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Урок пер шы
На ша Па рэ цкая ся мі га до вая 

шко ла зна хо дзі ла ся на ра цэ Пціч, 

і зі мой, у пе ра пын ках па між уро ка-

мі, дзят ва лю бі ла па ка тац ца там з 

вы со ка га бе ра га.

Але ж вось зва нок — вуч ні па-

ім ча лі на за ня ткі. Я, увесь мок ры і 

стом ле ны, плёў ся ў клас апош нім.

У школь ным ка лі до ры і вось та-

кім мя не ўба чы ла ста рэнь кая тэх-

ніч ка, аб трэс ла з воп рат кі снег, 

пры гла дзі ла ўскуд ла ча ныя ва ла сы 

і ска за ла:

— Я ве да ла твай го ба цеч ку. Ён 

быў доб рым ча ла ве кам. Ён ура та-

ваў мя не ад бла гіх лю дзей у га ды 

вай ны: не даў за браць маю кар мі-

цель ку — швей ную ма шын ку.

3 гэ ты мі сло ва мі жан чы на раз-

гар ну ла ней кую па пе ру, да ста ла 

з яе адзі ную лус ту чор на га хле ба, 

па сы па на га сол лю і па літ ага але-

ем, і пра цяг ну ла мне:

— Вазь мі, дзі цят ка, з'еш. Гэ та 

за баць ку.

Якой жа смач най бы ла тая лус-

та! Як я быў ра ды ёй! Бо ра зу меў, 

што гэ та не прос та хлеб, гэ та — 

уз на га ро да... За баць ку-пар ты за-

на... Мне.

По тым у ма ім жыц ці іх бы ло 

шмат... Як і роз ных за хап ляль ных 

мо ман таў ды ўра жан няў, ад нак 

пер шая ў па мя ці на заўж ды.

Урок дру гі
У 1962 годзе наш Ак цябр скі ра-

ён быў ска са ва ны, яго тэ ры то рыя 

ўвай шла ў склад Свет ла гор ска га. 

Ту ды, у свой но вы рай цэнтр, і да-

вя ло ся мне ехаць па мет ры ку — 

па свед чан не аб на ра джэн ні.

Усё па трэб нае пры са бе я меў, 

та му да ку мент у за гсе мне спра-

ві лі хут ка. А вось з апла тай яго 

зда ры ла ся за мін ка. Гро шай у мя-

не ха па ла на неш та ад но: аль бо 

на апла ту па свед чан ня, аль бо на 

зва рот ны бі лет.

Ня ём ка бы ло ў гэ тым пры знац-

ца, але ж ні дзе не дзе неш ся...

Доб ра, што за гад чы ца за гса 

ўсё зра зу ме ла. Яна рас па ра дзі-

ла ся вы даць мне да ку мент бяс-

плат на і, усміх нуў шы ся, да да ла: 

«За ро біш — ад да сі».

Дзя ку ю чы гэ та му ра шэн ню я 

ку піў бі лет, з но вым па свед чан нем 

даб ра ўся да до му і да бры ню той 

за гад чы цы пом ніў усё жыц цё.

Урок трэ ці
Той да лё кай во сен ню нас, вуч-

няў Па рэ цкай шко лы, ад пра ві лі 

на ўбор ку кал гас най буль бы. Мы 

па се лі ў ма шы ну і па еха лі, ад нак 

па да ро зе гру за вік зла маў ся. Мы 

вый шлі і ста лі ча каць, па куль яго 

па пра вяць...

У гэ ты час да нас пад' еха ла 

стар шы ня кал га са. Па пра сіў шы 

ўва гі, яна ска за ла:

— Да ра гія па моч ні кі! Вы ба чы-

це, якое со неч нае, цёп лае на двор'е. 

У та кое, зга дзі це ся, — са ма пра ца-

ваць! Але ж ва шу ма шы ну ад ра ман-

ту юць не хут ка... Дык мо да вай це 

на пе ра гон кі? А ну — хто хут чэй да-

бя жыць да буль бя но га по ля?

Мы ні чо га не па спе лі ска заць, 

бо стар шы ня ўжо са рва ла ся з 

мес ца і па бег ла. Ды так лёг ка і 

пры го жа...

Хві лін праз дзе сяць усе мы бы лі 

на по лі, па ста лі ў ба роз ны. Стар-

шы ня па абя ца ла, што за доб рую 

пра цу на Но вы год мы атры ма ем 

цу кер кі ды ін шыя па да рун кі. Гэ-

та — хоць і да лё кі — але ж быў 

сты мул!

У кан цы дня стар шы ня пры еха-

ла зноў і, уба чыў шы, коль кі мы 

па спе лі зра біць, шчы ра па хва лі-

ла нас і па дзя ка ва ла. А га лоў нае, 

што сло ва на конт цу ке рак і па да-

рун каў яна так са ма стры ма ла.

Урок чац вёр ты
У 1968 годзе ў свет вый шла 

апо весць С. І. Гра хоў ска га «Ру-

да бель ская рэс пуб лі ка». І я, на 

той час ужо на стаў нік гіс то рыі, 

ра зам з вуч ня мі ста рэй шых кла-

саў вы ра шыў пра вес ці па гэ тай 

кні зе чы тац кую кан фе рэн цыю, 

за пра сіць на яе ўдзель ні каў гра-

ма дзян скай і Вя лі кай Ай чын най 

вой наў, па пра сіць іх падзяліцца 

ўспамінамі.

Да гэ та га ме ра пры ем ства за-

ла на ша га клу ба бы ла аздоб ле на 

га лін ка мі бя ро зы і клё ну, ад мыс-

ло ва спле це най гір лян дай з ел кі, 

дзе ра зы і жы вых кве так. Лю дзей 

са бра ла ся шмат, кан фе рэн цыя 

ўда ла ся на сла ву!

Стар шы ня Па рэ цка га сель ска-

га вы кан ка ма Ні на Ся мё наў на 

Кас цю ке віч на пі са ла аб гэ тым у 

ра ён ную га зе ту «Чыр во ны Каст-

рыч нік», па дзя ка ва ла за ўдзел ве-

тэ ра нам, на зва ла пай мен на ар га-

ні за та раў ме ра пры ем ства.

Для не ка га з нас гэ та бы ло ўзна-

га ро дай, для не ка га — штурш ком 

для вы зна чэн ня да лей ша га жыц-

цё ва га шля ху. Для мя не ж ім ёны 

гас цей ды ўдзель ні каў кан фе-

рэн цыі ўсё жыц цё гу ча лі, як му-

зы ка цёп ла га вяс но ва га даж джу. 

Я ра ды, што чуў гэ тых лю дзей, 

што ба чыў іх.

«Уро кі да бры ні» — ад школь-

най тэх ніч кі, за гад чы цы за гса, 

стар шынь кал га са і сель са ве та, 

ад жан чын, пры зва ных лю біць і 

вы хоў ваць. Бу ду ра ды, ка лі іх 

учын кі па слу жаць пры кла дам для 

па во дзі наў, ка лі мае ўспа мі ны да-

па мо гуць хоць не ка му па да брэць 

ду шой.

Да сла лі Ла ры са Іва наў на 

і Анд рэй Ге ор гі е віч 

КАС ЦЮ КЕ ВІ ЧЫ.

г. Мінск



Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!  

«Крыж свой дзе ду 
цяж ка нес ці,
Трэ ба, люд цы, 
па маг чы...»

«Звяз да» збі ра ла і збі рае 

пры пеў кі. Чы тай це і спя вай це 

чу жыя, да сы лай це свае.

Усё крак та ла цёт ка Рая,

Што ёй цяж ка, бо ста рая.

Дзе да ў пры мы ўзя ла,

Як ма лод ка за жы ла!

Ка жа Раі гэ ты дзед:

Ха чу сне дан не, абед,

Чар ку зран ку і ў вя чэ ру

Ды яшчэ ад ну ха ле ру.

Сва іх моп сі каў ма да мы

Пры бі ра юць кру та:

Ім то курт кі, то пі жа мы,

А му жык ра зу ты.

Да вя сел ля так ка ха юць,

Што на сі лі б на ру ках!

А пас ля ўжо бы вае

Но сяць і на ку ла ках.

На рас ло ў цёт кі ві шань,

Але ж не па спе лі:

На ля це лі ве раб'і —

За га дзі ну з'е лі.

Крыж свой дзе ду цяж ка нес ці,

Трэ ба, люд цы, па маг чы:

Бо ён мае неш та з'ес ці,

Ды даў но не мае чым.

Пра даў цы ў гэ тай кра ме

Віс ка та лі, ні бы ў дра ме.

А ця пер, каб што пра даць,

Нас га то вы аб ды маць.

Вы не еш це рыб жы вых

З мо раў-акі я наў,

Там са смец ця аст ра вы.

Там усё... за бру джа на.

Ма ла лю ду ў Бе ла ру сі,

Вёс ка вы мі рае.

Па-над ёй круж ляе бу сел —

Дзе так не кі дае.

Соф'я КУ СЯН КО ВА,

в. Лу чын, Ра га чоў скі раён



Баць кі і дзе ціБаць кі і дзе ці  

ДЗЕ ЛЯ СЯМ'І
Су сед ка мая ад ну па лоў ку го да жы ве ў Мін-
ску, у дач кі, а дру гую — у вёс цы. Там у яе 
хат ка: яшчэ дзед па ста віў, там зям ля, сад.
А та му як толь кі вяс на, рвец ца жан чы на (ёй 
83-і пай шоў) да до му, про сіць дач ку: «За вя-
зі мя не... Печ жа бо лей па ліць не трэ ба...» 
І дзе ты дзе неш ся? Дач ка ад во зіць, хоць 
по тым і нер ву ец ца: ча кае пят ні цы, ля ціць 
у вёс ку да ма ці.

Пры яз джае на до ечы, а там, дзя ка ваць бо-
гу, поў ны па ра дак. На ват віш ні ста яць спе лыя, 
не кра ну тыя, хоць у го ра дзе ад іх ад ны кос тач кі 
(і тыя на ас фаль це) — птуш кі ўсё аба бра лі.

— Хто ж на шы ўра та ваў? — пы тае яна ў ма-
ту лі.

Тая сціп ла так:
— Я пад мі ту сі ла ся. Па пра сі ла су се да Ге ну, каб 

пу дзі ла зра біў. Ру кас ты ён хло пец. Да вя лі кай 
рэй кі пры біў па пя роч ку, на «ту ла ва» над зеў ры-
бац кую курт ку, з вя лі ка га бу та ля ад ва ды га ла ва 
атры ма ла ся, да ру ка воў ней кіх бліс ку чых дыс каў 
на чап ляў, каб мат ля лі ся і шну рок яшчэ пры вя заў, 
пра пус ціў яго пад курт кай — аж да руч кі акна... 
Па ста ві лі мы вар та во га, так што мне за ста ло ся 
толь кі ў акно па зі раць, за шнур той тор гаць ды 
свіс таць час ад ча су... Я ве даю, ча му птуш кі свіс-
ту ба яц ца: гэ та ж кар шун, ка лі звер ху кі да ец ца, 
па вет ра са свіс там рэ жа... Для гэ та га я свіс ток 

мі лі цэй скі знай шла. Пас ля вай ны ім бан ды таў 

ад пуж ва лі, а ця пер — бач — пту шак... Мы гэ та 

пу дзі ла яшчэ і да гру шы по тым пры ла дзім, Ге на 

абя цаў... Мо жа, так са ма ўра джай ура ту ем?.. Усё 

ж ка рысць, а ты мя не ад во зіць не ха це ла...

Праў ду лю дзі ка жуць: на дзе так ма ці бат рач-

ка, па куль рук не са шчэ піць. На ват не мо гу чы 

неш та ра біць, яна хо ча быць ка рыс най для сва іх 

дзя цей, для сям'і.

Л. Мі хай ла ва,

г. Мінск



Вёс ка май го дзя цін ства... У час 

ка ні кул, у вы хад ныя і свя ты, 

у кож ную воль ную хві лін ку я бег ла 

сю ды, да ба бу лі з дзя ду лем.

Што ж ва бі ла ў іх ма лень кай 

вё сач цы? Сяб ры? Кам па нія? 

Не, хут чэй на ад ва рот: гу ля ла я 

пе ра важ на ад на, бо ні дзя цей, ні 

мо ла дзі там ужо не бы ло. Але 

бы ла пры ро да, бы лі кні гі. Коль кі 

ж я пра чы та ла іх у лу зе пад 

стра ка тан не ко ні каў!

Дзе той луг і тое ча роў нае мес ца?

Амаль на мя жы Уз дзен ска га і Ка пыль-

ска га ра ё наў, ка ля ша шы. Не ка лі тут быў 

вя лі кі лес і ба ло та, якое по тым асу шы лі.

Ад куль у вёс кі наз ва Сла бад скі Ча-

шын? Вер сій бы туе як мі ні мум дзве. Па-

вод ле пер шай, не ка лі гэ тае ніз кае мес-

ца аб лю ба ва лі тры бра ты са Сла ба ды, 

а ста лі бу да вац ца і знай шлі шмат бі та га 

по су ду — ке ра міч ных мі сак, чаш. Та му, 

ка лі за ду ма лі ся, як жа на зваць сваё па-

се лі шча, су мнен няў не бы ло: Ча шын. А 

Сла бад скі — у го нар ся бе, пер шых па-

ся лен цаў.

З дру гім мер ка ван нем мож на па га-

дзіц ца, ка лі пры гле дзец ца да ланд шаф-

ту: вёс ка зна хо дзіц ца ў ні зі не — ні бы ў 

са праўд най ча шы.

Не ка лі і пе рад ёй, і за ёй бы лі лаг чын-

кі. Ад ной, на жаль, ужо ня ма: яе за ара лі 

пад кал гас ныя па лет кі. А вось дру гая ўсё 

пры га жэе: там рас кі дзіс тая ста рая вяр ба, 

там ма ла дзень кія сос ны, што так і ва бяць 

прай сці ся па між імі, па шу каць дух мя ных 

мас ля коў.

Ёсць за вёс кай і два ва да ёмы. Ка ля іх 

ра ней ся дзе лі мяс цо выя ры ба кі, там жа 

пла ва лі свой скія птуш кі.

І ка роў, пом ню, тры ма лі ў кож ным два-

ры: што ра ні цы, збі ра ю чы ста так, па стух 

кры чаў сваё: «Вы га няй!..» А як жа хо ра-

ша бы ло па свіць ка роў удва іх з ба бу ляй! 

Коль кі раз моў мы та ды пра вя лі, коль кі 

ме лі сва іх сак рэ таў!..

Ці ка ва, што ў Сла бад скім Ча шы не ва 

ўсе ча сы жы лі нось бі ты ў асноў ным трох 

проз ві шчаў: Ка са буц кія, Ду бо ві кі і Ваў чэц-

кія; што амаль усе вяс коў цы адзін ад на му 

да во дзі лі ся рад нёй; што жан чын тут на зы-

ва лі па му жу: Та ма ры бы лі Ва ся ва і Ві то-

ля ва, Зі на — Алі ка ва, Ала — Ся ро жа ва і 

г. д. Мя нуш кі ў вёс цы бы та ва лі так са ма, 

пры чым асоб ныя пе ра да ва лі ся з па ка лен-

ня ў па ка лен не.

Боль шасць вяс коў цаў пра ца ва ла ў кал-

га се: муж чы ны — на трак та рах і ма шы нах, 

жан чы ны — на фер ме і па лет ках. Па між 

ха та мі Ва сі ля Ду бо ві ка і Ві то лі Ка са буц ка-

га (май го дзя ду лі) бы ла са праўд ная ба за: 

мяс цо выя ме ха ні за та ры і ша фё ры ста ві лі 

тут сваю тэх ні ку. Жы ла ў вёс цы і сям'я 

на стаў ні каў. Ула дзі мір Вя ча сла ва віч і Га-

лі на Фё да раў на Ваў чэц кія ўсё жыц цё сваё 

пры свя ці лі шко ле.

Не ка лі даў но ў вёс цы, ка за лі, бы ло 

ве се ла. У кож най ха це га да ва лі ся дзе-

ці — па двое, трое, чац вё ра.Тут (і ра зам!) 

свят ка ва лі ся юбі леі, вя сел лі, усёй вёс кай 

хлоп цаў пра во дзі лі ў вой ска, але...

Сён ня тут 18 хат, з дзя ся так па ста ян-

ных жы ха роў ды на ле та, на ад па чы нак у 

баць коў скія ха ты пры яз джа юць ча со выя. 

І та ды на не каль кі ме ся цаў вёс ка ажы-

вае... 

А ў ас тат ні час пе ра важ на су муе па 

сва ім ра ней шым жыц ці. Амаль ні хто не хо-

дзіць праз алеш нік ву дзіць ры бу, не збі ра-

ец ца больш ка ля ка ло дзе жа ці аў та кра мы, 

за рас та юць сця жын кі і ва да ёмы.

Ба лю ча сціс ка ец ца сэр ца і ад та го, 

што ў гэ тай вё сач цы ні хто больш не ча-

кае мя не. Не вый дзе ба бу ля, каб су стрэць 

ці пра во дзіць, каб по тым доў га ста яць на 

ўзгор ку і ма хаць мне ўслед...

Але ж вёс ка мая жы ве! Яна ў дум ках і 

снах, яна ў ма рах ма іх — Сла бад скі Ча-

шын!

Воль га ТРЫ ГУ БО ВІЧ,

в. Ва ра ці шчы, Уз дзен скі ра ён.

Р. S. Пра ся бе. «Звяз ду» чы таю з дзя-

цін ства. Пяць га доў та му скон чы ла фа-

куль тэт бе ла рус кай і рус кай фі ла ло гіі 

БДПУ імя Мак сі ма Тан ка, пра цую на стаў-

ні цай па чат ко вых кла саў, люб лю спя ваць, 

пі шу вер шы, апа вя дан ні, на ры сы. Бу ду 

ра да ўба чыць свае тво ры на ста рон ках 

лю бі май га зе ты



Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы  

«У КОЖ НА ГА БЫЦЬ ПА ВІН НА СВАЯ БА РА ВІ НА...»

Дзя цін ства, апа ле нае вай ной, — гэ та пра Ге ор гія Ся мё на ві ча Кас-

цю ке ві ча, бо на ра дзіў ся ён у пар ты зан скім атра дзе, бо пер шую 

сям'ю яго на га баць кі спа лі лі нем цы. Мо жа, та му і сам ён па жыў 

зу сім ня доў га: ма ці га да ва ла сы на ад на, так што хлоп чы ку ха-

пі ла і го ла ду, і хо ла ду...

Пас ля за кан чэн ня Мінск ага пе дінс ты ту та ды служ бы ў вой ску 

ён быў абра ны пер шым сак ра та ром Чэр вень ска га рай ка ма кам-

са мо ла, пра ца ваў у яго цэнт раль ным ка мі тэ це і Мін скім абл вы-

кан ка ме, вы кла даў у Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це. І пры 

гэ тым Ге ор гій Ся мё на віч праз усё жыц цё сваё па мя таў зем ля-

коў, па мя таў сваю ма лую ра дзі му.

Спа дзя ём ся, што яго ўспа мі ны, яго «Уро кі да бры ні», над які мі 

ён кар пат лі ва пра ца ваў у апош нія ме ся цы свай го жыц ця, бу дуць 

ці ка выя і ка рыс ныя для чы та чоў «Звяз ды».

Та кім чы нам

УРО КІ ДА БРЫ НІУРО КІ ДА БРЫ НІ
Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  


