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ПРА АЎ ТА РА
Ігар ка жа, што яму па да ба ец ца ву чыц ца, ад кры-

ваць неш та но вае, ча го ра ней не ве даў і не мог на ват 
уя віць. На пэў на, па гэ тай пры чы не ву чо ба да ец ца 
на ша му 14-га до ва му аў та ру лёг ка.

Што да ты чыц ца ін шых ін та рэ саў, дык яны ў хлоп-
ца до сыць раз на стай ныя. Гэ та і лі та ра ту ра, і ма тэ ма-
ты ка з фі зі кай. Яшчэ Ігар зай ма ец ца му зы кай — за-
кан чвае сё ле та му зыч ную шко лу па кла се ва ка лу.

— Іг раю на гі та ры і лі чу, што ме на ві та гэ ты ін стру-
мент лепш за ўсё пе рад ае стан ду шы, — га во рыць 
аў тар.

Мы, бе ла ру сы, на род са ма быт ны, 
твор чы, заў сё ды сла ві лі ся сва ім май-
стэр ствам. Коль кі ж ці ка вых лю дзей 
жы ве по бач! Та кім ча ла ве кам я лі чу 
Яў ге нію Пят роў ну Ма еў скую-Лу ча-
нок. Гэ та ча ла век-скарб ні ца, што 
поў ніц ца раз на стай ны мі за хап лен-
ня мі.

Кож ны з нас ма рыць зай мац ца 
лю бі май спра вай, але не ў кож на га 
атрым лі ва ец ца. Яў ге ніі Пят роў не ж 
па шчас ці ла ад чуць гэ тую аса ло ду! 
Яна вя до мая і як мас тач ка, і як па-
эт ка. Мае збор нік сва іх вер шаў пад 
наз вай «Лун ная до ро га».

Якія ў яе пра нік лі выя вер шы! Пры-
хо дзя чы да яе ў гос ці, што раз чую 
ўсё но выя рад кі з толь кі што на пі са-
ных тво раў. У зно сі нах з пры ро дай 
на ра джа ец ца на тхнен не. Да пры ро-
ды ў яе асаб лі вае стаў лен не: яна не 
прос та на зі рае і пі ша, але і га то ва 
дзя ліц ца з ёю та ем ства мі ду шы, ба-
ча чы ў ёй і сяб ра, і су раз моў цу:

Я люб лю вас, бе ре зы мои. /Вы 
шумите зимою и ле том, /Бу ду петь я 
вам песни свои /И делиться ду шев-
ным сек ре том.

Якая ў вер шах, та кая і ў жыц ці! І 
гэ так жа цу доў на пі ша кар ці ны. Ге роі 
— род ныя або ад на вяс коў цы. Мас-
тач ка заў сё ды ў не чым звы чай ным 
і што дзён ным зной дзе ўзвыш анае і 
за хап ляль нае. Ме на ві та гэ тым яна і 
пры ваб лі вае ў сва ёй твор час ці! Яў-

ге нія Пят роў на ў ві ры паў ся дзён ных 
кло па таў рых туе эс кі зы, ства рае воб-
ра зы бу ду чых ге ро яў. Яна на пі са ла 
больш за 400 жы ва піс ных па лот наў 
— пей за жаў, парт рэ таў, на цюр мор-
таў. Асаб лі ва за па мі наль ныя «Вяр-
тан не сы на з па ля ван ня», «Зім ні ве-
чар», «Унук Пе ця», «Лаз ня». Звяр тае 
на ся бе ўва гу кар ці на «95-я вяс на», 
у якой мас тач ка ўва со бі ла воб раз 
баб руй чан кі Аляк санд ры Ва сіль еў ны 
Ка за ке віч. Трап на і не паў тор на на пі-
са ла Яў ге нія Пят роў на парт рэт пад-
пал коў ні ка ў ад стаў цы Ільі Мі хай ла-
ві ча Гро ма ва, які на зва ла «Ве тэ ран». 
Шмат зра бі ла мас тач ка ко пій з кар цін 
вя до мых кла сі каў. Гэ та «Не вя до мая» 
Крам ско га, «Мо ра» Ай ва зоў ска га, 
«Ня роў ны шлюб», «Па ляў ні чыя на 
пры ва ле», «Ка ля брам кі», «Зняц це 

Ісу са Хрыс та» і ін шыя. Мно гія з гэ-
тых цу доў ных кар цін на бы ты Да ма мі 
куль ту ры і клу ба мі, а так са ма пры-
ват ны мі ка лек цы я не ра мі, у тым лі ку 
з Ра сіі, Літ вы, Із ра і ля. Яна мас так па 
на ту ры, па сут нас ці сва ёй. Свят ло яе 
ду шы — у яе фар бах.

Яшчэ са слоў Яў ге ніі Пят роў ны 
я да ве да ла ся, што яна з'яў ля ец ца 
пра мым на шчад кам за сна валь ні каў 
ху та ра Лу кі — Лу чан коў. У яе ёсць і 
да ку мен ты, якія па цвяр джа юць гэ ты 
факт. Яў ге нія Пят роў на вель мі га на-
рыц ца гэ тым і бе раж лі ва ста віц ца да 
гіс то рыі свай го ро ду. Яна за хоў вае 
ўсе прад ме ты даў ні ны, што за ста лі ся 
ад прод каў. Ма рыць на ват ства рыць 
куль тур на-асвет ніц кі цэнтр, дзе бу-
дуць са бра ны ста ра даў нія рэ чы, а 
так са ма і яе кар ці ны. Цэнтр Яў ге нія 
Пят роў на жа дае ад крыць ме на ві та ў 
Лу ках, дзе жы ве са ма, 
на гіс та рыч най ра дзі-
ме прод каў. Ме на ві та 
ў бу дын ку, дзе прай-
шлі яе школь ныя га ды, 
які на ле жаў да рас ку-
лач ван ня яе прод кам 
— Ка ва леў скім. Гэ та 
да ні на па мя ці ім. Ця-
пер у бу дын ку зна хо-
дзіц ца кра ма. Яў ге нія 
Пят роў на вы ку пі ла яе 
на аў кцы ё не ў 2006 го-
дзе. Зра зу ме ла, не ўсе 
вяс коў цы згод ны з за-
ду май Яў ге ніі Пят роў-
ны — ва кол кра мы ўжо 
доў гі час кі пяць страс ці. 
Са ма Яў ге нія Пят роў на 
спа дзя ец ца раз мяс ціць 

у бу дын ку і кра му, і куль тур на-асвет-
ніц кі цэнтр.

Нех та ра зум на пры кме ціў: «Дзе 
та лент, там не мес ца для ста рас ці». 
Гэ та цал кам ад но сіц ца да Яў ге ніі 
Пят роў ны. Ня гле дзя чы на ўжо да лё-
ка не юны ўзрост, яна па-ра ней ша-
му вель мі ак тыў ная: пі ша кар ці ны, 
вер шы, іг рае на гар мо ні ку, збі рае 
прад ме ты даў ні ны, зай ма ец ца ну міз-
ма ты кай, а так са ма піль на со чыць 
за сва ім зда роў ем — зай ма ец ца 
«мар жа ван нем», чым і вы ле чы ла ся 
ад цяж кай хва ро бы. Вось з якіх лю-
дзей трэ ба браць прык лад!

Тац ця на БУ СЕЛ,
вы пуск ні ца 11 кла са 
Ле нін ска га ву чэб на-

пе да га гіч на га комп лек су 
«Дзі ця чы сад-ся рэд няя шко ла» 

Баб руй ска га ра ё на.

Для мя не мая сям'я — 
гэ та род ныя лю дзі. 
Калі я спы таў пра 
сям'ю ў сва ёй ма лень-
кай сяст рыч кі Ксе ніі 
(за раз ёй ча ты ры га-
ды), дык яна пе ра лі-
чы ла ўсіх, ка го лю біць 
і па мя тае. Так-так, яна 
ме на ві та так і ска за ла: 
«Я іх люб лю!»

Не як на ўро ку лі та ра ту ры 
мы ма ля ва лі ге не а ла гіч нае 
дрэ ва — сваю сям'ю. Дрэ ва ў 
мя не атры ма ла ся доб рае, га-
лі нас тае. Мне па шчас ці ла, бо 
я за стаў і па мя таю не толь кі 
пра дзя ду лю, пра ба бу лю, але і 
пра пра ба бу лю — ба бу лю Ксе-
ню (так мы яе зва лі), Ак сін ню 
Ада маў ну Мі ха лап. Для мно гіх 
лю дзей гіс то рыя па чы на ец ца 
з пад руч ні ка. Для мя не ж — з 
ба бу лі Ак сін ні.

Ба бу ля на ра дзі ла ся ў 1905 
го дзе і пра жы ла доў гае, ня-
прос тае жыц цё. Але пры гэ-
тым ні ра зу ні хто не чуў ад 
яе дрэн на га сло ва, ні ко лі яна 
не скар дзі ла ся на свой лёс. 
Па бра ла ся шлю бам з дзе-
дам — Ва сі лём Сі да ра ві чам 
Мі ха ла пам, на ра дзі лі ча ты рох 
дзя цей. Быц цам і жыц цё ня-
дрэн нае, на ват лі чы лі іх сям'ю 
за мож най, бо бы лі і конь, і ка-
ро ва. У 1930-я га ды ўсю сям'ю 
вы сы ла юць як па лі тыч ных. У 
да ро зе па мі рае ма лень кая да-
чуш ка, а сям'я едзе да лей на 
ўсход. Цяж ка, хо лад на. Ба бу-
ля ра зам з дзець мі па чу жых 
да ку мен тах, з чу жым іме нем 
да бі ра ец ца да Свярд лоў ска. 
Там трап ляе ў саў гас, пра цуе 
ў цяп лі цах. Ме на ві та ад туль, 
са Свярд лоў ска, бы лі пры зва-
ны ў Чыр во ную Ар мію двое 
ста рэй шых сы ноў: па ча ла ся 
Вя лі кая Ай чын ная вай на. Ма-
лод ша га з іх — Аляк сея, май го 
пра дзе да, пры зва лі на па чат ку 
1942 го да, ка лі яму споў ні ла ся 

сям нац цаць га доў. На кі ра ва лі 
ў пя хот нае ву чы лі шча, пас ля 
— на фронт. Быў ка ман дзі рам 
ку ля мёт на га раз лі ку, усю вай-
ну — у пя хо це. Дзя ду ля быў 
двой чы цяж ка па ра не ны, але 
зноў вяр таў ся на фронт. Скон-
чыў вай ну дзед у Кё нігс бер гу 
(Ка лі нінг ра дзе), а да до му вяр-
нуў ся ў 1947 го дзе.

Як апы ну ла ся ба бу ля Ак-
сін ня ў род ных мяс ці нах (вёс-
ка Дуб ро ва Кі раў ска га ра ё на 
Ма гі лёў скай воб лас ці), я не 
ве даю, бо пра гэ та ні хто не 
рас каз ваў. Увесь час, па куль 
не пай шла на пен сію, пра ца-
ва ла ў кал га се. А дзед Аляк-
сей, як ча ла век з аду ка цы яй, 
фран та вік, спа чат ку пра ца ваў 
сак ра та ром Ка зу ліц ка га сель-
са ве та, а по тым звя заў свой 
лёс з Кі раў скім ад дзя лен нем 
«Са юз дру ка».

Па мя таю, ма ту ля мне рас-
каз ва ла пра свай го дзе да, 
май го пра дзе да Аляк сея. Але 
коль кі я ні пра сіў рас па вес ці 
пра яго фран та вое жыц цё, ад-
каз заў сё ды быў адзін: «Дзед 
Лё ша не рас каз ваў — не лю біў 
рас каз ваць — пра вай ну. У яго 
на ват кніг на ва ен ную тэ ма ты ку 
не бы ло, усё больш рус кія і за-
меж ныя кла сі кі. І філь мы, што 
рас па вя да лі пра ва ен ныя па-
дзеі, гля дзеў, пры крыў шы ад-
но во ка. А на пы тан не: «Ці так 
бы ло?» — толь кі ўсмі хаў ся».

Але не, бы ла ад на ма ле неч-
кая кні жач ка ў ка лен ко ра вай 
вок лад цы. Яе ўжо пас ля смер-
ці дзе да знай шла мая ма ту ля. 
Вось там аку рат ным, амаль ка-
лі гра фіч ным по чыр кам быў апі-
са ны фран та вы шлях пра дзе да 
Аляк сея: ка лі і ад куль быў пры-
зва ны, ка лі па ра не ны, на якіх 
фран тах ва я ваў. І не шмат лі кія 

фо та здым кі. І ўзна га ро ды — 
ба я выя і юбі лей ныя.

Ба бу ля Ак сін ня, на ма ёй 
па мя ці, ма лень кая су хень кая 
жан чы на з на тру джа ны мі ру-
ка мі і заў сё ды са сва ім «ка-
нём»-кій ком, не да жы ла два 
га ды да свай го ста га до ва га 
юбі лею. Па мя та е це, як у Ана-
то ля Вяр цін ска га: «Жыц цё да-
ец ца, каб жыц цё тва рыць...»? 
Так і ба бу ля — пра пра ба бу ля 
Ак сін ня Ада маў на — тва ры ла 
сваё жыц цё, жыц цё сва ёй (і 
ма ёй) сям'і, так, як уме ла, як 
атрым лі ва ла ся.

Сям'я — гэ та гіс то рыя, 
якая на ра джа ец ца, жы ве і 
за ста ец ца з ва мі на заў сё ды. 
А мы са мі толь кі част ка гэ-
тай гіс то рыі, як тыя па цер кі. 
І хо чац ца, каб та кіх па це рак, 
як і га лі нак на ге не а ла гіч ным 
дрэ ве, бы ло як ма га больш. А 
мы пра гэ та па мя та лі і маг лі 
рас ка заць.

Ігар МА ЛА ШЭН КА, 
ву чань 8 кла са гім на зіі № 4 

г. Ма гі лё ва.

У гэ тых сло вах за клю ча на, мож на 
ска заць, уся бія гра фія пал коў ні ка ў ад-
стаў цы Іва на Мі кі та ві ча Ус ні ча. Больш 
за 30 га доў ён ад даў служ бе ў ар міі. Быў 
уз на га ро джа ны ор дэ нам «За служ бу Ра-
дзі ме ва Уз бро е ных Сі лах» ІІІ сту пе ні, 
ме да ля мі «За без да кор ную служ бу» трох 
сту пе няў.

На ра дзіў ся Іван Мі кі та віч у чэр ве ні 1944 
го да ў не вя лі кай вёс цы За ся леч ча За мош-
ска га сель са ве та. Баць ка пра ца ваў на тор-
фа прад пры ем стве «Та тар ка», а ма ці бы ла 
кал гас ні цай. Дзя цін ства Іва на бы ло ня лёг-
кім, як і ва ўся го пас ля ва ен на га па ка лен-
ня. Скон чыў шы ў 1962 го дзе Та тар каў скую 
ся рэд нюю шко лу, па сту піў у Хар каў скае 
ва ен нае авія цый нае ву чы лі шча. Пас ля яго 
за кан чэн ня быў на кі ра ва ны ў Пры кар пац-
кую ва ен ную акру гу, дзе раз мя шчаў ся 48-ы 
асоб ны раз вед валь ны полк. У ім ма ла ды 
афі цэр ву чыў ся га лоў на му — быць га то-
вым вы ка наць свой доўг у лю бы мо мант і 
ў лю бых аб ста ві нах. У 1970 го дзе ў лёт ных 
час цях пра во дзіў ся ад бор лёт чы каў у атрад 
кас ма на ўтаў. Іван Мі кі та віч па ды хо дзіў па 
ўсіх ме ды цын скіх па каз чы ках, па лёт най 
пад рых тоў цы, але не быў за лі ча ны з-за 
свай го вы со ка га рос ту. Паз ней яго ўзя лі 
на служ бу ў Мас коў скую ва ен ную акру гу 
для асва ен ня са ма лё та Міг-25. А ў ве рас ні 
1973 го да Іван Мі кі та віч быў пе ра ве дзе ны 
ў Адэ скую ва ен ную акру гу. Ён здзяйс няў 
пер шыя па лё ты на са ма лё це Міг-25 но вай 
ма ды фі ка цыі (як бам бар дзі роў шчы ка), якія 
пра во дзі лі ся ў цэнт ры дзяр жаў ных вы пра-
ба ван няў авія цый най тэх ні кі. У са ка ві ку 
1979 го да пал коў нік Ус ніч быў пры зна ча ны 
ка ман дзі рам 164-га раз вед валь на га пал ка 
Паў ноч най гру пы вой скаў. Па сту ла там пал-
ка бы ло на ступ нае: «Мож на па мер ці, вы кон-
ва ю чы ба я вую за да чу, але не да зва ля ец ца 
жыць, ка лі не вы ка наў ба я вую за да чу. Лёт-
чык-раз вед чык аба вя за ны вы ка наць ба я-
вую за да чу і за стац ца жы вым». У маі 1983 
го да Ус ніч быў пе ра ве дзе ны для да лей ша га 
пра хо джан ня служ бы ў Ся рэд не азі яц кую 
ва ен ную акру гу, дзе пры няў ка ман да ван не 
39-м раз вед валь ным пал ком. Але ў гэ тым 
жа го дзе па ста не зда роўя (траў ма во ка) 
Іван Мі кі та віч, вы му ша ны быў па даць ра-
парт аб вы зва лен ні яго ад ка ман да ван ня 
пал ком. Прось ба бы ла за да во ле на. Пас ля 
Іван Ус ніч стаў вы кла даць у Хар каў скім ва-
ен ным ву чы лі шчы, пе ра да ючы свой ба га ты 
пра фе сій ны во пыт кур сан там.

Слу жыў у Са вец кай Ар міі больш за 30 
га доў, сум лен на вы кон ваў свой аба вя зак, 

быў там, ку ды яго на кі роў ва ла Ра дзі ма. 
Мог бы і да лей пе ра да ваць свой во пыт бу-
ду чым ва ен ным лёт чы кам, але раз ва ліў-
ся Са вец кі Са юз. Бе ла рус па во лі вы пад ку 
ака заў ся ў ар міі не за леж най Укра і ны. Усе 
афі цэ ры па він ны бы лі пры няць пры ся гу на 
вер насць гэ тай кра і не. Пал коў нік Ус ніч ад-
мо віў ся, ма ты ву ю чы гэ та тым, што пры ся-
га на вер насць свай му на ро ду і дзяр жа ве 
пры ма ец ца толь кі адзін раз у жыц ці. Пас ля 
зваль нен ня ў за пас Іван Мі кі та віч вяр нуў ся 
ў род ную Бе ла русь — у па сё лак Та тар ка. 
Сваю вы клад чыц кую пра цу пра цяг нуў ужо 
ў Та тар каў скай ся рэд няй шко ле, стаў шы на-
стаў ні кам да пры зыў най пад рых тоў кі. Ця пер 
пал коў нік у ад стаў цы Іван Мі кі та віч Ус ніч 
на за слу жа ным ад па чын ку, але па-ра ней-
ша му мы за ўсё ды вель мі ра ды ба чыць яго 
ў на шай шко ле.

«Ёсць та кая пра фе сія — Ра дзі му аба ра-
няць» — гэ тыя сло вы з філь ма «Афі цэ ры» 
вель мі доб ра па ды хо дзяць для ка рот ка га 
апі сан ня жыц ця май го зем ля ка. Жыц цё 
афі цэ ра бы ло ня лёг кім. Гэ та і па ста ян ныя 
пе ра ез ды, і зме ны гар ні зо наў, і га тоў насць 
пры быць па тры во зе ў лю бы час су так. Але 
ні ко лі Іван Мі кі та віч не па шка да ваў аб сва ім 
жыц цё вым вы ба ры.

Аляк сандр КУ ТА СЕ ВІЧ, 
ву чань 9 кла са Та тар каў скай СШ 

Асі по віц ка га ра ё на.

ЖЫЦЬ — 
РА ДЗІ МЕ СЛУ ЖЫЦЬ

Гіс то рыя, 
па ча тая Ак сін няй

ПРА АЎ ТА РА
Са мае га лоў нае за хап лен не 15-га-

до ва га аў та ра — спорт. Аляк сандр 
на вед вае школь ную сек цыю па фут-
бо ле, удзель ні чае ў ра ён ных спар тыў-
ных спа бор ніц твах.

— Ін шае маё лю бі мае за хап лен не 
— гэ та ка лек цы я ні ра ван не ма рак. Іх 
па ча ла збі раць яшчэ мая ма ма, а я 
пра доў жыў, пры чым з вя лі кім за да-
валь нен нем, та му што гэ ты за ня так 
па шы рае мой кру га гляд: кож ная мар-
ка ня се ў са бе ці ка вую і па зна валь ную 
ін фар ма цыю, — ка жа Аляк сандр.

Хо бі хлоп ца ле там — ры бал ка і ка-
тан не на ро лі ках, ту рыс тыч ныя па-
хо ды па не зна ё мых мес цах. Пры чым 
аба вяз ко ва ра зам з сяб ра мі, якіх у 
Аляк санд ра шмат. Па ве ча рах ён лю-
біць гля дзець па зна валь ныя тэ ле пе-
ра да чы, чы таць гіс та рыч ныя і пры-
год ніц кія ра ма ны. Ма рыць аба ра няць 
Ра дзі му гэ так жа доб ра сум лен на, як і 
ге рой яго пуб лі ка цыі Іван Мі кі та віч.

ПРА АЎ ТА РА
17-га до вы аў тар ма рыць стаць жур на ліс там.
— Гэ та ж так ці ка ва і зай маль на — да вед вац ца пра ўсё і ўсіх, а по тым 

гэ тыя ча роў ныя гіс то рыі «кан сер ва ваць» у пе ры я дыч ным дру ку! Я люб-
лю пі саць ар ты ку лы на бе ла рус кай мо ве, атрым лі ваю ад гэ та га вя лі кае 
за да валь нен не. Бо я ж бе ла рус ка! І ў сва іх пуб лі ка цы ях па каз ваю, што 
га на ру ся гэ тым! — ка жа пра сваю ма ру Тац ця на.

Акра мя жур на ліс ты кі, дзяў чы на мае яшчэ шмат за хап лен няў (бі се-
рап ля цен не, вя зан не, ма ля ван не), а так са ма зай ма ец ца спор там. «Але 
ў апош ні час на ўсё гэ та не ха пае ча су, — пры зна ец ца аў тар. — Мя не, 
як і ін шых вы пуск ні коў, ча кае са ма стой нае жыц цё, а да яго трэ ба як 
след пад рых та вац ца».

ПАРТ РЭТ НА ФО НЕ СЕЛЬ СКА ГА ПЕЙ ЗА ЖУ


