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…Ішоў дру гі год вай ны. У гэ тую 
шмат па кут ную во сень — а інакш 
яе не на за веш — у Сад ках жы лі ў 
па ста ян най тры во зе. Усё час цей 
да хо дзі лі чут кі пра звер ствы фа-
шыс таў, гар ні зон якіх зна хо дзіў ся 
кі ла мет раў за двац цаць, у мяс тэч-
ку Ка са ры. Ба яц ца ба я лі ся, але не 
ся дзе лі склаў шы ру кі. Да па ма га лі 
пар ты за нам: жан чы ны пяк лі хлеб, а 
ма ла дыя дзяў ча ты ды хлоп цы-пад-
лет кі бы лі су вяз ны мі. Пра гэ та да-
ве да лі ся фа шыс ты, і хут ка да вёс кі 
да ля це ла страш ная вест ка: у блі-
жэй шыя су ткі гітлераўцы 
пла ну юць учы ніць аб ла ву 
на жы ха роў. Не ка то рыя, 
больш па лах лі выя і, ма-
быць, больш ра зум ныя, 
яшчэ ве ча рам уцяк лі з 
вёс кі ў лес. Але боль-
шасць жы ха роў (асаб лі ва 
тыя, у ка го бы лі ма лень-
кія дзе ці) вы ра шы ла пе-
ра на ча ваць до ма: вель мі 
ж ужо страш на і хо лад на 
ноч чу ў цём ным во сень-
скім ле се. А ра ні цай мож-
на сха вац ца ў ба ра ві не. 
За стац ца за ста лі ся, але 
ні хто, акра мя ма лых дзя-
цей, так і не змог за снуць 
у гэ тую тры вож ную каст-
рыч ніц кую ноч…

На сві тан ні па чу ла ся гу дзен не ма шын 
і ма та цык лаў з бо ку баль ша ка. Кож ны з 
вяс коў цаў ад чуў, што едуць па іх… Трэ-
ба бы ло як ма га хут чэй уця каць з вёс кі. 
За ту шыў шы ў пе чах агонь, сад коў цы 
вы ска чы лі з хат і па бег лі ў бок ле су. Гул 
тэх ні кі на рас таў, фа шыс ты пад' яз джа-
лі да вёс кі. У хут кім ча се па чуў ся брэх 
са бак, за тым стра ля ні на з ку ля мё таў. 
На пе ра дзе — та кі жа да ны лес…

Ма ла дая жан чы на Ні на (у той час ёй 
не бы ло яшчэ і двац ца ці пя ці га доў) ра та-
ва ла ся ра зам з ін шы мі вяс коў ца мі. Уця-
ка ла са сва і мі дзець мі. За па дол спад ні-
цы ўча пі лі ся ста рэй шыя — пя ці га до вы 
Ва сіль і ча ты рох га до вая Жэ неч ка, а на 
ру ках быў га да ва лы Пе ця. У ста рэй шых 
дзе так у ва чах за стыў страх, але яны не 
пла ка лі, бо ма ці за га да ла маў чаць. І яны 
маў ча лі. А вось ма лод шань кі, раз бу джа-
ны так ра на, на па ло ха ны стра ля ні най, 
вы бу ха мі, пла каў, не змаў ка ю чы ні на 
хві лі ну. Бег чы ста на ві ла ся ўсё ця жэй і 
ця жэй. Ні на ад чу ва ла злыя по зір кі тых, 
хто бег по бач. Ско са гля дзе лі су се дзі, 
а нех та ўво гу ле па ра іў па кі нуць Пе цю ў 
кус тах, а са мім уця каць да лей, бо хлоп-
чык сва ім кры кам мог вы даць іх усіх. 
Ні на, ці ха за пла каў шы, ад ка за ла:

— Усё… Больш бег чы не ма гу, але і 
па кі нуць сваю кры ві нач ку не ма гу так са-
ма. За ста нем ся тут. Або ўсе вы жы вем, 
або ўсе за гі нем…

Вяс коў цы па бег лі да лей, а яна з Ва-
сіль ком, Жэ неч кай і Пе цем, які не пе ра-
ста ваў пла каць, за ста ла ся ў хмыз ня ку. 
Пад рых та ва ла ся да са ма га гор ша га. 
Нем цы на блі жа лі ся. Ужо мож на бы ло 
ра за браць іх га ла сы. І рап там… З-пад 
не вя ліч ка га кус ці ка вы бег зай чык. Па-
вяр нуў ся, спа ло ха на па гля дзеў на лю-
дзей і па ска каў у глыб ле су. Зда ры ла-
ся дзі ва: ім гнен ня ха пі ла, каб ма лень кі 

Пе ця за ці ка віў ся звяр ком і пе ра стаў 
пла каць. Праз не каль кі хві лін ён, змо-
ра ны, зня сі ле ны доў гім пла чам, за снуў. 
А зу сім по бач пра бег лі фа шыс ты, так і 
не за ўва жыў шы Ні ну і яе дзе так. Жан-
чы на, яшчэ да кан ца не ве ра чы ў сваё 
шчас це, сча ка ла з паў га дзі ны і па да-
ла ся шу каць сва іх ад на вяс коў цаў і пар-
ты зан.

…Вай на скон чы ла ся. Лю дзі па кры ху 
вяр та лі ся да мір на га жыц ця. Цяж ка да-
во дзі ла ся ў пас ля ва ен ны час. Не бы ло 
што апра наць, а яшчэ горш — не бы ло 
ча го ес ці. Лю дзі, каб не па мер ці га лод-
най смер цю, бы лі вы му ша ны па ля ваць 
на дзі кіх жы вёл, якія цу дам уца ле лі ў вай-
ну. Але Ні на па пра сі ла свай го ма лод ша-
га бра та, які да па ма гаў ёй пад няць на 
но гі дзя цей (муж не вяр нуў ся з фрон ту: 
у 1944 го дзе прый шла па ха ван ка), ні-
ко лі, як бы ні бы ло цяж ка, не па ля ваць 
на зай цоў.

Свя тым стаў лі чыц ца ў сям'і гэ ты звя-
рок, які вы ра та ваў ад не мі ну чай смер-
ці, сам та го не ве да ю чы, жан чы ну і яе 
дзе так.

Юлія БА ЯР СКІХ,
ву ча ні ца 9 кла са Трас ця нец кай СШ 

Мінск ага ра ё на.

Ва кол нас шмат ці ка вых і 
не ар ды нар ных лю дзей. Яны по бач, 
трэ ба толь кі ўваж лі ва пры гле дзец ца. 
На прык лад, мая ад на клас ні ца 
Алі на МАЦ КЕ ВІЧ, на ву чэн ка 
гім на зіі-ка ле джа мас тац тваў го ра да 
Ма ла дзеч на. Я дзіў лю ся, як яна 
зна хо дзіць час на ўсе свае шмат лі кія 
за хап лен ні: па да рож жы, фа та гра фію, 
чы тан не, баль ныя тан цы. Але 
са мае важ нае для яе — ма ля ван не, 
ад яко га атрым лі вае най боль шае 
за да валь нен не.

— Алі на, ты вель мі роз на ба ко вая асо ба. А 
з якім хо бі ты ха це ла б звя заць сваю бу ду чую 
пра фе сію?

— Мяр кую, ме на ві та з ма ля ван нем. Гэ та мая 
лю бі мая спра ва з са ма га ран ня га дзя цін ства, 
якая ўжо ста ла част кай мя не.

— Ці па мя та еш ты свой пер шы ма лю нак?
— Вя до ма! Ка лі мне бы ло 5 га доў, я на ма-

ля ва ла смеш на га во жы ка і ўпер шы ню пры ня-
ла ўдзел у кон кур се дзі ця ча га ма люн ка. Гэ та 
быў Між на род ны ма ра фон «Пэнд злік све ту». 
Не ча ка на для ся бе я ста ла лаў рэ а там, і мая 
пра ца па тра пі ла на вы ста ву ў Трац ця коў скую 
га ле рэю, а за тым ад пра ві ла ся ў па да рож жа па 
га ле рэ ях све ту.

— З та го ча су, на пэў на, бы ло ня ма ла кон-
кур саў і пе ра мог?

— Так. Да во дзі ла ся ўдзель ні чаць у фо ру мах 
роз на га ўзроў ню: ад га рад скіх да між на род ных. 
Апош нюю пе ра мо гу мне пры нёс удзел у аб-
лас ным кон кур се-пле нэ ры дзі ця ча га ма люн ка 
«Фар бы род най зям лі». У вы ні ку я за ня ла пер-
шае мес ца ся род на ву чэн цаў мас тац кіх школ у 
ста рэй шай уз рос та вай ка тэ го рыі (15–18 га доў). 
Ха це ла ся б па тра піць і на між на род ны пле нэр: 
гэ та вель мі ці ка ва і ка рыс на.

— Чу ла, у ця бе прай шла пер шая пер са наль-
ная вы ста ва. Па дзя лі ся ўра жан ня мі.

— Вы ста ва ад бы ла ся ў га рад ской біб лі я тэ цы 
«Ве ра сок». У мя не са бра ла ся шмат ма люн каў 
жы вёл. Яны і ляг лі ў асно ву экс па зі цыі пад наз-

вай «Дзі вос ная сця жын ка». Ідэя вы ста-
вы на ле жа ла ма ёй на стаў ні цы ма ля ван-
ня Свят ла не Іва наў не Міц ке віч, за што я 
ёй вель мі ўдзяч ная.

— Ці зной дзец ца ў тва ёй твор час ці 
мес ца для на ша га го ра да?

— Без умоў на! У Ма ла дзеч не шмат 
пры го жых мяс цін, якія на тхня юць.

— А як ты ста віш ся да кры ты кі?
— За ўва гі сяб роў і бліз кіх у ад рас ма-

ёй твор час ці мож на су ад нес ці са сло ва-
мі «па да ба ец ца» або «не па да ба ец ца». 
Я не крыў дую, бо кож ны мае пра ва на 
свой пункт гле джан ня. А вось кры ты ка 
з бо ку на стаў ні каў ці мас та коў вель мі 
важ ная для мя не, ка рыс ная і не аб ход-
ная. Да яе трэ ба пры слу хоў вац ца, інакш 
ні чо му не на ву чыш ся.

— Ці ёсць у ця бе лю бі мая кні га?
— Мне па да ба юц ца тво ры Рэ мар ка. 

Асаб лі ва «Тры та ва ры шы», «Час жыць 
і час па мі раць». Ге роі гэ тых тво раў ве-
да юць ад ка зы на роз ныя скла да ныя пы-
тан ні. Яны шмат раз ва жа юць пра жыц-
цё, у кож на га з іх ёсць свая па зі цыя.

— Уя ві, што ў ця бе ёсць маг чы масць 
звяр нуц ца да лю дзей з якім-не будзь за-
клі кам. Што б ты ім ска за ла?

— Ства рай це! Будзь це крэ а тыў ны мі! 
Ма люй це! На ват ка лі вы не ўме е це. Гэ та 
не важ на. Мо жа це ні ко му не па каз ваць. 
Ма ля ван не да па мо жа ўзба га ціць ваш 
унут ра ны свет.

Ка ры на КІ СЕЛЬ,
ву ча ні ца 10 кла са гім на зіі-ка ле джа 

мас тац тваў г. Ма ла дзеч на.

Я ха чу рас ка заць пра май го 
дзя ду лю Ры го ра. На ра дзіў ся 
і вы рас ён у вёс цы Ка ра ва ці чы 
Рэ чыц ка га ра ё на ў 1944 го дзе. 
Вёс ку, дзе прай шло дзя цін ства 
май го дзя ду лі, з усіх ба коў 
акру жае лес, та му ён і не ўяў ляў 
свай го жыц ця без зя лё на га 
сяб ра. Пас ля за кан чэн ня шко лы 
па сту піў у По лац кі тэх ні кум ляс ной 
гас па дар кі. Сён ня ён ні коль кі 
не шка дуе, што вы браў для ся бе 
ў юнац тве та кую пра фе сію.

Пас ля ар міі пра ца ваў у Го мель скай ле-
са ўпа рад ка валь най экс пе ды цыі на па са дзе 
ін жы не ра. По тым яго і яшчэ во сем ча ла век 
у 1971 го дзе ад пра ві лі ў тай гу ў Ір куц кую 
воб ласць. Да блі жэй ша га на се ле на га пунк-
та бы ло вель мі да лё ка — амаль 500 кі ла-
мет раў. Раз мяс ці лі ся ка ля пры то ка Ін гар. 
У гэ тай экс пе ды цыі ён быў амаль шэсць 
ме ся цаў — з мая па ліс та пад. Дзя ду ля рас-
каз ваў, што там бы ло шмат ка ма роў, та му 
пра ца ваць бы ло вель мі цяж ка. Спа лі яны ў 
па лат ках. У кож на га з чле наў экс пе ды цыі 

бы ла свая стрэль ба. Пра дук ты хар ча ван ня 
ім да стаў ля лі вер та лё там. Ад ной чы скры ня 
з ежай упа ла ў не пра ход нае ба ло та. Яны не 
маг лі яе да стаць і за ста лі ся без пра дук таў 
хар ча ван ня. Ра цыі ў іх не бы ло, каб па пя-
рэ дзіць кі раў ніц тва пра свае не пры ем нас ці. 
Хар ча ва лі ся тым, што за ста ло ся, і да ра-
мі ле су. Пі лі гар ба ту з ча гі, збі ра лі яга ды і 
гры бы. Кож ны дзень пра хо дзі лі шмат кі ла-

мет раў, пры хо дзі ла ся іс ці па ка ле на або па 
по яс у ва дзе. Час та за ста ва лі ся на ча ваць у 
ле се ка ля вог ні шча. Спа лі на яло вых лап ках. 
Гэ тая экс пе ды цыя за гар та ва ла май го дзя-
ду лю не толь кі фі зіч на, але і ду хоў на. Праз 
усё жыц цё ён пра нёс чу лыя, сяб роў скія, 
доб ра зыч лі выя ўза е ма ад но сі ны з чле на мі 
экс пе ды цыі. І па сён няш ні дзень дзя ду ля не 
губ ляе ста сун каў з сяб ра мі, вя дзе пе ра піс ку, 
су стра ка ец ца з імі, і яны га дзі на мі вя дуць 
па між са бою раз мо вы, пры гад ва юць сваю 
ма ла досць.

Пас ля гэ тай экс пе ды цыі ў 1972 го дзе дзя-
ду ля быў на кі ра ва ны на ле са ўпа рад ка ван не 
ў Мі ла ша віц кае ляс ніц тва. Пас ля за кан чэн ня 
гэ тай «мі сіі» за стаў ся там на па са дзе ін жы не-
ра па ахо ве пра цы і тэх ні кі бяс пе кі.

У ліс та па дзе 1972 го да ажа ніў ся. По тым 
у сям'і на ра дзі лі ся дач ка і сын.

У гэ ты час ён зай маў роз ныя па са ды: 
ін жы не ра-ме ха ні ка, на чаль ні ка цэ ха. Пас-
ля рас фар мі ра ван ня ў 1998 го дзе Мі ла ша-
віц ка га ляс га са быў па моч ні кам ляс ні ча га 
Мар коў ска га ляс ніц тва. По тым быў пе ра ве-
дзе ны ў Мі ла ша віц кі цэх па пе ра пра цоў цы 
драў ні ны.

У 2003 го дзе зноў утва рыў ся Мі ла ша віц кі 
ляс гас. Пе рад вы ха дам на пен сію мой дзя ду-
ля быў пе ра ве дзе ны ў Мі ла ша віц кае ляс ніц-
тва на па са ду май стра ле су.

У 2004 го дзе дзя ду ля вый шаў на пен сію. У 
ляс ной гас па дар цы ён ад пра ца ваў со рак два 
га ды. Мае ўзна га ро ды як ве тэ ран пра цы. Яму 
69 га доў. Сё ле та ў яго юбі лей.

Я га на ру ся сва ім дзя ду лем, люб лю за хо-
дзіць да яго, раз маў ляць з ім. Ён рас каз вае 
шмат ці ка вых гіс то рый, якія зда ра лі ся з ім 
або з яго сяб ра мі, дзе ліц ца жыц цё вым во-
пы там, дае па ра ды.

Пра лес мой дзя ду ля га во рыць, што ён — 
кры ні ца на тхнен ня і зда роўя. Лес пад аў жае 
на ша жыц цё. Зна хо дзя чы ся ў ім, мы атрым-
лі ва ем за рад энер гіі, та му што па вет ра там 
чыс тае. Як лёг ка ды ха ец ца ў пра грэ тым сон-
цам ле се!

Гле дзя чы на дзя ду лю, я вы ра шы ла пас ля 
шко лы пай сці ву чыц ца ў ін сты тут ляс ной гас-
па дар кі. Ве ру, што ма ры мае здзейс няц ца. Я 
ста ну пра даў жаль ні кам ды нас тыі, а дзя ду ля 
і лес бу дуць ма і мі да рад чы ка мі.

Алі на ПРЫ БА ЛА ВЕЦ,
ву ча ні ца 8 кла са Мі ла ша віц кай СШ 

Лель чыц ка га ра ё на.

Пра аў та ра 
Юліі 14 га доў. Дзяў чы на лю біць чы таць. Але 

асаб лі ва, як пры зна ла ся аў та рка, яе ці ка віць 
мі ну лае сва ёй кра і ны. Та му Юліі па да ба юц ца 
ле ген ды, пад ан ні і на ват… каз кі.

— Так са ма я за хап ля ю ся тво ра мі Ва сі ля Бы-
ка ва. Мае лю бі мыя ву чэб ныя прад ме ты — бе-
ла рус кая мо ва і лі та ра ту ра, а яшчэ хі мія, — рас-
па вя ла дзяў чы на. Яна пры зна ла ся, што ча сам 
скла дае вер шы.

У воль ны час Юлія лю біць гля дзець філь мы 
і ха дзіць на школь ныя дыс ка тэ кі. Але і пра да-
па мо гу баць кам не за бы ва ец ца. У пры ват нас ці, 
мо жа ра зам з ма ці па гас па да рыць на кух ні. Кім 
хо ча стаць у бу ду чым, яшчэ кан чат ко ва не вы-
ра шы ла. Гіс то рыю, па кла дзе ную ў асно ву сваёй 
конкурснай працы, па чу ла ад на стаў ні цы.

Пра аў та ра 
Ка ры не 15 га доў. Яна за хап ля ец ца жур-

на ліс ты кай і пла нуе звя заць з ёй сваю бу ду-
чы ню. З гэ тай мэ тай на вед вае шко лу жур на-
ліс ты кі «Ма ла дзік» г. Ма ла дзеч на. У воль ны 
час лю біць чы таць, пі саць ліс ты за меж ным 
сяб рам. Ка лі ўзні кае на тхнен не, пі ша вер-
шы і не вя ліч кія апа вя дан ні. Пры зна ец ца, што 
вель мі лю біць му зы ку, іг рае на пі я ні на, гі та ры, 
жа лей цы і ба ла лай цы. Ба га та і му зыч ных ін-
стру мен таў, і за хап лен няў, праў да? Як дзяў-
чы на ўсё па спя вае?

— Мае сяб ры клі чуць мя не Ва да спа дам, — 
дае свой ад каз Ка ры на. — На пэў на, та му што 
я глы бо кая, імк лі вая і ня спын ная.

Пра аў та ра 
Так, ня хай не здзіў ля юц ца тыя, хто ўваж-

лі ва со чыць за на шым твор чым кон кур сам 
юных аў та раў, — гэ та проз ві шча са праў ды 
ўжо гу ча ла на ста рон ках «Чыр вон кі». Толь-
кі та ды сваю «про бу пя ра» прад стаў ля ла 
16-га до вая Але ся Пры ба ла вец, а за раз — 
яе ма лод шая сяст ра Алі на, якая ву чыц ца 
ў той жа Мі ла ша віц кай ся рэд няй шко ле. 
Дзяў чы не 13 га доў.

— Люб лю чы таць кніж кі, слу хаць му-
зы ку, — ко рат ка рас па вя ла аў та рка пра 
ся бе. — Я сар дэч ны, шчы ры ча ла век. Маю 
шмат сяб роў ся род ад на клас ні каў і вуч няў 
стар шых кла саў.

МА ЛЮЙ ЦЕ!
НА ВАТ КА ЛІ НЕ ЎМЕ Е ЦЕ!..

СТАЎ ЛЁ САМ ДЛЯ ДЗЯ ДУ ЛІ ЛЕС…

ЗАЙ ЧЫК-
ВЫ РА ТА ВАЛЬ НІК 

(За сна ва на на рэ аль ных па дзе ях )

Алі на Мац ке віч.


