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— Пой дзем, мая пры га жу ня! — 

пя шчот на звяр нуў ся Ры гор Сяр-

ге е віч Ша баць ка да сва ёй жон кі 

Тац ця ны Мац ве еў ны, ка лі мы па-

пра сі лі ся мей ную па ру пе рай сці ў 

дру гі па кой, каб сфа та гра фа ваць 

юбі ля раў ся род вы шы тых па ду-

шак.

Тац ця на Мац ве еў на толь кі кры-

ху ўсміх ну ла ся ў ад каз на кам плі-

мент. А Ры гор Сяр ге е віч па даў ёй 

ру ку, як га лант ны ка ва лер, лёг ка 

і ба дзё ра. «Мы з та бой, мая пры-

га жу ня, яшчэ і стан цу ем на на ша 

вя сел ле — 70 га доў ра зам, а мне 

ця бе ца ла ваць хо чац ца!..»

Са праў ды, та ко га важ ка га юбі-

лею су мес на га жыц ця не пры пом-

ню. Вя лі-і-і-кая рэд касць не толь кі 

ў вёс цы Вы га на шчы Іва цэ віц ка га 

ра ё на — у кра і не! Не здар ма та кі 

шлюб на зы ва юць даб ра дат ным, 

ба га тым, бла слаў лё ным Бо гам.

Ша баць ка і... 
Ша баць ка

— 12 чэр ве ня 1948 го да, на 

Трой цу, у нас у вёс цы гу ля лі ча-

ты ры вя сел лі. На ша, Паў ла Са ву-

ці на, Яў ста фія Жу ка і Мі ка лая Ку-

рат ні ка. Мы і Па вел Ры го ра віч са 

сва ёй жон кай вян ча лі ся ў Це ля хан-

скай царк ве. Вян чан не каш та ва ла 

300 руб лёў. А я ба цюш ку за вёз 

ры бы, дзень ка сіў тра ву ва кол 

царк вы, та му ўся го 100 руб лёў 

за пла ціў. Мне вый шла тан ней, — 

ус па мі нае Ры гор Сяр ге е віч сваё 

вя сел ле. — На сі лі та ды што? Шта-

ны і са роч кі сва ёй ра бо ты, па фар-

ба ва ныя ў але шы ну. А на вя сел лі я 

быў апра ну ты ў ва ен нае адзен не, 

у якім баць ка прый шоў з фрон ту ў 

1946 го дзе, — у гім нас цёр цы, га лі-

фэ і бо тах. А мая пры га жу ня — у 

спад ні цы і коф це ў га ро шак, на на-

гах — чор ныя паў ба цін кі.

— Якія бы лі ўбо ры пас ля вай-

ны? Ні шчым ні ца на ста ле і бя до-

та ва кол. Вёс ка бы ла спа ле ная ў 

вай ну, — да дае Тац ця на Мац ве-

еў на. — Што на ста ле бы ло? Мя-

са, тва рог са смя та най, кан сер вы, 

кі сель, яб лы кі цёр тыя...

— Як вы бі ра лі са бе жон ку? — 

ці каў лю ся ў Ры го ра Сяр ге е ві ча.

— У сям'і на шай бы ло пя цё ра 

дзя цей. Ка лі я пай шоў у пер шы 

клас, то ў той жа год па чаў ма ла-

ціць жы та з дзе дам. Вось і вы бі-

раў дзяў чы ну, каб ра бот ні ца бы ла, 

як я. Ха дзіў да ад ной — гуль та-

я ва тая, доў га спіць, ма ці ёй ес ці 

ва рыць, па дае, — не па ды хо дзіць. 

А ў ма ёй пры га жу ні баць ка быў 

пра ца ві ты, ма ці пра ца ві тая і дач ка 

та кая ж. Гро шай та ды ні хто не да-

ваў, та му жон ку браў, каб аза дак 

го лы не быў, каб пра ла, тка ла... 

Да рэ чы, і проз ві шча ма ёй жон цы 

не да вя ло ся мя няць, яна ў дзя воц-

тве так са ма Ша баць ка.

Жы лі ма ла дыя пер шы час з 

баць ка мі. Дом Тац ця ны Мац ве еў ны 

быў не да лё ка, і пер шы час яна на 

блі ны да сва іх бе га ла. Не па спе лі 

ма ла дыя на мі ла вац ца, як во сен ню 

1948-га за бра лі Ры го ра Сяр ге е ві ча 

ў так зва ную пра цоў ную ар мію — 

на Укра і ну ў шах ты на тры га ды.

— Як за бі ра лі ў ар мію, кал га са 

яшчэ не бы ло, а вяр нуў ся ў 1951 го-

дзе, дык жон ка і баць ка пра ца ва лі 

ўжо ў кал га се, а да чцэ ста рэй шай 

бы ло ўжо больш за два га ды, — ус-

па мі нае Ры гор Сяр ге е віч. — Мя не 

ўзя лі пра ца ваць учот чы кам.

«Спа бор ніц тва» 
з бры га дзі рам

Дзі ві ла ся, слу ха ю чы Ры го ра 

Сяр ге е ві ча, — та кая па мяць! Усіх 

па іме ні і проз ві шчы па мя тае, да-

ты — не толь кі год, а і дзень, і ме-

сяц, усе дэ та лі, па дзеі жыц ця...

Рас ка заў Ры гор Сяр ге е віч пра 

вы па дак, як ён па спа бор ні чаў з 

бры га дзі рам.

— Я з кас ца мі пра ца ваў, а бры-

га дзір (не бу ду на зы ваць яго проз-

ві шча) з жан ка мі жы та ўбі ра лі. Ве-

ча рам аб ме ра лі — а ён толь кі два 

гек та ры зжаў, а трэ ба яшчэ 15. Яго 

вы клі ка лі да на чаль ства, і ён па пра-

сіў ся па мя няц ца са мною. Трэ ба дык 

трэ ба. На на ступ ны дзень ра ні цай 

ён ужо пай шоў з кас ца мі, а я — з 

жан ка мі. Але ве ча рам на пя рэ дад ні 

я абы шоў кож ную ха ту і пра сіў на-

ват ба бу лек вый сці жаць, бо нель га 

ж ма ру дзіць, па куль на двор'е. На-

заўт ра вый шлі ўсе: ста рыя і ма лыя. 

Ве ча рам аб ме ра лі — восем гек та-

раў. Жан кі ка жуць: ка лі па абя ца еш 

ба рыш, то заўт ра скон чым та ла кою. 

Я пай шоў да стар шы ні Ня ха е ва і 

ка жу, што заўт ра да жын кі бу дуць. 

Ён не па ве рыў, але ба рыш па абя-

цаў... Вось ужо на апош нім сна пе 

квет ку зра бі лі, жан кі ста лі ў ча кан ні 

ба ры шу пес ні спя ваць, а стар шы ні 

з го ра да ня ма і ня ма. Ахрып лі мае 

дзяў ча ты, сон ца за хо дзіць... Аж но 

едзе Ня ха еў. Я яму да ла жыў, дык 

ён пай шоў да су сед кі, дзе ква та-

ра ваў, і па зы чыў у яе гро шай на 

ба рыш. На заўт ра мя не вы клі ка юць 

і ка жуць, каб я зай маў мес ца бры-

га дзі ра. Я су меў ся: ён пар цей ны, а 

я — не. І маё сум лен не не да зво лі ла 

мне за няць яго мес ца.

Шчас ліў чык
Ры гор Сяр ге е віч лі чыць ся бе 

шчас ліў чы кам не бес пад стаў на. 

У га ды Вя лі кай Ай чын най, ка лі 

ён быў яшчэ хлап чу ком і па свіў з 

сяб рам у ле се ка роў, зда ры ла ся 

ім ад ной чы ўця каць ад нем цаў у 

ба ло та. Гэ та бы ло ў 1943 го дзе. 

Ва кол свіс та лі ку лі. Сяб ра та ды за-

бі лі, а ён за стаў ся жы вы.

І яшчэ адзін вы па дак у жыц ці лі-

чыць ён не вы пад ко вым. Ка лі Ры го ру 

Сяр ге е ві чу бы ло ўжо за 70, ён рап-

там за хва рэў. Так моц на, што злёг і 

раз віт ваў ся ўжо з жыц цём. Ура чы не 

маг лі знай сці пры чы ну, і сіл у яго не 

бы ло пад няц ца з лож ка амаль два 

га ды. І не як ноч чу ў рос па чы муж чы-

на стаў пра сіць Бо га, каб за браў яго 

або пад няў, каб не му чы лі ся бліз кія, 

да гля да ю чы ля жа ча га.

А пад ра ні цу сніц ца ці мро іц ца, 

не ска заць: жан чы на ў чор ным па-

ды хо дзіць да яго і ка жа: «Ры гор, 

та бе яшчэ не па ра́. Ты не за леж-

вай ся, бо бу дзеш жыць доў га».

Ра ні цай жон ка не па ве ры ла сва-

ім ва чам — Ры гор, крыху хіс та ю чы-

ся, падняўся з лож ка і да плёў ся да 

ка на пы. Пас ля та го вы пад ку ён стаў 

па-са праўд на му ве рыць у Бо га. Па-

сту по ва рас ха дзіў ся і да сён няш ня-

га дня на но гі не скар дзіц ца.

Пер ша га кра са ві ка Ры го ру 

Сяр ге е ві чу Ша баць ку споў ні ла ся 

90 га доў, а ў яго жон кі Тац ця ны 

Мац ве еў ны та кі юбі лей бу дзе ў на-

ступ ным го дзе.

— Хто б мог па ду маць, што пас-

ля той хва ро бы баць ка ўста не, — 

здзіў ля ец ца дач ка Ма рыя. — А ён 

ма лай чы на, здолеў, і яшчэ сё ле та 

ўсе дро вы пе ра пі ла ваў!

Сак рэ ты 
ся мей на га 
шчас ця

— Ха рак та ра мі па ды шлі, — ка-

жа гас па дар. — Жон ка мя не не 

над та лю бі ла ца ла ваць, а я і аб-

ды му яе, і па ца лую... Лю дзі зайз-

дрос ці лі нам, пад цкоў ва лі, каб сва-

ры лі ся, а жон ка ве ры ла мне. Яна 

пай шла на пен сію ў 50 га доў і яшчэ 

22 га ды бра ла ў кал га се дзял ку 

бу ра коў па лоць. Вы шы ва ла, тка ла, 

вя за ла, жу ра він па два мя хі збі ра-

ла, пры га жу ня мая.

Вя до ма, не ўсё глад ка склад ва-

ла ся ў жыц ці. Але Ры гор Сяр ге е віч 

ні з кім не сва рыў ся. Мо, та му Бог 

па сы лаў яму лю дзей, якія за яго 

за сту па лі ся, да па ма га лі вы ра шаць 

скла да ныя пы тан ні, «раз руль ва лі» 

сі ту а цыю. Та кім ча ла ве кам, яко му 

на заў сё ды ўдзяч ны Ры гор Сяр ге е-

віч, быў Ва сіль Сця па на віч Шляж-

ка, на мес нік стар шы ні гас па дар кі. 

Дзя ку ю чы яму Ша баць ка атры маў 

да пла ту за вы слу гу га доў і ў вы ні-

ку — да стой ную пен сію.

— Баць ка на нас ні ко лі не кры-

чаў, на ват го ла су не па вы шаў, але 

ўсе мы, дзе ці, яго слу ха лі ся, — ка-

жа дач ка Ма рыя. — Пра ца ваць не 

пры му ша лі, але мы ба чы лі прык-

лад пе рад са бой і ста ра лі ся ра біць 

так, як баць кі. І за ўваг та та ў твар 

не вы каз ваў. Мог ма ме ска заць: 

«Ма рыя ног ці на фар ба ва ла, на што 

гэ та?» А та ды ма ма пе рад ае мне 

баць ка вы сло вы, і я ра зу мею — 

не па да ба ец ца яму, зна чыць не 

трэ ба.

— Дзе ці ха ро шыя вы рас лі ў нас, 

пра ца ві тыя, — да дае Ры гор Сяр-

ге е віч. — Ма рый ка ў мя не ўда ла-

ся — пас ля ўро каў бег ла да ма ці 

да па ма гаць буль бу ка паць, а пас-

ля буль бы яшчэ ў лес за бя жыць ды 

гры боў на вя чэ ру збя рэ! На тал ля 

вось без му жа ўжо ка то ры год, но гі 

ба ляць, а нам ес ці на ва рыць і яшчэ 

што дзень едзе на ве ла сі пе дзе ў 

дру гі ка нец вёс кі да дзя цей сы на 

(у яго жон ка па мер ла). Сям'я на-

ша сён ня та кая: шас цё ра дзя цей, 

11 уну каў і 13 праў ну каў.

На раз ві тан не Ры гор Сяр ге е віч 

ска заў:

— Усім ма ла дым жа даю, каб ка-

ха лі адзін ад на го, па ва жа лі, не пі лі 

га рэл ку. Каб бе ла ру сы маг лі пе рад 

ін шы мі кра і на мі па хва ліц ца, што ў 

нас лю дзі жы вуць не тое што да 

ста, а на шмат больш га доў!

Мо жа, і зда рыц ца ка лісь ці та кі 

цуд доў га жы хар ства.

Ва лян ці на БОБ РЫК.

ШЛЮБ ДАЎ ЖЫ НЁЮ 
Ў 70 ГА ДОЎ
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«Ха дзіў да ад ной — 
гуль та я ва тая, доў га спіць, 
ма ці ёй ес ці ва рыць, 
па дае, — не па ды хо дзіць. 
А ў ма ёй пры га жу ні баць ка 
быў пра ца ві ты, 
ма ці пра ца ві тая 
і дач ка та кая ж».

«І не як ноч чу ў рос па чы 
муж чы на стаў пра сіць 
Бо га, каб за браў яго або 
пад няў, каб не му чы лі ся 
бліз кія, да гля да ю чы 
ля жа ча га».

«Баць ка на нас ні ко лі 
не кры чаў, на ват го ла су 
не па вы шаў, але ўсе мы, 
дзе ці, яго слу ха лі ся, — 
ка жа дач ка Ма рыя. — 
Пра ца ваць не пры му ша лі, 
але мы ба чы лі прык лад 
пе рад са бой і ста ра лі ся 
ра біць так, як баць кі».


