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Тэ ме Ра дзі мы пры свя ча-

юць свае ліс ты і мно гія з чы-

та чоў га зе ты.

«Дня мі на ве даў вёс ку 

май го хрос на га баць кі, ма ёй 

ба бу лі, — пі ша спа дар Мі ко-

ла Ко таў з Мін ска, — вёс ку, 

дзе ма лень кім я поў заў па 

сцеж цы, а кры ху пад рос-

шы, ра зам з ін шы мі хлоп-

ца мі бе гаў па ву лі цы, гу ляў 

у хо ван кі, ку паў ся ў бліз кай 

са жал цы. І ва да ў ёй бы ла 

цёп лая-цёп лая...

Хрос ны баць ка Іван рас-

каз ваў, што не ка лі на па-

верх ні гэ тай са жал кі з'я ві-

лі ся не зра зу ме лыя чор ныя 

пля мы, а по тым і агень чы кі, 

бо тыя пля мы нех та пад па-

ліў... Та ды, каб уба чыць гэ-

тае дзі ва, з усёй вёс кі збя-

га лі ся лю дзі, кры ча лі ад но 

ад на му: «Гля дзі це, ва да 

га рыць!.. Ва да га рыць!». 

З та го ча су Га ры ва дай ста-

лі на зы ваць вёс ку, ад якой 

улас на і па ча ла ся гіс то рыя 

бе ла рус кай наф ты...

Ця пер той са жал кі ўжо 

ня ма, — па ве дам ляе спа дар 

Мі ка лай. — Ня ма і ба бу лі-

най ха ты. Апус це ла вёс ка, 

хоць тут па бу да ва на но вая 

фер ма і на лу зе па су цца ка-

ро вы.

Ка ля ад ной з ха ці нак я 

ўба чыў ба буль ку. Па ды шоў 

да яе, па ві таў ся, пры сеў на 

лаў ку. Мы па зна ё мі лі ся. Як 

ака за ла ся, На стас сі Іва наў-

не Ма роз дзе вя нос та адзін 

год, яна па мя тае маю рад ню 

і тое, як знай шлі по тым наф-

ту, як за па лі лі вя лі кі фа кел 

на вы шцы...»

На ве даў спа дар Мі ко ла 

і го рад Рэ чы цу, дзе не ка лі 

жыў з ма ту ляй Пра скоў яй 

Якаў леў най. А вось баць ка 

яго, Ко нан Фё да ра віч, сы-

на так і не ўба чыў, бо на ра-

дзіў ся той у снеж ні 1941-га. 

І толь кі дзя ку ю чы кі раў ні ку 

ве тэ ран скай ар га ні за цыі 

г. п. Ува ра ві чы, што на Бу-

да-Ка ша лёў шчы не, спа да-

ры ні Лю бо ві Ро да вай, амаль 

праз сем дзе ся ці год дзяў 

да ве даў ся пра мес та гі бе лі 

баць кі — схі ліў га ла ву пе рад 

пом ні кам. З тае па ры, як пі-

ша, да ра гім яму стаў і го рад 

Ба ра на ві чы.

А Ту раў, як і Рэ чы ца, да-

ра гім быў даў но, бо там, на 

зям лі свя ці це ля Кі ры лы Ту-

раў ска га, спа дар Ко таў па-

лю біў бе ла рус кія тра ды цыі, 

на род ныя аб ра ды, су стрэў 

ня ма ла да ра гіх яму па ле шу-

коў. І ся род іх — фер ме ра 

Мі ха і ла Ры го ра ві ча Шру ба, 

які да па ма гае фальк лор ным 

гур там, са ма дзей най дзі ця-

чай твор час ці...

«А ка лі на огул, — пад су-

моў вае спа дар Мі ка лай, — 

то ў кож на га ча ла ве ка, які 

тро хі па жыў на гэ тай зям лі, 

ёсць, як мне зда ец ца, не 

прос та ма лая ра дзі ма, якую 

трэ ба ўсім сэр цам бе раг чы, 

ёсць Баць каў шчы на».

«У кож на га яна свая — 

у го ра дзе, у не вя лі кім мяс-

тэч ку, у вёс цы, на ху та ры, 

ад нак, не за леж на ад гэ та га, 

ад ноль ка ва да ра гая», — чы-

та ем у ліс це з Ла гой шчы ны 

ад спа да ры ні Лі дзіі Лук' я-

на вай.

На яе дум ку, мно гія вяс-

коў цы пе ра еха лі ў га ра ды, 

ма юць доб рую пра цу, сем'і, 

ква тэ ры з вы го да мі, але ж, 

як бы ў іх доб ра не жы ло-

ся, пры пер шай маг чы мас ці 

рвуц ца пра ве даць баць коў 

ды ро дзі чаў (і жы вых, і тых, 

хто ўжо на па гос це), прай-

сці ся па вёс цы, па шко ле.

У ёй, ві даць, як ні дзе, ад-

чу ва еш су вязь з мі ну лым. 

Ідзеш па ка лі до ры і за бы-

ва еш, што ты — ста лы ча-

ла век. Зда ец ца, вось за раз 

уба чыш не ка га з на стаў ні-

каў, ад на клас ні каў ці прос-

та зна ё мых з кра і ны дзя цін-

ства.

«Я па мя таю, як мы пе-

ра ся ля лі ся ў но вую шко лу. 

Гэ та ж па ду маць: ней кіх 

дзе сяць га доў па вай не, а ў 

дзяр жа вы ўжо знай шлі ся 

срод кі на пры го жы двух па-

вяр хо вы бу ды нак!.. Мне зда-

ец ца, нас пра віль на там вы-

хоў ва лі, — пі ша спа да ры ня 

Лук' я на ва, — ву чы лі жыць і 

пра ца ваць на ка рысць Ра-

дзі мы. Кож ную во сень, на-

прык лад, мы, школь ні кі, да-

па ма га лі сва ёй гас па дар цы 

ўбі раць ура джай морк вы, 

ка пус ты, бу ра коў. Не па ве-

ры це: на по ле іш лі з пес ня мі. 

Я ні ра зу ў жыц ці не чу ла, 

каб нех та пы таў ся, коль кі 

нам бу дуць пла ціць? Не спа-

дзя ва лі ся мы і на га ра чыя 

абе ды, хоць, шчы ра ка жу чы, 

ес ці ха це ла ся. Згры зеш та-

ды ней кую морк ву ці бруч-

ку — і зда во ліш ся. А ка лі да 

гэ та га і на стаў нік па хва ліць, 

дык быц цам пя цёр ку атры-

маў!..

А якія ў нас бы лі свя ты! 

Рых та ва лі ся да іх усе кла-

сы, спа бор ні ча лі, хто ле пей 

вы сту піць пе рад вёс кай, пе-

рад кі раў ніц твам саў га са. 

Ды рэк тар Ці мох Яго ра віч 

Смір ноў (бы лы фран та вік) 

аба вяз ко ва пры хо дзіў, і та-

кім чы нам атрым лі ва ла ся, 

што нас вы хоў ва лі не толь кі 

баць кі, не толь кі на стаў ні кі, 

а ўво гу ле да рос лыя, са мо 

вяс ко вае жыц цё. Усёй шко-

лай во сен ню або вяс ной 

мы са джа лі квет кі, кус ты, 

дрэ вы (два скве ры ў цэнт-

ры вёс кі), пры бі ра лі тэ ры-

то рыю — упры гож ва лі сваю 

зям лю.

Ад наў ля лі ся та ды вёс кі, 

бу да ва лі ся шмат ква тэр ныя 

да мы (праў да, на кшталт ба-

ра каў, але ж доб рыя), дзі ця-

чыя сад кі, баль ні цы, клу бы, 

лаз ні, ма га зі ны.

Ця пер мно гае па-ін ша-

му, — лі чыць спа да ры ня 

Лук' я на ва. — З'я ві лі ся аран-

да та ры, прад пры маль ні кі, 

асоб ныя — на ват «рас кру-

ці лі ся», як той ка заў, ад-

нак дум кі ў іх усё роў на пра 

гро шы, а не пра лю дзей, 

якія жы вуць на гэ тай зям-

лі. А мне зда ец ца, ка лі ты 

ўжо та кі ба га ты, дык хоць 

неш та зра бі: тую ж лаз ню 

збу дуй...»

Згод на з ад ной вер сі яй, 

сло ва «ба га ты» ўтва ры ла-

ся ад сло ва «бог»: мно га ў 

ча ла ве ку бо га — ён ба га ты, 

ма ла — та ды хай ча кае бед 

(бед ны).

Па вод ле пры каз кі, пер-

шы дру го му не спа га дае: 

ба га ты не ве дае, чым бед-

ны абе дае.

Гэ та і так, і не, бо, зга-

дзі це ся, ня ма ла ёсць пры-

кла даў, ка лі ўра джэн цы 

кан крэт ных мяс цін на Баць-

каў шчы не бу да ва лі хра мы, 

пом ні кі зем ля кам, да ро гі, 

ад кры ва лі кра мы і му зеі, 

ма тэ ры яль на да па ма га лі 

шко ле...

Бы лы ма ла лет ні вя зень 

фа шыз му спа дар Ула дзі-

мір Жог ла з Ма зы ра так-

са ма ха цеў да па маг чы ёй, 

але па-ін ша му. Да слоў на: 

«...Га лоў ная мэ та Го да ма-

лой ра дзі мы — на вес ці па-

ра дак, зра біць Бе ла русь 

узор на-па ка заль най і з год-

нас цю па ды сці да між на род-

ных спар тыў ных спа бор ніц-

тваў, да 25-год дзя но вай 

Кан сты ту цыі. Гэ та — вя лі-

кае свя та, — лі чыць Ула дзі-

мір Мі ка ла е віч. — У на шым 

ка лен да ры іх на огул шмат: 

ад зна ча ем цэ лы мі па ся лен-

ня мі. І ма шын шмат, але 

сён ня гэ та ўжо не па каз чык 

да стат ку, а час та на ад ва-

рот — сро дак для за роб каў. 

А коль кі та ва раў у кра мах, 

коль кі маг чы мас цяў для ад-

па чын ку... Вось і атрым лі-

ва ец ца, што мно гія ўза хлёб 

рас каз ва юць пра Егі пет, за-

мест та го каб па га ва рыць 

пра сваё, род нае».

«Па гля дзі це на сён няш-

нія вёс кі не ўздоўж да рог, 

а ў глы бін цы, — пра па нуе 

аў тар ліс та. — Жыц ця там, 

асаб лі ва па ве ча рах, амаль 

ня ма, не све цяц ца вок ны на-

ват у клу бах... Для пры кла-

ду спаш лю ся на сваю ма лую 

ра дзі му — вёс ку Буй на ві чы 

Лель чыц ка га ра ё на. Не 

так даў но пра жы ва ла ў ёй 

больш за ты ся чу ча ла век, 

сён ня — на па ло ву менш. 

Сум на ўсве дам ляць, што мі-

не яшчэ з дзя ся так га доў і ў 

жы вых не за ста нец ца ні ко га, 

хто быў удзель ні кам вай ны 

ці хоць бы свед кам тых жу-

дас ных па дзей. Ста но віц ца 

крыўд на за ве тэ ра наў, бо 

мно гае за бы ва ец ца.

Як зям ляк і прос та ча ла-

век не абы яка вы, я звяр таў ся 

(на ват пісь мо ва) да стар шы-

ні Буй на віц ка га сель вы кан-

ка ма, да ды рэк та ра шко лы 

з пра па но вай пра вес ці су-

стрэ чу вы пуск ні коў 1955 го-

да (тых, хто пай шоў у пер шы 

клас у 1945-м). Мне ка за лі, 

што гэ та маг чы ма не ра ней 

за сту дзень, по тым — за са-

ка вік... Ды воз ні з места: 

вы пуск ні коў 1955-га за ста-

ло ся не больш за дзе сяць. 

Яны — так зва ныя дзе ці 

вай ны — мно гае ба чы лі, 

мно гае зве да лі. Пра гэ та і 

маг лі б рас ка заць сён няш-

нім школь ні кам, на га даць 

пра ся бе як пра свай го ро ду 

су вяз нае звя но па між фран-

та ві ка мі і дзець мі мі ру — на-

шчад ка мі вя лі кай Пе ра мо гі. 

Але...

Са мая страш ная ба раць-

ба — гэ та ба раць ба з са бой, 

і на зы ва ец ца яна ба раць бой 

са злом», — пі ша спа дар 

Жог ла.

Пра цяг гэ тых ду мак у 

ліс це ад да на га пад піс чы ка 

«Звяз ды» спа да ра Ула дзі-

мі ра Го лу бе ва з Мін ска. 

«Усе мы не веч ныя на гэ тай 

зям лі і та му па він ны ша на-

ваць свой род ны край, мець 

ней кую па ва гу да лю дзей: 

да тых, хто сён ня по бач і 

ка го ўжо ня ма. Ша на ваць 

не пры го жай бал бат нёй, 

а хай дроб ны мі, але ж доб-

ры мі спра ва мі», — пі ша ён. 

І рас каз вае, як дня мі ў сва-

ім гаст ра но ме ста яў у чар зе 

ка ля ка сы, як на пе ра дзе ў 

яго раз ліч ваў ся за свае та-

ва ры па жы лы муж чы на, як 

ка сір ка ска за ла, што яму 

не ха пае 20 ка пе ек і той па-

куп нік па лез у кі шэ ні, ад нак 

па трэб ных ма нет там не 

знай шоў.

«Іх ад даў я, — пі ша спа-

дар Го лу беў, — і тут жа па-

чуў, як жан чы на, што ста я ла 

за на мі, грэб лі ва пра шы пе-

ла: «І ад куль толь кі бя руц ца 

гэ тыя ал ка шы?» Я пра маў-

чаў, а той муж чы на ха цеў 

неш та ска заць, але не ча ка-

на за пла каў. Я да па мог яму 

дай сці да до му. Ён па пра сіў 

мой ну мар тэ ле фо на, ска-

заў, што гро шы аба вяз ко ва 

ад дасць...

А сён ня зран ку па зва ні-

ла ней кая не зна ё мая жан-

чы на, па пра сі ла па ды сці да 

яе «на конт су се да». Я апра-

нуў ся і пай шоў да пад' ез да, 

дзе жыў той ча ла век. «Ня ма 

ўжо ва ша га зна ём ца, па ха-

ва лі ўчо ра, — ска за ла яго 

су сед ка. — У шпі та лі па мёр, 

пра сіў пе ра даць вам вось гэ-

тыя гро шы (яна пра цяг ну ла 

мне ме та ліч ны ру бель). Ва-

сіль Ся мё на віч ска заў: ня-

хай ён бу дзе як ме даль — за 

ва шу да бры ню.

Вось та кое яно — жыц-

цё».

...І та кія ліс ты пра яго — 

ну, вя до ма ж, «вы бра ныя», 

агляд якіх і за вяр шыць ха це-

ла ся б як па ча лі, а ме на ві та 

вы бра ным — з кла сі кі:

«Мы — трой чы дзе ці 

ў веч ным кру зе,

Мы — дзе ці род нае 

сям'і,

І — дзе ці Ма ці-Бе ла ру сі,

І — дзе ці Ма тух ны-Зям лі.

Трай ны ён, круг, 

ды не дзя лі мы:

Бо сён ня — 

як ні па гля дзім, —

А лёс Дзя цей 

і лёс Ра дзі мы,

І лёс Пла не ты — 

лёс адзін».

Лепш за Ні ла Гі ле ві ча, 

дай бог не апош ня га з на-

род ных паэ таў Бе ла ру сі, ві-

даць, не ска жаш?

Ва лян ці на ДОЎ НАР



Вы нам пі са ліВы нам пі са лі  

«Што мне Ве на, Мад рыд, 
што мне Лон дан ту ман ны,
Больш за ўсё я баць коў ска му краю ад да ны...»

Фальк ла рыст Мі ко ла КО ТАЎ на сва ёй Баць каў шчы не.

«Ста рое дрэ ва доў га скры піць» — га во раць пра тых, 
хто, да жыў шы да ста ла га ве ку, увесь час за во дзіць 
га вор ку пра смерць. Вось і Мі хай лаў на ці не што дня 
«па мі рае».

— Па ра мне, па ра, — ка жа да чцэ. — Ні чо га не зро біш — 

зна сіў ся ар га нізм.

— Ну што ты, ма мач ка, жы ві яшчэ, — про сіць Тац ця на, бо 

ве дае, як шмат, за стаў шы ся ўда вой, тая га ра ва ла, як шмат 

пра ца ва ла, коль кі да па ма га ла і дзе цям, і ўну кам...

Але ж ця пер, у ста рас ці, ёй грэх скар дзіц ца: усе як мо-

гуць, кла по цяц ца пра яе, шка ду юць... А ў ад каз — «ад веч-

ная пес ня».

— Ну вось, да чуш ка, сха дзі ла на мо гіл кі, — чар го вы раз 

«за цяг ну ла» ма ту ля, — «па га ва ры ла» там з ва шым ба цеч-

кам ды пас ля і раз ві та ла ся. Так што сме ла ма гу па мі раць.

— Па ча кай, ма ма, — гэ тым ра зам пе ра пы ні ла яе дач-

ка. — А ча му ж раз ві та ла ся? Ка лі ўжо са бра ла ся на той 

свет, зна чыць, на ад ва рот, — трэ ба спат кан не пры зна чаць. 

Ну, гэ так жа?..

Ма ту лі і мо ву ад ня ло: не ча ка ла та ко га ад ка зу, спа дзя-

ва ла ся, што «ліш ні» раз па шка ду юць, а тут...

Дні са два пра жы ла ў маўк лі вым роз ду ме. І пас ля яго 

ста рую «кат рын ку» больш не за во дзі ла. Ды што там — 

змя ні ла «рэ пер ту ар».

— Што гэ та я па мі раць на ду ма ла? — ці то ў ся бе са мой, 

ці то ў су се дак пы тае ця пер жан чы на. — У мя не ж адзін 

толь кі праў ну чак. А трэ ба і дру го га, і трэ ця га да ча кац ца, на 

вя сел лі ў боль ша га туп нуць, ка лі Бог дасць...

Су сед кі згод на кі ва юць, а пас ля між са бой хва ляць Тац-

ця ну — за тое, што знай шла па трэб ныя сло вы, каб ма ці 

пе ра ста ла га ва рыць дур ное. Ча ла век — па куль ён жы ве — 

і ду маць па ві нен пра жы вое.

Іры на МА ТУ СЕ ВІЧ, 

Дзяр жын скі ра ён



І жар там і ўсур' ёзІ жар там і ўсур' ёз   ЖЫ ВЫМ — ЖЫ ВОЕ

Ка му на ле жаць гэ тыя рад кі, чы та чам «Звяз ды» на-

гад ваць, му сіць, не трэ ба: ну вя до ма ж, Він цэн ту 

Ду ні ну-Мар цін ке ві чу.

Пра лю боў да Баць каў шчы ны, сва ёй род най зям-

лі хо ра ша пі са лі і ін шыя твор цы. У пры ват нас ці, 

жыц цё вым крэ да для мно гіх су ай чын ні каў ста ла 

кры ла тае «Як жыць — дык жыць для Бе ла ру сі, 

а без яе — зу сім не жыць» Ла ры сы Ге ні юш, на слы-

ху па ста ян на тыя ж «Слуц кія тка чы хі», «Мой род ны 

кут...», «Я не га ́ню зем лі чу жыя...» А ўзяць зна ка мі ты 

па ла нэз Агін ска га...


