
Па-пер шае, у Коб рын скім ра ё не 

два Лі па ва. Ад но зна хо дзіц ца 

на ўсход ад Коб ры на, ка ля 

Га рад ца, а дру гое — на поў дзень, 

ка ля Дзі ві на. Га во рым за раз пра 

дзі він скае Лі па ва. А па-дру гое, 

вёс ка ці ка вая тым, што яшчэ 

ад нос на ня даў на яе на огул 

не бы ло... На се ле ны пункт 

утво ра ны не дзе ў 50-х га дах, 

ка лі па ча лі пе ра ся ляць ху та ры.

ХА ТЫ ПЕ РА СОЎ ВА ЛІ 
ТРАК ТА РА МІ

Ка лі б хто на ме рыў ся, маг чы ма, і ад шу-

каў бы ў да ку мен тах бы ло га Дзі він ска га 

ра ё на проз ві шча та го ўпаў на ва жа на га, які 

мо жа лі чыц ца «баць кам-за сна валь ні кам» 

вёс кі. Бо ме на ві та ён пры ехаў з рай цэнт ра 

не дзе на па чат ку 50-х, па ха дзіў ту ды-сю ды, 

па ме раў зям лю, на рэ заў участ кі і па ка заў 

лю дзям, ку ды яны мо гуць пе ра во зіць свае 

да мы. Так і вы рас ла ця пе раш няя ву лі ца Лі-

па ва. Гэ та ўсё па мя тае Аляк сей Фё да ра віч 

АЛЯ СЮК, на стаў нік на пен сіі, бы лы ды рэк-

тар шко лы вёс кі Ста рое Ся ло Жа бін каў ска-

га ра ё на. А на ра дзіў ся Аляк сей Фё да ра віч 

на ад ным з лі паў скіх ху та роў.

Адзін час ён зай маў ся на пі сан нем улас-

най ра да слоў най і мно га да ве даў ся пра гіс-

то рыю ма лой ра дзі мы. Вось што рас ка заў 

бы лы на стаў нік:

— На ус край ку Лі па ва мож на за ўва жыць 

рэшт кі бы ло га пан ска га ма ёнт ка. Ма ён так 

быў ты по вы, з пар кам, са дам, аран жа рэ яй, 

ва да ёма мі. Ад яго за ста лі ся толь кі ста рыя 

дрэ вы. Дык вось не дзе ў кан цы ХІХ — па-

чат ку ХХ ста год дзя па ме шчык ушчэнт 

ра за рыў ся. Мо жа, за даў гі, мо жа, яшчэ з 

якой пры чы ны яго зем лі бы лі вы стаў ле ны 

на про даж. І не ка то рыя з за мож ных ся лян 

на бы ва лі са бе на дзе лы на гэ тай да во лі доб-

рай, урад лі вай зям лі. Ка лі ў ка го не ха па-

ла гро шай, ра сій скі зя мель ны банк да ваў 

па зы ку — крэ дыт, па-ця пе раш ня му. Вось 

і мой дзед ку піў 30 дзе ся цін зям лі. Ён з 

ро дзі ча мі пе ра ехаў на но вае мес ца з вёс-

кі Ха ды ні чы, та му нас у акру зе на зы ва лі 

Ха дын цы. За ты мі, што пры еха лі з вёс кі 

Ба ран цы і ўтва ры лі ху тар з шас ці хат, за ма-

ца ва ла ся мя нуш ка — Ба ра ны. Яшчэ адзін 

ху тар атры маў дзіў ную мя нуш ку — Ін дыя. 

Рас каз ва юць, што ад ра зу пас ля вай ны тут 

пра ца ва лі па лон ныя нем цы. І гэ ты ху тар 

быў ад ным з са мых бед ных, за ня дба ных. 

На зва лі яго так гер ман цы, бо Ін дыю яны 

лі чы лі бяд ней шым кра ем у све це. Ці ка ва, 

што ін шыя наз вы па сту по ва за бы лі ся, а зга-

да ную мяс цо васць да гэ тай па ры ўсе на зы-

ва юць Ін ды яй.

А ў нас ста лі ар га ні зоў ваць кал гас, па-

сту пі ла ды рэк ты ва ўсіх зво зіць з ху та роў, 

пра цяг вае Аляк сей Фё да ра віч. У кал га сах 

і МТСах ужо бы лі трак та ры. Па мя таю, як 

на спе цы яль ных пры ста са ван нях цяг ну лі 

ха ты. Гэ та бы ло больш зруч на, не да во-

дзі ла ся раз бі раць зруб па бяр вен ні, вез ці 

драў ні ну, а по тым склад ваць на ноў. Пры-

ма цоў ва лі вуг лы да спе цы яль най ра мы, і з 

да па мо гай двух трак та роў пе ра соў ва лі ха ту 

на но вае мес ца. Так вось і па чы на ла ся ця-

пе раш няе Лі па ва. А по бач з пе ра ве зе ны мі 

да ма мі ўзво дзі лі но выя. У га ды ма ла до сці 

былога дырэктара гэ та бы ла ўжо да во лі вя-

лі кая вёс ка. Тут ад кры лі па чат ко вую шко лу, 

бу да ва лі ся фер ма, ма га зін. А хлоп цы і дзяў-

ча ты таго па ка лен ня імк ну лі ся атры маць 

аду ка цыю. Па сту па лі ў тэх ні ку мы, ін сты ту-

ты. Ну і з'яз джа лі з род най вёс кі.

«Ця пер у Лі па ве за ста ло ся шэсць ста-

лых жы ха роў, пяць жан чын і адзін муж чы-

на», — рас каз вае бы лая ста рас та вёс кі 

Але на ТРУЦЬ КО. Але на Іва наў на пры еха-

ла ў вёс ку ў кан цы 70-х га доў. Пе ра еха ла 

з Бя ро заў ска га ра ё на з сям' ёй. Заа тэх нік 

па спе цы яль нас ці, яна ўлад ка ва ла ся пра-

ца ваць за гад чы цай фер мы, паз ней ста ла 

бры га дзі рам комп лекс най бры га ды, у якую 

ўвай шла фер ма. Да рэ чы, фер ма бы ла ад-

на з са мых пе ра да вых у кал га се. Тут лю дзі 

над звы чай пра ца ві тыя. Мо жа, да ла пра ся-

бе знаць ху тар ская жыл ка. Куп ля лі зям лю, 

аб за во дзі лі ся сва ёй гас па дар кай тыя, хто 

ўмеў пра ца ваць і не ба яў ся ра бо ты. Та кім 

жа вы рас ла і па ка лен не дзя цей ху та ран, 

якія пра ца ва лі ў жы вё ла га доў лі. «Па мя таю, 

на пла нёр ках стар шы ня кал га са пад ні маў 

ін шых за гад чы каў фер мы, ушчу ваў за ней-

кія хі бы ў ра бо це, а тыя тлу ма чы лі, што жы-

вё ла во ды на пі лі ся ды і не вый шлі на зме ну. 

Для мя не гэ та бы ло дзіў ным. За ўсю маю 

ра бо ту не зда ра ла ся ні вод на га па доб на га 

вы пад ку».

ПЯЦЬ І АДЗІН
Яшчэ ці ка вы факт пры вя ла Але на Труць-

ко. Усе ча ты ры яе ця пе раш нія ад на вяс коў кі 

пра ца ва лі да пен сіі на фер ме. Усе за раз ма-

юць пры стой ную пен сію, больш за 400 руб-

лёў, што свед чыць аб вя лі кім ста жы, доб рай 

зар пла це. Што і ка заць — пра цаў ні цы бы лі. 

Вы га да ва лі год ных дзя цей, усіх дзе ці пра-

вед ва юць, да гля да юць.

Але на Іва наў на ця пер най ма ла дзей шая 

з лі паў цаў, ас тат нім у асноў ным пе ра ва лі-

ла за во сем дзе сят. Ма быць, з улі кам іх ша-

ноў на га ўзрос ту ра бот ні кі аў та кра мы пра-

па ноў ва лі кож на му на пад во рак пад во зіць 

пра дук ты. Дык яны ад мо ві лі ся. Прый сці 

ў пры зна ча ны час да аў такрамы азна чае 

са брац ца ра зам, па га ва рыць, аб мя няц ца 

на ві на мі. Так і ро бяць два ра зы на ты дзень. 

Яшчэ раз на ты дзень пры яз джае ў вёс ку 

пош та. І вель мі пра сі лі жы хар кі Лі па ва ад-

зна чыць уваж лі васць, чу ласць іх паш то ва-

га ра бот ні ка: кож ную ка пе еч ку вы лі чыць, 

ліш ні раз кож на му рас тлу ма чыць. Пры вя-

зе, ска жам, па за ка зе мех кам бі кор му, дык 

не скі не па ся род два ра аль бо ка ля вес ніц, 

а спы тае: ку ды па ста віць. Зда ва ла ся б, 

дро бязь, але ста лыя лю дзі цэ няць та кое 

стаў лен не.

Як і стаў лен не да пен сі я не раў ту тэй ша га 

фер ме ра. Бу ды нак бы лой фер мы, якая ў 

са вец кія ча сы бы ла най леп шай у кал га-

се, ку піў дзі він скі фер мер Эдзік АЛІ ЕЎ. 

Ме на ві та так тут на зы ва юць вы хад ца з 

Азер бай джа на. Фер мер га дуе аве чак, ко-

ней. І ад ра зу ўзяў шэф ства над вяс ко вы мі 

пен сі я не ра мі. Па са дзіць, вы ка паць буль бу 

пе ра ста ла быць праб ле май, бо ён заў сё-

ды дасць трак тар. А ка лі хто хо ча ку піць 

га то выя клуб ні, то іх пры вя зуць прос та на 

пад во рак, фа са ва ныя ў мяш кі, і скла дуць у 

склеп. Але на Труць ко ўспа мі на ла, як пер шы 

раз ха дзі ла да но ва га фер ме ра ку піць се на 

для ка зы, ра ней яна яшчэ тры ма ла больш 

жыў нас ці. «Та ды ду ма ла, ці па слу хае, ці ад-

гук нец ца на прось бу кал гас най пен сі я нер кі 

вяс ко вы біз нес мен, — са сме хам ус па мі нае 

яна. — А ён ве се ла ад ка заў: «Не хва люй ся, 

гас па ды ня, адзін ка за пра кор мім». Пас ля 

гэ та га ра бот нік фер мер скай гас па дар кі 

пры вёз се на і аку рат на склаў у ста жок. Так 

што з Эдзі кам нам па шан ца ва ла».

КУ РОРТ НЫ КРАЙ
Доб ра ад зы ва юц ца жы ха ры вёс кі і пра 

ма ла дых гас па да роў аг ра ся дзі бы «Ці хі край» 

су жэн цаў ШЫН КА РУ КОЎ. Яны ку пі лі не-

каль кі да моў на пус той ву лі цы, на вод даль. 

Та му іх гос ці не пе ра шка джа юць пен сі я не-

рам, там на огул не вель мі час та па ру ша-

юць ці шы ню. А з' яў лен не гас цей асаб лі ва 

з дзець мі пад трым лі вае ад чу ван не жыц ця 

ў вёс цы, і Лі па ва не вы гля дае вы мі ра ючым 

на се ле ным пунк там, хоць і за ста ло ся ў ім, як 

ужо ска за на, уся го шэсць жы ха роў.

Ле там тут, вя до ма, больш лю дзей, пры-

яз джа юць, дзе ці, уну кі бы лых гас па да роў. 

Па вод ле слоў стар шы ні Дзі він ска га сель-

ска га Са ве та Ве ры ПІ КУ ЛЫ, мяс ці на ку-

рорт ная: ад ра зу за вёс кай па чы на ец ца лес, 

не да лё ка во зе ра. Зям ля над звы чай урад лі-

вая, яшчэ не так даў но дзі він цы ста ра лі ся 

браць участ кі пад ага род у Лі па ве, так што 

для дач ні каў — рай, а не мяс ці ны.

У вя лі кім до ме, уз ве дзе ным у свой час 

кал га сам, Але на Труць ко за раз жы ве ад на. 

Доч кі пры яз джа юць на вы хад ныя: ад на жы-

ве ў Коб ры не, дру гая — у Дзі ві не. Ра ней і на 

ра бо це па спя ва ла, кі ра ва ла вя лі кай бры га-

дай, і ка ро ву тры ма ла. Ця пер вось за ста лі ся 

толь кі ку ры ды па ру ін ды коў. «Чы таю, вя жу, 

гля джу тэ ле ві зар, ча каю дзя цей», — рас-

каз вае гас па ды ня. У гэ ты час раз да ец ца тэ-

ле фон ны зва нок — дач ка тэ ле фа нуе кож ны 

дзень, ці ка віц ца зда роў ем. «Ця пер су вязь 

доб рая, — пра цяг вае Але на Іва наў на. — Ва 

ўсіх на шых пен сі я не раў і хат нія тэ ле фо ны, і 

ма біль ныя. Каб дзе ці не хва ля ва лі ся». Вось 

так па вяр ну ла ся жыц цё. Бы лыя ху та ра не 

жы лі без элект рыч нас ці, без ра дыё, пра 

на ві ны маг лі да ве дац ца, ка лі вы яз джа лі ў 

мяс тэч ка ці ў го рад, а за зям лю тры ма лі ся, 

як за га лоў нае ў жыц ці. Прай шло ней кія 

га доў шэсць дзя сят, іх на шчад кі ма юць у 

вяс ко вых ха тах срод кі су вя зі, якія да зва-

ля юць на ла дзіць ім гнен ныя зно сі ны хоць 

з Аме ры кай, а зям ля, куп ле ная дзя да мі, 

ні ко му ста ла непа трэб най...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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І СЯ ЛО ЎТВА РА ЛІІ СЯ ЛО ЎТВА РА ЛІЛі па ва 

Коб рын ска га ра ё на

Але на ТРУЦЬ КО.

Верш быў на пі са ны на 

са мым па чат ку ХХ ста год-

дзя. А ўжо ў 1970-я га ды, 

ка лі з'я ві ла ся на кар це све-

ту кра і на Банг ла дэш, твор 

бен галь ска га, ін дый ска га 

пісь мен ні ка стаў гім нам не-

за леж най і су ве рэн най дзяр-

жа вы. «Мая за ла тая Бен га-

лія, / Я за ка ха ны па век. / 

Заўж ды тваё не ба, па вет-

ра / Ў ду шы ма ёй гра юць на 

флей це. / О ма ці, ля сы твае 

ман га выя / Са ка вік во да рам 

по іць, ах!» — пра маў ляе Ра-

бінд ра нат Та гор праз пе ра-

клад лаў рэ а та Дзяр жаў най 

прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мі ко лы Мят ліц ка га.

Каб склас ці кні гу, ідэя 

якой на ле жыць бе ла рус ка-

му ін жы не ру і гра ма дзя ні ну 

Банг ла дэш Му за хі ду лу Іс ла-

му, які жы ве і пра цуе ў Мін-

ску, спат рэ бі ла ся ства рыць 

Між на род ны рэ дак цый ны 

са вет. У яго ўвай шлі ка зах-

стан скі лі та ра ту раз наў ца 

Свят ла на Анань е ва, бе ла-

рус кая пе ра клад чы ца Ма-

рыя Ко бец, стар шы ня Аст ра-

хан ска га аб лас но га ад дзя-

лен ня Са ю за пісь мен ні каў 

Ра сіі Юрый Шчар ба коў, пуб-

лі цыс ты, пісь мен ні кі, пе ра-

клад чы кі з Да ге ста на (Ра сій-

ская Фе дэ ра цыя) Ке рым хан 

Ума ха наў і Ма рат Га джы еў, 

жур на ліст з Банг ла дэш Ры-

аз Хай дар. Прад мо ву да 

кні гі на пі саў прад стаў нік 

ЮНІ СЕФ у Бе ла ру сі Ра шэд 

Мус та фа Са рвар. У якас-

ці ілюст ра цыі да збор ні ка 

вы ка ры ста ны рэ пра дук цыі 

цык ла ма люн каў сла ву та га 

банг ла дэш ска га мас та ка 

Зай ну ла Абе дзі на «Го лад у 

Бен га ліі ў 1943 го дзе».

Хто ж да лу чыў ся да пра-

цы над кні гай, ах вя ра ваў шы 

свой час на пе ра ўва саб лен не 

тво ра Ра бінд ра на та Та го ра? 

Ся род пе ра клад чы каў — вя-

до мыя ў сва іх на цы я наль ных 

лі та ра ту рах: за слу жа ны ра-

бот нік куль ту ры Ка бар дзі-

на-Бал ка рыі Са ліх Гур ту еў, 

на род ны пісь мен нік Уд мур ціі 

Вя ча слаў Ар-Сяр гі, на род ны 

па эт Чу ваш скай Рэс пуб лі кі 

Ва ле рый Тур гай, баш кір ка 

Зуль фія Ха на на ва, на род ны 

па эт Та тар ста на, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі Рэ нат Ха рыс, 

шор ская паэ тэ са Лю боў Ар-

ба ча ко ва, ма рый скі пісь мен-

нік Ге надзь Аяр-Са бан цаў... 

Ёсць у кні зе пе ра кла ды на 

та кія мо вы, як ка рэй ская, кі-

тай ская, хін дзі, урду, на мо вы 

на ро даў Еў ро пы — італь ян-

скую, грэ час кую, поль скую, 

серб скую, ма ке дон скую і ін-

шыя. Ёсць пе ра клад на ват на 

мо ву лух'я, на якой га во раць 

у аф ры кан скіх кра і нах Ке ніі 

і Уган дзе (па роз ных пад лі-

ках га во раць на гэ тай мо ве 

ад 5 да 10 міль ё наў ча ла век). 

Пе ра клад чык на лух'я — па-

эт Хі ла ры Майнг.

На бе ла рус кую мо ву 

«Маю за ла тую Бен га лію» 

пе ра кла лі Сяр гей Па ніз нік, 

На дзея Са лод кая, На вум 

Галь пя ро віч, Ма рыя Ко бец 

і Мі ко ла Мят ліц кі. «... Ма ту-

ля, вус наў тва іх сло вы / Для 

слы ху май го — нек тар, / Ах! / 

Ма ту ля, ка лі ча ло тваё свет-

лае агорт вае сму так, / О род-

ная, я слё зы глы таю», — пра-

маў ляе Ра бінд ра нат Та гор, 

за хоп ле ны пры га жос ця мі 

род най пра сто ры, ды ра зам 

з тым і за не па ко е ны лё сам 

бен галь ска га на ро да, лё сам 

род най ста рон кі. Праз кні гу 

ад на го вер ша «Мая за ла тая 

Бен га лія» на мо вах све ту» 

не чым ня ўлоў ным (а хі ба 

мас тац тва, паэ зію мож-

на прак тыч на вы ме раць?!) 

Банг ла дэш, банг ла дэш цы, 

бен галь цы ста но вяц ца блі-

жэй да на ша га бе ла рус ка га 

свят ла, да на шых пры го жых 

пра сто раў. Да рэ чы, упер шы-

ню тво ры Ра бінд ра на та Та-

го ра за гу ча лі па-бе ла рус ку 

яшчэ ў 1920-я га ды. Адзін з 

пер шых пе ра клад чы каў — 

на род ны па эт Бе ла ру сі Якуб 

Ко лас.

За ста ец ца за ўва жыць, 

што кні га ад на го вер ша 

Ра бінд ра на та Та го ра вый-

шла як раз у пя рэ да дзень 

ХХVІ Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў кі-кір ма шу, 

на якую пры едуць і гос ці — 

пісь мен ні кі і кні га вы даў цы з 

34 кра ін све ту.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

БЕН ГА ЛІЯ: НЕК ТАР ДЛЯ СЛЫ ХУ
Кніж ны свет

Па лі гра фіч ны кам бі нат імя Яку ба Ко-

ла са вы даў уні каль ную кні гу: пад 

ад ной вок лад кай са бра ны пе ра кла-

ды ле ген дар на га вер ша лаў рэ а та 

Но бе леў скай прэ міі ў га лі не лі та ра-

ту ры за 1913 год Ра бінд ра на та Та го ра 

«Мая за ла тая Бен га лія» на мо вы на ро даў 

све ту. 62 тэкс ты на 50 мо вах — на бен галь скай і пе-

ра кла ды на 49 моў. Ча му 62 тэкс ты? На не ка то рыя 

мо вы — па два і бо лей пе ра кла даў.

Вёс кі, якія зні ка юць: 
апош нія жы ха ры


