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Зда ва ла ся б, што мо-

жа кро пель ка ва ды 

рас ка заць пра мо ра? 

Пры клад на тое ж, што 

адзін ча ла век (пры чым 

не Ко лас, не Ка рат ке-

віч...) пра сваю ма лую 

ра дзі му.

Але ж ча сам кроп лі злі-

ва юц ца. Асоб ныя рас-

ка зы — так са ма. І з'яў-

ля ец ца но вая кар ці на.

ВЁС КА Та бул кі, ра чул ка 

Ясель да... Там за ста лі-

ся на шы пер шыя сляд кі і сля-

ды, — пі ша спа да ры ня Ні на 

Ба кун з вёс кі Ба лі чы Шчу-

чын ска га ра ё на (гэ ты і ін шыя 

ліс ты дру ку юц ца ў ска ра чэн-

ні. — Аўт.), — там пер шыя 

ра дас ці і тур бо ты, там са мыя 

доб рыя, са мыя свет лыя ўспа-

мі ны — ус па мі ны пра род ную 

ха ту, ру жо выя за ран кі, во дар 

се на і сы ра дою, якім па ілі ма-

ту лі, каб мы хут чэй рас лі. Хі-

ба ж та кое за бу дзец ца? Не, 

ма лая ра дзі ма — гэ та на ша 

ду ша. Ма гіч най сі лай яна 

пры цяг вае да ся бе, не дае 

спа кою і бу дзіць дум кі. Го лас 

ма лой ра дзі мы — гэ та яшчэ 

і ма гі лы баць коў, якіх ужо ня-

ма, але яны заў сё ды ёсць і 

бу дуць, па куль ёсць мы і на-

шы дзе ці.

Што праў да тое праў да. 

І па до ка зы ні ку ды ха дзіць 

не трэ ба. «У 1966 го дзе на-

ша сям'я з дзе ся ці ча ла век 

(вась мё ра дзя цей) пе ра еха-

ла ў вёс ку Кар ні ца Глус ка га 

ра ё на. І та ды ж на су праць 

но вай ха ты, праз ву лі цу, ма-

ма па са дзі ла гру шу, — пі ша 

спа дар Ва ле рый Ва сі леў-

скі з г. п. Глуск. — З ча сам 

пад ёй з'я ві лі ся лаў ка, сто-

лік. Дрэў ца рас ло, а ра зам 

з ім і мы, дзе ці, а по тым ужо 

і ўну кі...

Сён ня баць коў ская ха та, 

на жаль, пус туе, але кож ны 

год — не толь кі на Ра даў ні-

цу — пад ма мі най іг ру шай 

(на здымку) збі ра юц ца і бу-

дуць збі рац ца іх шмат лі кія 

на шчад кі...

Ка жуць, кож ны ку лік, — 

пра цяг вае аў тар, — хва ліць 

сваё ба ло та. Хва ліў бы і я ў 

ме ру ўлас ных сіл, ад нак за-

раз, у мі ну лым ча се трэ ба 

га ва рыць і пра доб рых, пра-

ца ві тых лю дзей, і пра не ка лі 

грыб ныя ды ягад ныя ля сы, і 

пра ба га тыя ўра джаі. А для 

ча ла ве ка ня ма, ві даць, боль-

шай жу ды, чым ба чыць вось 

гэ ты за ня пад сва іх род ных 

мяс цін і ве даць, што ты ні-

чо га не мо жаш па пра віць. 

На шы баць кі, якія жы лі і пра-

ца ва лі тут, га да ва лі дзя цей, 

на вя лі кі жаль, ад пра ві лі іх 

у вя лі кі свет, не па кі нуў шы 

са бе за ме ны, і та му вёс ка 

па мі рае. А не ка лі ж...

Вар та за плю шчыць во-

чы і на ба ла ці не па між вё-

сак Кар ні ца і Ту ры но ад ра зу 

ўба чыш роз на ка ля ро вы ды-

ван з важ ны мі бус ла мі, па-

чу еш са лаў і ныя спе вы, якія 

нес лі ся, зда ец ца, з кож на га 

кус та!

Пас ля ме лі я ра цыі тут 

на заў сё ды знік лі кры ні цы, 

а сле дам і ўсё, што жы ло-

кра са ва ла. На кал гас ныя 

па лі ста лі вы во зіць верх-

ні пласт тор фу, ра зам з ім 

«рас сей ваць» пус та зел ле, 

по тым зні шчаць яго роз ны мі 

яда хі мі ка та мі, і тым са мым 

атруч ваць зям лю. Вось і ду-

май, на вош та нам быў гэ ты 

«стэп», пе ра рэ за ны пус ты мі 

ка на ва мі? І ці вар та бы ло за 

ней кія да дат ко выя цэнт не-

ры збож жа гу біць так зва-

ныя лёг кія пла не ты, гу біць 

пры га жосць.

Толь кі праз паў ста год-

дзя тая спус то ша ная ба ла-

ці на ста ла па кры се ажы-

ваць, — пра цяг вае спа дар 

Ва сі леў скі. — Вось толь кі ці 

ёсць ка му гэ тым це шыц ца? 

Кал гас ныя па лет кі мес ца-

мі за рас та юць хмыз ня ком і 

тра вой — да ро гі. Не ста ла 

на ват той, па якой у апош-

ні шлях вез лі зем ля коў на 

іх мо гіл кі ў вёс ку Воль ні ца, 

ня бож чы каў ця пер вя зуць 

па кру га вой, праз Глуск... А 

тым ча сам апош нія жы ха ры 

Кар ніц трой чы на ты дзень 

су стра ка юць рэй са вы аў то-

бус з на дзе яй уба чыць на 

пры пын ку ка гось ці са сва іх.

Н
Е ВЯ СЁ ЛАЕ ві до ві-

шча, якое да паў няе 

спа дар Іван Аст роў скі з 

Мін ска:

Па бы ваў на ра дзі ме 

я тро хі,

Па гля дзеў 

на па ва ле ны плот.

За рас лі там тра вою 

да ро гі,

Скрозь — бар шчэў нік, 

хмыз няк ды асот.

Ну а хат кі?..

А хат кі зга рэ лі.

Га ла веш кі ў кра пі ве 

гні юць,

Па гні лі, па ржа ве лі 

арэ лі...

Хто на ро дзіць тут?..

Тут не жы вуць!

...Мо жа, не ка лі й з'я віц ца 

хтось ці,

Ды, па доб на, 

не наш бе ла рус.

На зям лі сва ёй 

мы ўжо як гос ці,

Бо свай го ад рак лі ся 

ча мусь...

Дзя ка ваць Бо гу не ўсе. 

Але ж аб гэ тым трош кі паз-

ней, па куль вель мі ко рат-

ка — аб пры чы нах. І зноў 

жа — рад ком вер ша ва-

ным ад спа да ра Мі ко лы 

Гра бянь ка з аг ра га рад ка 

Ра дзю кі, што на Шар каў-

шчы не:

Ка лі бы ваю 

ў ней чай ха це

І там жа но чы го лас чую,

Я ўспа мі наю 

сваю ма ці —

Пры го жую і ма ла дую.

На зол ку печ яна па лі ла:

Сям'я, ка ро ва, 

«свін ства», ха та...

Ра бо ты шмат 

пе ра ра бі ла,

Як на ад ну, 

дык мна га ва та...

Не дзі ва, што доч кам-

сын кам ха це ла ся ін шай до лі, 

ін ша га жыц ця — ляг чэй ша га 

га рад ско га. І яны са праў ды 

з'яз джа лі ту ды, каб на рэш-

це...

Не ве даю, як хто, а я на-

ра дзіў шы ся і амаль усё жыц-

цё пра жыў шы ў вёс цы, — пі-

ша спа да ры ня Ні на Бур ко 
з Бя рэ зін шчы ны, — ні ко лі 

не стам лю ся слу хаць трэ лі 

вы со кіх жаў ру коў, по свіс ты 

са лаў ёў у пры бя рэж ных кус-

тах і на ват сум нае «ку-ку». 

Люб лю гу дзен не трак та роў, 

цві цен не лё ну, во дар хле ба, 

які ідзе ад спе лай зба жы ны, 

люб лю вёс ку, ву лі цы якой ні-

бы аб ды ма юць ра ку. Не ка лі 

яна бы ла шы ро кай і паў на-

вод най, па ёй на пры стань 

у Бе ра зі но сплаў ля лі лес, 

пра ца ваў млын. І жы ха роў 

бы ло шмат, сем'і, у асноў-

ным, шмат дзет ныя. Але ж 

гэ та, як спя ва ец ца ў пес ні, 

бы ло ня даў на і бы ло — даў-

но. Па сту по ва ста ла пус цець 

на ша вёс ка, страш на бы ло 

гля дзець на за бі тыя дош ка-

мі вок ны і дзве ры...

Праўда, апош нім ча сам 

сі ту а цыя змя ні ла ся. У вёс-

цы ня ма больш пус ту ю чых 

хат. Ней кія з іх га ра джа не 

ску пі лі пад да чы, а ў мно гія, 

па ста ле ўшы ды па ра зум неў-

шы, з га ра доў вяр ну лі ся дзе-

ці. Пры кла дам та му мой су-

сед Вік тар Фё да ра віч Фя сун. 

Яго жон ка Ма рыя Дзміт ры-

еў на ўсё жыц цё пра ца ва ла 

ў ста ліч най кра ме «Ры га», а 

як толь кі вый шла на за слу-

жа ны ад па чы нак, пе ра еха ла 

ў пус ту ю чы баць коў скі дом. 

Муж пад аў ся сле дам, хоць 

яму да пен сіі за ста ва ла ся 

га доў сем ці во сем... Але ж 

май стар-сан тэх нік і ў вёс цы 

не за стаў ся без пра цы. Яго 

клі ка лі аж но ў тры мес цы. 

Гэ та я ка жу тым, хто ба іц ца, 

што пра пад зе — не зной дзе 

ра бо ты...

Ця пер Вік тар ужо на пен-

сіі, але па-ра ней ша му пра-

цуе, і яго дом, на якім кра-

су ец ца «шыль да» ўзор на га, 

слу жыць лю бі мым пры стан-

кам для пя ця рых дзя цей і 

пя ця рых уну каў. Ле там усе 

Фе су ны шчы ру юць на пры-

ся дзіб ным участ ку, яны ж 

пер шыя ў збо ры гры боў і 

ягад.

Не зра зу ме лым для мно гіх 

з'я ві ла ся вяр тан не з Мін ска 

і двух бра тоў Ар хі пцоў, — 

пі ша спа да ры ня Бур ко. — 

Абод ва яны — ся мей ныя, 

абод ва прад пры маль ні кі і 

лю дзі не бед ныя. Маг лі б, 

зда ва ла ся, ад па чы ваць не-

дзе ў цёп лых кра і нах, але 

яны вы бра лі свой род ны 

кут, свае Кап лан цы. Адзін з 

бра тоў усім на зайз драсць 

зра біў баць коў скую ся лі бу, 

дру гі — дзя ду ле ву.

Ажы ві лі род нае гняз до, 

упры го жы лі яго сва ёй пры-

сут нас цю Люд мі ла і Ула дзі-

мір Ка ло лы. Дом аб шы лі 

мод ным ця пер сай дын гам, 

пад во рак пе ра тва ры лі ў цар-

ства кве так і пту шак...

І гэ та яшчэ не ўсё. Пер-

шае, за што прый шло ся 

ўзяц ца на ра дзі ме Мі ка лаю 

Анд рэ еві чу Ша лаю, дык гэ та 

вы сек чы алеш нік, які за глу-

шаў пад' езд да до ма. Дроў 

у вы ні ку на за па сіў на тры зі-

мы! Усе па бу до вы — лаз ню, 

лет нюю кух ню, дах до ма — 

па фар ба ваў, усё, што трэ ба 

бы ло — аб ша ля ваў. Зра біў 

пры го жай не толь кі сваю ся-

лі бу, але і мес ца на во кал.

А вось Ві та лій Ула дзі мі ра-

віч Па пру га аг ра ся дзі бу на 

ра дзі ме ад крыў — з не вя лі-

кім рыб ным ва да ёмам, пля-

жам, са ўнай. Едуць лю дзі!

І ўсё ж най бо лей, — пі-

ша ша ноў ная Ні на Мац ве-

еў на, — мя не здзіў ляе наш 

Ге надзь Ула дзі мі ра віч Ан цы-

паў. Ён — кан ды дат на вук, у 

Мін ску ха дзіў у не ма лень кіх 

на чаль ні ках, а ця пер... Не 

пе ра стаю здзіў ляц ца яго 

шмат лі кім та лен там. Ён і 

пча ляр, і бу даў нік, і ага род-

нік, і ры бак... На ўсё гэ та не 

ха па ла ча су ў ма ла дыя га-

ды, за тое за раз...

Вось та му я і ду маю, што 

не за рас туць баць коў скія 

сцеж кі тра вою бяс па мяц тва, 

бу дзе жыць вёс ка, хоць, мо-

жа, і не тым жыц цём, што 

ра ней».

ПРА яго, но вае, яшчэ 

адзін ліст — ад спа-

да ра Ула дзі мі ра Ру дзін ска-

га з Го ме ля. Кож ны раз, — 

пі ша ён, — я з вя лі кім за да-

валь нен нем на вед ваю вёс ку 

Па се ка Жыт ка віц ка га ра ё на, 

вёс ку, дзе на ра дзіў ся і рос, 

дзе прай шлі мае дзі ця чыя і 

юнац кія га ды. Ад нак рас ка-

заць ха чу не пра яе, а пра 

Коль на, што зна хо дзіц ца за 

два кі ла мет ры. Не па знаць 

яго ў апош нія га ды: ас фальт, 

дых тоў ныя да мы... І жы вуць у 

іх доб рыя, пра ца ві тыя лю дзі. 

Ле тась іх сель гас прад пры-

ем ства за не се на на ра ён ную 

Дош ку го на ру, ле тась да жы-

ха роў «прый шоў» пры род ны 

газ. Ёсць тут і ўсе ўмо вы для 

ад па чын ку: біб лі я тэ ка, Дом 

куль ту ры, не каль кі крам.

Трэ ба ад зна чыць, што не 

кож ная вёс ка мо жа па хва-

ліц ца і тым, што яе на вед ваў 

Прэ зі дэнт. А вось у Коль на 

ён пры яз джаў двой чы, — пі-

ша спа дар Ру дзін скі. І да-

дае, што мяс цо выя жы ха ры 

вель мі ўдзяч ныя кі раў ні ку 

дзяр жа вы за тое, што пры 

яго пад трым цы і ўва зе бы ла 

па бу да ва на су час ная ся рэд-

няя шко ла-дзі ця чы сад, дзе 

ство ра ны ўсе ўмо вы для на-

ву чан ня і вы ха ван ня.

У свой час я так са ма за-

кан чваў Ко лен скую ся рэд-

нюю. Мы ву чы лі ся ў ста рым 

не пры ста са ва ным бу дын ку 

з пяч ным ацяп лен нем пры 

газ ні цы... У нас на ват элект-

рыч нас ці не бы ло, яна з'я-

ві ла ся паз ней, ка лі я ўжо 

ву чыў ся ў стар шых кла-

сах, — пі ша Ула дзі мір Ру-

дзін скі. — А вось жа дан не 

ву чыц ца ў боль шас ці вуч-

няў бы ло — ды яшчэ і якое! 

Шко ла мо жа га на рыц ца 

сва і мі вы пуск ні ка мі, бо з яе 

сцен вый шлі доб рыя лю дзі. 

Да рэ чы, у Ко лен скай ся-

рэд няй ву чыў ся Вік тар Ада-

ма віч Атлі ва наў, які ця пер 

пра цуе стар шы нёй на ша га 

Жыт ка віц ка га рай вы кан ка-

ма. Ка ра цей, ска жу ад но: 

у вёс цы Коль на жы вец ца 

воль на».

І для вы ра та ван ня «не-

перс пек тыў ных» па се лі-

шчаў мож на неш та зра біць. 

Прык лад? Ды ка лі лас ка. 

«У вёс цы Вя лі кія Двор цы 

Пін ска га ра ё на з'я віў ся свой 

гіс то ры ка-края знаў чы му зей. 

Ства ры лі яго мы, вяс коў-

цы: Анд рэй Па лю хо віч (ён 

жа — аў тар ліс та), Ма рыя 

Вя чор ка, Ула дзі мір Фе да-

ро віч. Экс па на ты збі ра лі ўсе 

ах вот ныя. Ад крыц цё му зея 

ад бы ло ся тры га ды та му, і 

та ды ў трох вы ста вач ных за-

лах бы ло 97 экс па на таў. Пер-

шым з іх стаў са ма вар 1876 

го да, пас ля яго ў му зеі ста лі 

з'яў ляц ца пры ла ды пра цы, 

адзен не, ткац кі ста нок, га зе-

та «Іск ра» за сне жань 1900 

го да, ві дэ лец з гра ві роў кай 

«1937 год», ка ва ная дэ таль з 

таў ром «С. Висоцкі 1911 г.», 

элект ра лі чыль нік 1928 го да, 

ку фар 1900-га... І гэ та — ма-

лая част ка з трох ты сяч экс-

па на таў, што раз мя шча юц ца 

ўжо ў дзе вя ці за лах му зея, у 

якіх за тры га ды пра ве дзе на 

больш за 100 эк скур сій».

Пра сваю ма лую ра дзі му 

расказаў і спа дар Ана толь 

Пяр халь скі з Глы бо ка га. 

расказаў, што яго вё сач кі 

Ба га ты ро ва ўжо ня ма — на 

кар це толь кі ад най мен нае 

ўро чы шча, але ж па мяць 

за хоў вае ўсе ім ёны і проз ві-

шчы вяс коў цаў, усе іх сцеж-

кі-да рож кі. У па цвяр джэн не 

гэ та га ша ноў ны чы тач да-

слаў свой ма лю нак: рап там 

не ка му з на шчад каў спат рэ-

біц ца, бо...

ВА СІЛЬ Шук шын не-

ка лі пі саў, што лю дзі 

спа чат ку збя руц ца ў вя лі кіх 

га ра дах, а по тым раз бя гуц-

ца ў чыс тае по ле.

Так гэ та ці не, але ў мно гіх 

на шых лю дзей ёсць па куль 

шанц па чы наць не з ну ля: 

мно гіх ча кае Баць каў шчы на. 

Мож на су ма ваць па ёй, мож-

на пе ра жы ваць, што ні чо га 

не мо жаш зра біць (ка лі са-

праў ды не мо жаш), а мож на, 

як свед чыць пош та, вяр нуц-

ца і са праў ды «ўпры го жыць 

яе сва ёй пры сут нас цю», 

мож на ад крыць аг ра ся дзі бу 

аль бо му зей, на пі саць верш, 

на ма ля ваць для на шчад каў 

свай го ро ду кар ту з па зна-

кай, хто дзе жыў...

Што яшчэ мож на зра-

біць?

Пі шы це, бу дзем ду маць 

і ра біць ра зам, бо яно ж і 

са праў ды (па вод ле Паэ та) 

«Хто ра ней, / хто паз ней, / 

Толь кі ўсе / Зноў і зноў / Мы 

пры хо дзім / Да прос тых, / як 

хлеб і па вет ра, / Вы сноў: / 

Што жыц цё ча ла ве ку — / 

Лю бо му — / Да ец ца ад но, 

/ І што, / як ні над точ вай, / 

Ка рот кае вель мі яно, / І што 

праў да на све це / Ад на — / 

Без кру пін кі ма ны, / І што 

шчас ця на све це / Ня ма / 

Без сва ёй ста ра ны...

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Сам-на сам... З усі мі

«З РА ДЗІ МАК ТЫХ 
СКЛА ДА ЕЦ ЦА РА ДЗІ МА,

але ра дзім ка ў кож на га — свая...»
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