цы, аль тан кі. Толь кі дзя цей там 
уба чыш ня час та ды і па асоб ку ўсе не як. 
Чым жа мы рас пла цім ся пе рад вы го да-
мі цы ві лі за цыі? Ма лень кі мі эга іс та мі ці 
па ка лен нем без сяб роў?!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

На ад ным з да рэ ва лю цый ных 
фо та ва кол па важ най па ры ў 
цэнт ры вя лі кая сям'я.

— Гэ та мае прод кі па ма ця-
рын скай лі ніі, — удак лад няе 
Ан жа лі ка Ар ноль даў на. — Вось 
гэ ты муж чы на, па доб ны на Чэ-
ха ва, — Іван Якаў ле віч Воўк-
Ле ва но віч, мой пра пра дзя ду ля. 
А вось імя яго жон кі мне не вя-
до ма. Край няя зле ва ў пер шым 
ра дзе, з дзі цем на ру ках — мая 
пра ба бу ля Агаф'я Воўк-Ле ва но-
віч, пры го жы муж чы на за ёй — 
яе муж Ан тон Ада мо віч, на фо та 
так са ма ёсць сяст ра Агаф'і Воль-
га і брат Мі ха іл.

Ма ці Ан жа лі кі Ар ноль даў ны — 
Жан на Ге ор гі еў на — успа мі на ла, 
што яе пра дзед Іван Якаў ле віч 
Воўк-Ле ва но віч быў упраў ля-
ю чым ма ёнт ка ўнуч кі рус ка га 
паэ та Аляк санд ра Сяр ге е ві ча 
Пуш кі на — На тал лі Ва ран цо вай-
Вель я мі на вай у Баб руй скім ра ё-
не. А яго жон ка пра ца ва ла там 

ключ ні цай. На гро шы за мож на га 
і вы со ка аду ка ва на га ся мей ства 
Ва ран цо вых-Вель я мі на вых у там-
тэй шай вёс цы з цёп лай наз вай 
Ця лу ша бы лі па бу да ва ныя храм, 
біб лі я тэ ка і шко ла. За раз пра тыя 
ча сы на гад вае толь кі царк ва ў 
го нар Цу да твор ца Мі ка лая, якая 
бы ла асве ча ная ў 1902 го дзе. Не-
па да лёк ад яе і па ха ва ная ўнуч ка 
рус ка га паэ та, якая па мер ла ў 
1912 го дзе ад за па лен ня лёг кіх. 
Жан на Ге ор гі еў на доб ра па мя тае 
са свай го да ва ен на га дзя цін ства 
«ця луш скі» пе ры яд. І той вы па-
дак, ка лі яе брат за лез на дах 
царк вы і яго доў га не маг лі ад-
туль зняць.

— На жаль, вя до мых фак таў 
з жыц ця ма іх прод каў за ха ва ла-
ся ма ла, — ка жа Ан жа лі ка Ар-
ноль даў на. — Але, як рас каз вае 
ма ці, мая пра ба бу ля Агаф'я Іва-
наў на Воўк-Ле ва но віч ву чы ла ся 
ў Смоль ным ін сты ту це вы са ка-

род ных дзяў чат у Санкт-Пе цяр-
бур гу — бы ла «сма лян кай». Вось 
толь кі ка лі, не вя до ма. Мож на мер-
ка ваць, што пры клад на ў 1900-х. 
Бо дзесь ці ў 1910-м яна вый шла 
за муж за Ан то на Ада мо ві ча — 
пры го жа га стат на га муж чы ну, 
які пра ца ваў на чы гун цы на чаль-
ні кам. А ў 1911-м у іх на ра дзі ла ся 
мая бу ду чая ба бу ля — Ла ры са.

Атры ма ныя ў ін сты ту це вы-
са ка род ных дзяў чат на вы кі 
вель мі спат рэ бі лі ся Агаф'і Іва-
наў не для ся мей на га жыц ця. 
На па мяць дзе цям, уну кам і 
на ват праў ну кам яна па кі ну ла 
шмат пры го жых вы тан ча ных 
ру ка дзель ных рэ чаў, звя за-
ных шы дэл кам, — ка рун ка-
выя па кры ва лы, на ва лач кі, 
сур вэт кі, каў не ры кі, на ват 
цац кі. Крас на поль ская праў-
нуч ка з удзяч нас цю ўспа мі нае 
пра ма лень кія дзі ця чыя бо ці кі, 
па шы тыя аса біс та для яе.

Усім сва ім дзе цям Агаф'я Іва-
наў на да ла аду ка цыю. У Баб руй-
ску зды ма ла ква тэ ру і на ўвесь 
ву чэб ны се зон пе ра ся ля ла ся 
ту ды ра зам з дзець мі. А на дзей-
най кар мі цель кай для сям'і бы ла 
ка ро ва, якую яны бра лі з са бой 
у го рад. На ка ні ку лы вяр та лі ся 
да моў усе ра зам, пры ха піў шы 
ка ро ву.

Яшчэ ад но фо та, дзе сфа та-
гра фа ва на ся мей ства Воўк-Ле-
ва но ві чаў, ужо са вец ка га пе ры я-
ду — 1927 го да. На ад ва рот ным 
ба ку здым ка под піс: «ху тар Бя-
ро заў ка».

— Гэ та не па да лёк ад Ця лу-
шы, — удак лад няе Ан жа лі ка Го-
ман. — Вунь тая пры го жая дзяў-
чы на з доў гай ка сой і ёсць мая 
ба бу ля Ла ры са. Пас ля ву чо бы ў 
Баб руй ску яна ста ла на стаў ні цай і 
вы кла да ла ў Ця луш скай шко ле.

У аль бо ме па чэс нае мес ца 
зай мае вя лі кі да ва ен ны зды мак 
вуч няў пя та га вы пус ку Ця луш-

скай шко лы. Пад фо та ў аваль най 
ра мач цы, з яко га стро га гля дзіць 
ма ла дая жан чы на ў су кен цы з бе-
лым каў не ры кам, под піс — Ада-
мо віч Л. А.

— Ба бу ля ў ма ла до сці бы ла 
вель мі ра ман тыч ная на ту ра, а 
яшчэ да во лі ад чай ная, — усмі-
ха ец ца Ан жа лі ка Ар ноль даў-
на. — За ха ва ла ся фо та, дзе яна 
ў шта нах і кеп цы ся дзіць вяр хом 
на ка ні. Не ка то рыя ду ма юць, што 
гэ та муж чы на. І ка лі б не под піс, 
са праў ды мож на бы ло б пе ра-
блы таць. Ма ці рас каз ва ла, што 
Ла ры са вель мі па да ба ла ся муж-
чы нам. Да яе за ля цаў ся на ват 
адзін зна ка мі ты пісь мен нік. Але 
ён быў ёй не паду шы.

За муж ця луш ская на стаў ні ца 
вый шла за Ге ор гія Фё да ра ва, які 
пра ца ваў док та рам. А праз 11 га-
доў ён па мёр, па кі нуў шы жон ку з 
ча тыр ма дзець мі.

— У сям'і ёсць ле ген да, што 
нех та пра кляў наш род, — дзе ліц-
ца ся мей най тай най су раз моў ні-
ца. — Муж чы ны сы хо дзі лі з жыц-
ця вель мі ра на. Баць ка Ла ры сы 
па мёр, ка лі ёй бы ло 10 га доў. 
У шлю бе з Агаф' яй ён пра жыў уся-
го 11 га доў. Столь кі ж са сва ім му-
жам жы ла і Ла ры са. Але ка лі і быў 
які пра клён, то ён ужо пе ра стаў 
дзей ні чаць. Вунь брат ма ёй ма ту лі 
да жыў да па чэс ных га доў.

На па мяць ад Ге ор гія Фё да-
ра ва за стаў ся вель мі рэд кі да-
ку мент — са праўд ная зна ход ка 
для му зей ных ра бот ні каў. Гэ та яго 
мет рыч ная вы піс ка 1908 го да, дзе 
па зна ча на, што «не маў ля на ра дзі-
ла ся 26 ліс та па да 1894 го да». Ка-
лі гра фіч ным по чыр кам на пі са на, 
што шчас лі вая па дзея ад бы ла ся 
ў сям'і за па сно га ра да во га Іва на 
Фё да ра ва і яго «за кон най жон кі» 
Яў ла ліі Анд рэ е вай. А за свед чы-

лі факт хры шчэн ня хрос ныя 
баць кі — ра да вы Ге ор гій Ні кі-
цін і ся лян ка Ма рыя Кук са ва. 
Та ін ства ад бы ло ся ў сце нах 
Іо сі фаў ска га са бо ра ў Ма гі лё-
ве, які быў па бу да ва ны ў го-
нар су стрэ чы Ка ця ры ны ІІ і аў-
стрый ска га ім пе ра та ра Іо сі фа 
ІІ. Гэ ты са бор уза рва лі ў са-
вец кі час, ка лі з Ма гі лё ва збі-
ра лі ся зра біць ста лі цу БССР. 
На яго мес цы цяпер зна хо-
дзіц ца гас ці ні ца «Днепр». 
А да ку мент, вы да дзе ны ў яго 
сце нах, мае вя лі кую гіс та рыч-

ную каш тоў насць. Па пе ра вель мі 
сур' ёз ная — з пя чат кай.

Ан жа лі ка Го ман спа дзя ец ца, 
што ў бу ду чым да ве да ец ца яшчэ 
шмат ча го ці ка ва га пра свае ка-
ра ні. На жаль, усё не ха пае ча-
су, каб па ся дзець у ар хі вах. Але 
пра тое, што прод кі яе бы лі не 
прос тыя лю дзі, мож на мер ка ваць 
па тых жа здым ках. На огул, род 
Воўк-Ле ва но ві чаў пры ві лея ва-
ны. Ёсць звест кі, што яго гіс то-
рыя на Баб руй шчы не па ча ла ся 
з 1777 го да, ка лі поль скім ка-
ра лём Ста ні сла вам Аў гус там 
Аляк санд ру Воўк-Ле ва но ві чу быў 
па до ра ны ма ён так Яс ны Лес. Вя-
до ма так са ма, што сям'я Воўк-
Ле ва но ві чаў у кан цы ХVІІІ — па-
чат ку ХІХ ста год дзя бы ла най ба-
га цей шай на Баб руй шчы не, але 
по тым ра за ры ла ся. На пэў на, з 
гэ тым ро дам і звя за ны прод кі Ан-
жа лі кі Го ман па лі ніі Іва на Якаў-
ле ві ча Воўк-Ле ва но ві ча.

— Гар таць ся мей ны аль бом 
у на шай сям'і лю бяць усе. На 
жаль, ра ней прос та раз гля да лі 
фо та і не ўда ва лі ся ў пад ра бяз-
нас ці, — ка жа Ан жа лі ка Ар ноль-
даў на. — Ця пер тых лю дзей, 
якія б неш та маг лі рас ка заць, 
ня ма. Але ўзнік ла вост рае жа-
дан не за гля нуць у мі ну лае. Ма ці, 
да рэ чы, рас каз ва ла, што ў сям'і 
бы ло пры ня та баць коў на зы ваць 
на «вы». Я яшчэ звяр та ю ся да 
ма ці на «вы», а вось мая дач ка 
са мной ужо на «ты». Ця пер на 
гэ тым ні хто асаб лі ва не за цык лі-
ва ец ца. А па раз ва жаць, як бы ло 
ра ней, заў сё ды ці ка ва. Пры ем на 
аку нуц ца ў гіс то рыю свай го ро ду 
і са грэц ца ду шой. Бо хто б што ні 
ка заў, а ня бач ная су вязь па між 
па ка лен ня мі іс нуе. І яна да па ма-
гае нам быць моц ны мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ся мей ныя та ям ні цыСя мей ныя та ям ні цы

НЯ БАЧ НАЯ СУ ВЯЗЬ 
СА ПРАЎ ДЫ ІС НУЕ
Ан жа лі ка ГО МАН пра ба бу лю з два ран скі мі ка ра ня мі, 

унуч ку Пуш кі на і ся мей ны пра клён

Агаф'я Воўк-Ле ва но віч (край няя зле ва ў пер шым ра дзе) бы ла «сма лян кай».

Ка лі ня ма ўжо по бач тых, хто мо жа неш та рас ка заць 

пра прод каў, вы ру чыць ся мей ны аль бом. У та кія хві лі ны 

асаб лі ва вост ра ад чу ва еш удзяч насць да тых, хто за ха ваў 

ка ва ла чак ся мей най гіс то рыі для на шчад каў. 

Стар шы ні Крас на поль ска га рай са ве та дэ пу та таў Ан жа лі цы 

Го ман, лі чы, па шчас ці ла. У яе аль бо ме знай шлі ся 

і ста рыя фо та здым кі, і каш тоў ныя да ку мен ты. 

Тры ма еш іх у ру ках і быц цам ад чу ва еш под ых та го ча су, 

ка лі ўсе гэ тыя лю дзі бы лі яшчэ жы выя.

Фо та 1927 го да. Ім ёны лю дзей, на жаль, не за ха ва лі ся. Вя до ма толь кі, 
што дзяў чы на ў бе лай спад ні цы з доў гі мі ко са мі — Ла ры са Ада мо віч. 

Амаль му зей ны ра ры тэт.


