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ДАВАЕННЫ ЧАС.
ЖЫЦЦЁ ПРЫ ПОЛЬШЧЫ

Дарагія і родныя мне людзі

Першыя старонкі сваіх успамінаў прысвячаю самым
дарагім людзям на Зямлі, маім бацькам, роднай
мамачцы і роднаму папачку. Чаму папачку, а не
татачку? Напэўна гэта было яго асабістае жаданне. У
нашай вёсцы былі два варыянты, і гэта нікога не
хвалявала, усё лічылася заканамерным. Вечны пакой
вам, мае дарагія. Прабачце, што я турбую вас зараз.
Магчыма, пры вашым жыцці я не здолеў выказаць той
удзячнасці, якую вы заслужылі. Вы далі нам жыццё,
выхавалі нас, далі адукацыю. Вы самі былі вельмі добрыя
для нас, дзяцей, чэсныя і праўдзівыя, чаго патрабавалі
і ад нас. Вас паважалі вяскоўцы. І вы навучылі нас
паважаць другіх. Мы памятаем вашу ласку і любоў да
нас. Вы ахвяравалі сваім здароўем дзеля нас, нічога не
шкадавалі для нас у час галодных гадоў вайны, у час
нашай вучобы, калі трэба было плаціць за кватэру
зернем. Вы самі жылі ў голадзе, жывячыся чорным
хлебам з вікі, а нас вучылі. Вы перажывалі за нашыя
хваробы, недасыпалі начэй. Як магло вытрымаць сэрца
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мамачкі, якая пахавала траіх першых дзетак сваіх: адну
дачушку і двух сыночкаў. Тады ж не было радзільных
дамоў, не было блізка і доктара, бальніцы. Як толькі ўсё
гэта можна было перажыць. Колькі памятаю маму, яна
хварэла і працавала. Трэба было накарміць сям’ю, а яна
ў той час была немалая. Жылі з намі дзядуля з бабуляй,
Сымон і Волька, брат дзядулі, Тумаш, халасцяк, папа з
мамай, ды я са старэйшай сястрой Надзеяй. У агародзе
хапала праполкі, затое агуркі ў нас бывалі невыводныя
да самай вясны. Гной жа трэслі не віламі, як зараз, а
рукамі. Падчас жніва з гарбатым сярпочкам трэба было
памахаць, камбайнаў жа тады не было. Зімой трэба было
прасці, ткаць кросны, каб адзець сям’ю. Хто ж свіней
карміў, каровак трох даіў? Усё было на маміных плячах,
пакуль не падрасла мая сястрычка Надзея. Мама
працавала да апошняга. Памятаю, прыйшлі са жніва
на абед, а мама і кажа: “Я крыху пасяджу на лавачцы”.
Яна хадзіць не магла, задыхалася, а трэба было жаць
жыта, ды яшчэ ў спёку. Мама мела слабае сэрца, ды
яшчэ мела зоб, захворванне шчытавіднай залозы. Яшчэ
трэба было ірваць лён, цягаючы па аднаму каліўцу з
травы. Землі былі ўрадлівыя, угноеныя і дагледжаныя,
расло ўсё добра, у тым ліку і трава. Лён гэты потым трэба
было абабіць. Гэта была ўжо мужчынская работа. А
потым разаслаць ды падняць. А бывала лён яшчэ
папярэдне вымочвалі ў сажалцы ці ў рэчцы Дзісенцы.
Палатно, вытканае на кроснах, трэба было яшчэ
выбеліць на росах. Авечак трэба было падстрыгчы, якіх
было ад пяці да васьмі кожны год. Спарадкаваць мяса
да наступлення цеплыні і захаваць яго. Халадзільнікаў
жа тады не было. А мыццё бялізны ўручную, а потым
паласканне яе ў Дзісенцы на прыстані з пранікам,
пральных машын тады таксама не было. Падлогі
немаляваныя мылі з венікам. Гэта ўсё была пякельная
праца. Ды хлеба трэба было напячы ў печы, зрабіць
масла ў бойцы, выціснуць сыр у сырніку і гэтак далей.
Папу было лягчэй, лепш сказаць весялей, таму што ён
усе мужчынскія работы выконваў разам з дзядзькам
Тумашом. Гэта быў мамін родны дзядзька, родны брат
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дзядулі майго, Сымона. Для мяне Тумаш быў як дзядуля.
Не ведаю, каму аддаць перавагу ў гаспадаранні, папу
альбо дзядулю Тумашу. Абодва працавалі, стараліся для
гаспадаркі, для сям’і. Толькі папа больш прыслухоўваўся
да парад дзядулі, які адчуваў сябе большым гаспадаром,
бо папа прыйшоў сюды ў прымы. Дзядуля Тумаш быў
вельмі акуратны ў рабоце. У час сенавання ён ні ў якім
разе не складваў капу сена віламі, як зараз гэта робяць,
а пласціў у пласточкі і пласточкамі ўкладваў капу.
Глядзеў, каб і воз быў складзены па ўсіх правілах, каб
быў і прыгожы, і аб’ёмісты, бо наш Сіўка мог цягнуць
любы воз. Вучыў і нас, дзяцей, правільна трымаць граблі,
каб не намазоліць рук. Вучыў касіць, каб не заставалася
ззаду грабянёў і гэтак далей. Адным словам, быў
прыкладны гаспадар, любіў чысціню і парадак. Першыя
снапы жыта абіваў на баране, потым гэтыя снапы ішлі
пад ніз сцірты. Ён быў яшчэ і вынаходнік. Галоўкі лёну
звычайна абівалі пранікам на калодцы. А ён да калодкі
прыбіў дзве вертыкальныя ручкі, за якія браўся рукамі,
снапкі ўкладваў галоўкі да галовак на цвёрдае такавішча
ў некалькі радоў, а потым хадзіў і стукаў гэтай калодкай
па галоўках лёну. Затым варочаў снапкі на другі бок і
зноў малаціў. Заставалася толькі вытрасці снапкі і змесці
ў кучу насенне з мякінай. Потым прывозілі арфу і чысцілі
насенне, “сяменне”, як яго называлі ў вёсцы. Сваёй арфы
ў нас не было. Жыта немалочанае клалі на абабітыя аб
барану снапочкі і праз зіму малацілі цапамі, пакуль у
багацейшых людзей не з’явіліся конныя малатарні. А
цапамі малацілі додня, гэта значыць, да снядання, а
таксама днём і пасля вячэры пры газавым ліхтары.
Малацілі позняй восенню і ўзімку.

Дзядуля Тумаш прымодзіў старую саху пад акучнік,
і ні ў кога не атрымоўвалася такіх прыгожых гранак.
Мне, малому, зрабіў з лучынак цацку, пільшчыка дошак,
які пілаваў, ківаючыся, і не валіўся. Трэба ж было ўмець
знайсці цэнтр цяжару, не ведаючы фізікі. Узімку дзядуля
Тумаш паляваў на шашкоў, ставіў жывучыя пасткі.
Потым шашка вытрасаў у мяшок і біў па носіку. Скуркі
сушыў і вазіў прадаваць у Казьяны. Аднойчы яму далі
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за скурку 25 злотаў. Гэта былі вялікія грошы пры
Польшчы. Адзін пуд жыта тады каштаваў 2 злоты. Былі
выпадкі, калі людзям плацілі за скурачку і па 50 злотаў.
Ад радасці прыехаў на добрым падпітку, хаця я яго
п’яным, як і бацьку, ніколі не бачыў. Вырошчвалі
каноплі. З пянькі рабілі моцныя вяроўкі. А перад
Вялікаднем бацька з дзядулем рабілі казлы пад калыску,
чаплялі вялізную начоўку, выдзеўбленую з тоўстай асіны.
Толькі як тую асіну прывалаклі з лесу? І на Вялікдзень у
нашым дварышчы было многа моладзі і дзяцей.

Усе асноўныя работы выконвалі бацька з дзядулем
разам. Апроч усіх работ па гаспадарцы, бацька мог яшчэ
сталярыць. Ён меў набор розных сталярных
інструментаў. Вокны знадворку, а таксама казырок
хатні і шчыт былі ашаляваны прыгожай разьбой. Зрабіў
прыгожую шафу. Сам рабіў сані, цялегі, панарады,
бароны, граблі, акоссі для кос, мог зрабіць драўляную
дзежку, вядро. А з сырой лучыны плёў кошыкі. У
маладосці дапамагаў свайму бацьку Ігнату, майму
дзядулю, рабіць людзям зрубы, і  нават на нямецкі вугал.
Капалі студні, у тым ліку і пры Антаноўскай школе, дзе
я потым вучыўся.

Мама мая нарадзілася ў вёсцы Чарэмушнікі
Падзісенныя ў сям’і Дзіковіча Сымона Францавіча,
майго дзядулі, і бабулі Волькі. Мая бабуля была родам з
вёскі Вольшнева. У дзядулі былі два браты Тумаш і
Антось. Антось памёр у маладым узросце. Маму звалі
Надзея. У яе была малодшая сястра Марыля і брат Пётра,
які таксама памёр у маладым узросце. Дзядулю Сымона
слаба памятаю. Толькі добра памятаю, як ён памёр.
Памёр на печы. Змяркалася. Я чамусьці застаўся адзін
у хаце, але, напэўна, яшчэ не ўсведамляў, што
здарылася, бо не баяўся. Потым, як дзядулю палажылі ў
труну, мама мне загадала ўзяцца за ножку дзядулі, каб
не баяўся. Было лета. Яго ў труне вынеслі нанач у гумно.
Прычыны не памятаю, ці святара не было ў гэты дзень,
ці хаваць трэба было на трэці дзень.

Бабуля Волька жыла па чарзе то ў нас, то ў цёці
Марылі. Праз пару гадоў і яна памерла. Памерла раніцой
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у панядзелак, а мама і папа ў гэты час выехалі на кірмаш
у Паставы і нічога не ведалі. Вярнуліся позна ўвечары.
А бабулю вечарам з ліхтарамі завезлі на могілкі. Зараз
жа прыехалі і папа з мамай. Яны пайшлі на могілкі,
толькі ці паспелі.

Папа, Сільвестр, а ў вёсцы яго звалі Сальвук,
нарадзіўся ў вёсцы Сямёнавічы ў сям’і Мурзёнка Ігната
Антонавіча і Марыі Сцяпанаўны (Стахоўскай). У дзядулі
з бабуляй была вялікая сям’я. У папы былі браты: Сяргей,
потым расстраляны бальшавікамі ў вядомых зараз усяму
свету Курапатах, Алёшка, Цімка, Федзя, потым
расстраляны немцамі ў Казьянах, Мілеця, памёр у
маладым веку, і дзве сястры, Поля і Саша. Папа
прыйшоў на прымакі да мамы ў Чарэмушнікі
Падзісенныя.

Дзядулю Ігната вельмі добра памятаю. Бабулі ўжо
не было. Часта хадзілі ў Сямёнавічы за яблыкамі, якіх у
нас яшчэ не было. Наш сад быў малады і яшчэ не радзіў.
Прымаў нас дзядуля Ігнат заўсёды вельмі ветліва, любіў
і ўнука, і ўнучку. Жыў ён з малодшым сынам Федзем,
яшчэ нежанатым. У хаце заўсёды было чыста і акуратна.
Умеў прыгатаваць смачныя стравы, якімі частаваў нас.

Папа, Сільвестр
Ігнатавіч Мурзёнак.
Мінск, красавік 1918

Мама,  Надзея
Сямёнаўна, Чарэмушнікі

Падзісенныя, 1911
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Сад быў стары, але быў дагледжаны і
ўраджайны. Лепш за ўсё запомнілася
яблыня “антонаўка” і груша вялізная
з салодкімі пладамі. Праз Дзісенку
перапраўляліся на пораме, калі ехалі
на кані, і на дубіцы, калі ішлі пешшу.
Дубіца – выдзеўбленае карыта з асіны
з прымацаванымі з бакоў крыллямі.
Да дзядулі ішлі ўздоўж тэлефоннай
лініі Паставы/Полава. Прыкладваючы
вуха да тэлефоннага слупа, я слухаў
чароўныя гукі.

Каб быць раўнапраўным гаспадаром у хаце, не быць
залежным ад дзядулі, папа вырашыў азадачыць яшчэ
тры гектары зямлі. Каб гэта ён ведаў, што бальшавікі
яе ўсю адбяруць, ён бы гэтага ніколі не рабіў. Але ж
хацелася жыць лепш. Калі была ўнесена пэўная сума
грошай, а гэта было пры Польшчы, то выдзелілі дзялку
ў тры гектары з пнямі, якія трэба было карчаваць, і
нізкарослымі сасонкамі, якія праз пару гадоў згарэлі ад
ляснога пажару. Зямля была дарагая, за яе трэба было
выплаціць многа грошай. А дзе было ўзяць тыя грошы?
Адзін пуд жыта каштаваў усяго 2 злоты на рынку. Трэба
было займацца лёнам. Але ж сваім лёнам не абыйдзешся.
Папа ўвайшоў у долю з Дзіковічам Аркадзем, у якога
была куплена конная ільномялка з прыводам пры іхняй
лазні. А лазня іхняя знаходзілася за вёскай, на высокім
беразе ракі Дзісенкі. А праз метраў дваццаць быў наш
шнурок зямлі, на якім была пабудавана наша лазня, у
якой мы і мыліся, і сушылі лён. Сваёй ільнотрасты было
мала, і яе трэба было купляць у другіх вёсках, ці на
кірмашы, прывозіць да лазні, сушыць, а потым мяць.
Гэта рабілася ўсё зімой, калі не было палявых работ.
Работа была цяжкая, пыльная. Хто сядзеў за мялкай,
вечарам нельга было пазнаць, блішчэлі толькі вочы і
зубы. А мне прыходзілася кожны раз ганяць каня па
кругу, які круціў прывод. А ганяць каня пачаў, як толькі
навучыўся хадзіць і казаць: “Но/о/о!” Потым кудзелю
трэба было яшчэ апрацаваць траплом і толькі потым

Дзед, Ігнат
Антонавіч

Мурзёнак (1925)
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везці на ільнофабрыку ў горад Паставы за дваццаць
адзін кіламетр. За кудзелю плацілі даражэй, вось і
атрымоўваліся грошы на зямлю. А колькі трэба было
затраціць сіл і здароўя на ўсё гэта.

Аднойчы, асеннім вечарам у нядзелю, папа з мамай
узялі мяне ў Паставы. Радасці не было канца, бо ехаць
трэба было ноччу. Днём я ездзіў, а то ж ноччу. Везлі
ільносемя на продаж на ільнофабрыку ці на кірмаш, не
памятаю. Кірмашы былі па панядзелках. Семя было
цяжкое, ды нас трое. Але наш Сіўка быў дужы. Выехалі
вечарам, а прыехалі, калі ўзыходзіла сонейка. Колькі чаго
чароўнага было ў гэтую ноч, таямнічага. У бары каля
Пастаў і сава закугукала, і прайшоў цягнік, стукаючы
коламі аб рэйкі.

Мой родны кут

Хата, у якой я нарадзіўся 26 лютага 1930 года, была
вялікая, неперагароджаная. Перагарадзілі, калі ўжо
падрасла сястрычка Надзея. Справа ад дзвярэй была
печ са шчытком і падпечкам, куды ў вялікія марозы
запіралі курэй. А на печы ўзімку можна было заўсёды
пагрэцца. Там мне папа расказваў байкі, казкі, а
таксама пра І/ю сусветную вайну і пра грамадзянскую
вайну, у якіх ён прымаў удзел на працягу чатырох гадоў,
з 1915 – па 1919. Дзядуля Тумаш, удзельнік вайны з
Японіяй у 1904 годзе, расказваў, як яго везлі на
параходзе вакол Азіі, праз Сінгапур, на вайну. Пакуль
прыплылі і вайна скончылася. Потым служыў жаўнерам
ва Уладзівастоку. Запомніў адзін расказ з яго
жаўнерскага жыцця пра кемлівага жаўнера, які быў
днявальным у казарме, ды задрамаў на ложку падчас
дзяжурства. А ў гэты час ішоў правяраючы, дзяжурны
афіцэр, у суправаджэнні ад’ютанта. Днявальнага хтосьці
расштурхаў, разбудзіў, ды фуражка звалілася за ложак.
А як рабіць даклад без фуражкі? Дзяжурны пачаў
крычаць, чаму не дакладываюць, і што там жаўнер
шукае. Жаўнер ведаў, што гэты афіцэр баіцца пацукоў,
разводзячы рукамі адказаў, што ганяе вось такога
пацука. Правяраючы хуценька пакінуў казарму. А мама
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расказвала пра першую сусветную вайну. Праз наш
раён праходзіла лінія фронту. У нашай вёсцы стаялі
рускія войскі. Велізарныя страты неслі вяскоўцы ад так
званых рэквізіцый, або, карацей кажучы, рабавання,
на патрэбы рускай арміі: коней, буйной рагатай
жывёлы, зерня, мукі, фуражу. На работы, звязаныя з
патрэбамі арміі, пасылаліся вяскоўцы пешшу і з
фурманкамі, не зважаючы на самыя пільныя патрэбы
ўласных гаспадарак і сем’яў. Гаспадаркі за гады вайны
заняпалі, даходзіла да голаду. Выручала зімой мякіна, а
вясной – крапіва. У лесе каля вёскі былі пабудаваны
два вялізныя бліндажы/зямлянкі для зімоўкі жаўнераў.
Праз гадоў дваццаць пяць пасля вайны мы, хлапчукі,
бегалі туды гуляць у вайну, хаця бліндажы ўжо былі
абваліўшыся.

Зноў вяртаюся ў сваю родную хатку. Сталы, лавы,
крэслы, ложкі былі самаробныя. А шафу папа зрабіў як
фабрычную, з рознымі вытачанымі і выразанымі
ўпрыгожваннямі, і памаляваную. Сталяванне было
пакладзена на тры бэлькі (маціцы), часаныя з чатырох
бакоў. Прычым часаныя тапаром, бо тады яшчэ ў вёсцы
не было пілаў для распілоўкі дошак, тым больш –
піларамы. Гэта быў брусок 20 на 20 сантыметраў і
даўжынёй не менш сямі метраў. Можна сабе ўявіць, якія
гэта былі дрэвы ў лесе, а іх жа трэба было прывезці і
апрацаваць. За сярэднюю бэльку была прычэплена
калыска на вяроўках, дзе мы гучкаліся з сястрычкай
Надзеяй па чарзе.

Дзядуля, мама і папа былі вельмі набожнымі людзьмі,
што паўплывала і на нас, дзяцей. Дзядуля і мама былі
непісьменнымі, а папа вучыўся ў Сямёнаўскай школе
пяць год, дзе быў адзін настаўнік і каля ста вучняў. Папа
быў у вёсцы Чарэмушнікі Падзісенныя самым
адукаваным чалавекам. Было ў нас Евангелле на рускай
мове і малітоўнік на царкоўна/славянскай і рускай
мовах. Дзядуля і бацькі ведалі многа малітваў і навучылі
нас “Ойча наш”, “Верую”, “Багародзіца Дзева, Радуйся”,
“Сцеражы мяне Госпадзі” і другія, якія я памятаю і зараз.
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Усе сцены былі завешаны абразамі Святых. Добра
запомніліся абразы: “Нараджэнне Ісуса Хрыста”,
“Распяцце”, “Уваскрасенне”, “Багародзіца”, “Божая Маці
Траеручыца”, “Страшны суд” і другія. Сцены спачатку
былі нічым не паклееныя, голыя, час ад часу іх
прыходзілася праціраць вільготнай трапкай. Потым
пачалі абклейваць газетамі. Пра шпалеру мы і не ведалі,
што ёсць такая. Потым куплялі і шпалеру ў Надзін
пакойчык. Была адна газавая лямпа, потым яшчэ купілі
вісячую лямпу з абажурам. Пры печы была
прымацаваная да сцяны шуфляда, дзе складваліся
кухонныя прылады. Тут жа пры печы ў куточку стаяла
качарга на доўгай драўлянай ручцы, вілкі большыя і
меншыя для катлоў, драўляны каток пад катлы, чапяла
для патэльні. Яшчэ было памяло, зробленае з сасновых
лапак, для вымятання жару, калі пяклі хлеб. Была і
лапата драўляная, шырокая, на якую клалі хлебнае цеста
і адпраўлялі ў гарачую печ. Дзяжу, у якой квасілі цеста,
і лапату бераглі ў надзейным месцы ад мышэй. У хаце
былі чатыры вакны: два на ўсход і два на поўдзень. Хата
наша стаяла пасярэдзіне вёскі, на самым згібе вуліцы.
Адно вакно выходзіла на вуліцу, з якога мы маглі бачыць
палову вёскі. Яшчэ ў хаце былі два сталы. Адзін, за якім
снедалі, абедалі і вячэралі. Другі стол быў для гасцей і
для падрыхтоўкі ўрокаў, калі мы пайшлі ў школу. Сені
былі без падлогі. Далей, справа, ішла каморка, якую
хацелі абсталяваць пад летні пакойчык для моладзі, але
пачаліся змены ўладаў, потым вайна, так усё і засталося.
Злева была варыўня, дзе захоўвалася бульба ў катухах,
капуста і агуркі ў дзежках і бочках. Была складзена
печка з камянёў, якую палілі ў час моцных марозаў. Былі
жорны, на якіх малолі муку для жывёлы і авёс для
прыгатавання смачных страў, кісялю і талакна, перад
Калядамі. На хлеб і на бліны зерне вазілі на млын у
Казьяны. Да гэтага мястэчка было дзевяць кіламетраў
па правым беразе Дзісенкі і сем кіламетраў па левым.
За варыўняй ішла павець, дзе жылі авечкі і свінні. Для
авечак дзядуля зрабіў хлеўчык у хлеве, каб не мёрзлі ў
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час марозаў. Хлеўчык быў зроблены з кулявой саломы.
А за павеццю быў вялікі новы хлеў для каня і кароў. А
чаму новы, таму што прыйшлося яго будаваць пасля
таго, як дабротны стары хлеў, а таксама тры гектары
зямлі былі аддадзены ў пасагу цёці Марылі, калі яна
выйшла замуж за прымаку, Шашко Дзімітру. З гэтага
хлева яны пабудавалі сабе хату. Усе гэтыя збудаванні:
хата, сені, варыўня з каморкай, павець і хлеў – былі пад
адной саламянай страхой.

Першыя свіран і ток/гумно, якія я ўжо памятаў,
згарэлі ў час навальніцы. Але, кажуць людзі, што
прычынай пажару была не маланка. Адзін вясковец,
гумно якога стаяла воддаль ад суседскіх будынкаў, быў
застрахаваўшы яго, бо яно было ўжо старое. Вось ён і
хацеў атрымаць добрыя грошы, падпаліўшы яго ў час
навальніцы ноччу. Мабыць, ён і не хацеў зла людзям,
але вецер панёс вехці саломы з агнём і на другія будынкі.
Згарэла большая палова гумнаў і свірнаў у вёсцы. Добра,
што яны былі яшчэ пустыя. Да хат пажар не дайшоў. А
ўсе ж будынкі ў вёсцы былі крытыя саломай. Я памятаю
той пажар, хаця яшчэ і не разумеў, што адбываецца. Я
не спаў. Сям’я спала. Неба было чырвонае ад пажару, і
раптам я ўбачыў, як нейкі вогненны шар зваліўся на
страху нашага гумна (мой ложачак быў якраз супраць
акна). У вёсцы паднялася мітусня, але ніхто нічога ўжо
не мог зрабіць. Пра пажарную каманду тады яшчэ і
ўяўлення не было. Хаця на кожным доме была дошчачка
з выявай сякеры, багра, вядра, лесвіцы, усё тое, што
павінен быў гаспадар вынесці на выпадак пажару.
Згарэў і свіран. Трэба было будаваць усё нанова і свіран,
і гумно. Будавалі талакой. У гумне/таку сцены былі
драўляныя, шчыты і страха саламяныя. Абабіўшы жыта
аб барану, бралі сноп за каласы і вытрасалі,
дапамагаючы нагой. Так атрымоўваўся куль. А яшчэ
патрэбны былі латы, паплёт і віткі, якімі вязалі салому
паміж латай і паплётам. Віткі рабілі з бярозавых галінак
і маладых пабегаў, якія размочвалі, а потым круцілі
вакол кала. Свіран рабілі інакш. Будавалі яго на тоўстых
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слупах, паднятых на сантыметраў 60 ад зямлі. Рабілі,
напэўна, гэта для таго, каб быў доступ паветра знізу
для захавання зерня ды каб і катам зручней было лавіць
мышэй. У дзвярах для катоў была зроблена адтуліна.
Шчыты і страха таксама былі зроблены з дрэва. Напэўна,
гэта ўжо рабілася, каб не мог залезці злодзей. Зверху
страху яшчэ крылі саломай.

Родная вёска

Дарагая мая вёсачка, з рамантычнай назвай
Чарэмушнікі Падзісенныя. Напэўна, калі пасяліліся
нашы продкі на правым беразе ракі Дзісны, тут многа
было чаромхі. А яна расла на працягу многіх пакаленняў
і захавалася да маіх дзён. Здалёк вёска нагадвала вялікі
суцэльны сад. Амаль у кожнага гаспадара быў свой сад:
вялікі, ці малы, стары, ці малады. Сядзібы кожнага былі
абсаджаны дрэвамі. У нас ад вуліцы раслі тры ясені,
пасаджаныя маімі дзядамі, тры ліпы і адна на ўсю вёску
елка, куды я лазіў да вераб’іных гнёздаў. Аднойчы, калі
я быў зусім малы, як мне потым аб гэтым расказала
сястра, я залез на ліпу так высока, што мяне ратавалі,
здымаючы з дрэва. А чаго я яшчэ не памятаю, але аб
гэтым мне расказвала мая мама, што я, праз некаторы
час, як навучыўся хадзіць, ішоў у Васіліны, і мяне злавілі
ўжо паміж руччоў. Некуды ж ішоў чалавек?

Наша сядзіба была каля вулкі, што вяла з вёскі ў
свет Божы. Каля вулкі раслі вішні, а далей пяць ніцых
вербаў, з якіх рабіліся палазы для саней, гнуліся дугі,
палюхі для кос. За гумном раслі сосны, бярозы і куст
дзікіх чорных парэчак, пасаджаных дзядулем Тумашом.
За свірнам быў пасаджаны малады сад. У дварышчы
каля вуліцы раслі дзве бярозкі. І так на кожнай сядзібе.
Былі і клёны, і дубы. Мы, хлапчукі, любілі ўвосень збіваць
палкамі жалуды, за што наш сусед дзед Мікалай ганяў
нас ляскай, таму што тапталі яму агарод.

У вёсцы былі два вялізныя гнязды для буслоў, за якімі
мы любілі назіраць ад вясны і да восені. Гэтыя
загадкавыя прыгожыя птушкі не баяліся людзей, вясной
змагаліся за права быць на гняздзе, не паддаваліся
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нападам сваіх суродзічаў, якія імкнуліся адваяваць
гняздо. Вырошчвалі буслянятак, якія хутка раслі. Мы
назіралі з цікавасцю, як іх кармілі бацькі, як яны
жалосна пішчалі ў час кармлення. Потым спрабавалі
свае крыллі, рыхтаваліся для будучых цяжкіх пералётаў.
А ўвосень, падчас жніва, збіраліся ў вялікія стаі і знікалі.
Бачыў, як адлятаюць у вырай жураўлі, гусі, качкі, шпакі,
ластаўкі. А вось як адлятаюць буслы – не бачыў: ці
зграяй, ці ланцужком, ці клінам. Гэта засталося для мяне
загадкай і зараз.

Шпакі гняздзіліся ў шпакоўнях, якія мы ім з ахвотай
выраблялі. Ластаўкі гарадскія, гняздзіліся на драўляных
шчытах хат пад стрэхамі, а сельскія – у гумнах пад
страхой на латах рабілі свае гняздзечкі. На змярканні ў
паветры з’яўляліся кажаны (лятучыя мышы), якіх мы
дражнілі шапкамі, падкідваючы іх угору. Увосень
прыляталі совы і кугукалі па начах. Летам з лесу
прыбягалі нават вавёркі, а ўзімку – зайцы ў сады. Вось
чаму маладыя яблынькі восенню абвязвалі хваёвымі
лапкамі.

У кожнай гаспадыні каля хаты ад вуліцы быў
маленькі агародчык для кветак. Вуліца вёскі выгібалася
паралельна цячэнню ракі. Вуліца падсыпалася штогод
пясочкам, які бралі з кар’ера Гарбы. Так называлася
вышэйшае месца на нашым раўнінным полі, адзін
кіламетр ад вёскі. Мы ў дзяцінстве бегалі туды
паглядзець бераговак, “земляных ластавачак”, як мы іх
тады называлі. Адтуль бралі пясок і на рамонт дарог,
калі сяляне адбывалі “шараварку”. Кожнаму трэба было
вывезці на дарогі пэўную колькасць вазоў. Вуліцу
кожную суботу падмяталі, кожны перад сваёй хатай. З
аднаго боку вуліцы быў пракапаны роў – з масточкамі
да кожнай хаты. Роў быў абгароджаны балясамі (на
вертыкальныя калы прыбівалася жардзіна), каб не
руйнавалі яго каровы.

Да другой сусветнай вайны у вёсцы былі 42 хаты, у
якіх жыло 236 жыхароў. Гэта была сярэдняя беларуская
вёсачка. Вёску засялялі добрыя, працавітыя людзі, якія
ўмелі працаваць, умелі і павесяліцца. Вёска жыла
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спакойным, шчаслівым жыццём. У святы людзі
адпачывалі, хадзілі маліцца ў цэрквы, у Андроны або ў
Казьяны, ездзілі ў госці. Нават сена не сушылі. Разлічвалі
працу так, каб у святую нядзельку нічога не рупіла. А
сена да нядзелі або прывозілі ў пуню, або складвалі ў
копы. Мужчыны збіраліся на лавачках каля хаты
Грынько Сяргея, адкуль чуліся жарты, прымаўкі,
анекдоты. Тут жа вырашаліся і гаспадарчыя пытанні –
рамонт дарог, выган кароў, паша, наймы пастыра
(галоўнага пастуха). Жанчыны збіраліся асобна, каб
вырашаць свае праблемы, моладзь асобна.

У панядзелак людзі ехалі на кірмаш у Паставы, а ў
сераду – у Казьяны. І на ўсё хапала часу, і ўсё было
пароблена. Людзі жылі аднаасобна, адчувалі сябе
вольнымі гаспадарамі. А мы, дзеці, высыпалі за вёску
вечарамі і з нецярпеннем чакалі бацькоў з кірмашу, якія
заўсёды прывозілі нам гасцінцы. Углядаліся здалёк, за
2,5 кіламетры, калі з’яўлялася кропачка/фурманка з/за
кустоў. А мы гадалі, хто едзе? Калі пад’язджалі бліжэй, і
мы пазнавалі па коніку хто едзе, то беглі насустрач
бацькам за гасцінцам і каб пад’ехаць.

У вёсцы было многа дзяцей. Дзяўчынкі гулялі ў
самаробныя лялькі, якіх самі і шылі, гулялі ў “брыканне”.
А мы, хлапчукі, качалі качулку, вырабленую з дрэва,
якую трэба было адбіваць драўлянай ручкай, падобнай
на вясло. Былі дзве каманды. Выйгравала тая, якая
праходзіла большую адлегласць без памылак. Калі/
небудзь качулка трапляла і ў вакно. Тады была бяда.
Гулялі ў пікара, у пыжы. А самай цікавай гульнёй было
рабіць норы ў саломе ў час малацьбы, гуляць у хованкі.
Яшчэ гулялі “ў індзейцаў” у лесе, у які вадзіў нас Хаткевіч
Паўлік. За два з паловай кіламетры ад вёскі ў іх была
куплена дзялка, і там быў захаваўшыся нейкі гектар
сапраўднага лесу. За нашай жа вёскай быў толькі
алешнік. Гулялі і ў вайну, пакуль не ўсвядомілі, што гэта
такое. А вайна была ўжо блізка.

Там, дзе была моладзь, гучалі песні і музыка. Наша
вёсачка была вельмі музыкальная. У вёсцы былі два
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баяны, шэсць гармонікаў, многа балалаек, тры
грамафоны. Музыкантаў з нашай вёскі запрашалі іграць
вяселлі ў другія вёскі. Вяселлі гулялі вельмі гучна,
адметна, з музыкай і вясельнымі песнямі. Маладыя ехалі
на прыгожым вазочку зімой, або на лінейцы ўлетку. Коні
былі з шумёламі і каляровымі стужкамі. Сустракалі
маладых у браме, зробленай з елачак зімой і з бярозак
улетку. На браме быў абавязкова святы абраз і надпіс:
“Сто гадоў маладым!” Ну а за браму малады частаваў
гарэлкай і смачнай закускай. Гуляла ўся вёска і не толькі.
Прыходзіла моладзь і з суседніх вёсак. З музыкай і
песнямі шумна гулялі і хрэзьбіны. Спявалі на запоінах,
калі хлопец засватаў дзеўку: “Прапіла мамка дочку ў
салодкім мядочку”. Спявалі на зажынках і дажынках. У
час зажынак жнейкі зажыналі першую жменю жыта і
неслі яе ў хату, і ставілі яе за ікону. Як ужо звозілі
ўраджай у гумно, першую жменю прыносілі з/за іконы.

У час дажынак пасля апошняга снапа спявалі [6]:
Рада/рада, шэра перапёлка,
Што лета даждала, рада/рада.
Досыць, досыць, табе перапёлка
Па полю лятаці.
Па полю лятаці, калоссе кляваці.
Досыць, досыць.
Рада/рада наша гаспадынька,
Што жыта пажала. Рада/рада.
Досыць, досыць, табе, гаспадынька,
Па полі хадзіці, гаршчочкі насіці.
Досыць, досыць.

А, прыйшоўшы на падворак да гаспадара, спявалі
[6]:

Ой багат наш пан, багат
Над усімі панамі.
Ды ў нашага пана
Маляваная брама,
Маляваныя дзверы,
І дзе жнеечкі паселі.
Ой, выходзь, наш пан, выходзь,
Бочачку піва выкоць,
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А другую/гарэлкі,
Бо мы панскія жнейкі.

Пасля гэтага гаспадар накрываў багаты стол.
Да Асянін загадзя рыхтаваліся, прыбіралі ў хаце і на

падворку. Гаспадыні, у сем’ях якіх памёр хто/небудзь
за перыяд ад Асянін да Асянін, пяклі з жытняй мукі
трынаццаць/чатырнаццаць маленькіх хлябцоў/
курчыкаў. Курчыкі раздавалі жабракам, якія у гэты
дзень таксама прыходзілі на могілкі. Абавязкова
збіраліся ўсе сваякі і тыя, хто быў на пахаванні. Тут жа
пры ўдзеле святара адбывалася ўрачыстая служба.
Вечарам рабілі стол жалобны з багатай куццёй. Паміналі
нябожчыка (прыкладзіны). У кастрычніку/лістападзе
кожную суботу ў розных вёсках былі па чарзе свае
Асяніны. У Чарэмушніках Падзісенных Асяніны былі ў
апошнюю суботу кастрычніка. Асяніны праводзіліся не
ў адзін дзень для таго, каб маглі прыехаць сваякі і з
другіх вёсак.

Абрады зімовага цыклу – Каляды, Посная і Багатая
Куцця, Запусты – былі скіраваны пераважна на тое, каб
загадзя паўплываць на будучы ўраджай і звязаны з ім
дабрабыт сям’і. Дзяўчаты звычайна варажылі на
багатую пераднавагоднюю Куццю. Як на зямлю
апускалася ноч, надыходзіў час варажыць. Абдымалі
плот, ці ў пару палкі, ішлі ў хлеў лавіць пеўня, каб хутчэй
выйсці замуж. Калі ж траплялася курыца, трэба было
яшчэ пасядзець у дзеўках. Гэткім жа чынам цягалі курэй
з/пад печы. Хапалі ахапку дроў і неслі ў хату. Калі цотка
– выйдзе замуж. Збіралася ў хаце некалькі дзяўчат, і
кожная клала па кавалачку сала. Потым выпускалі ката.
Чыё сала кот першым з’есць, тая ўпярод замуж пойдзе.

Да вялікіх гадавых свят, Каляд і Вялікадня,
рыхтаваліся доўга і з вялікім захапленнем. Яшчэ ўвосень
стараліся запасціся арэхамі, ляшчына яшчэ расла ва
ўрочышчы Вялікае. Да Куцці рыхтавалі беларускія
нацыянальныя стравы, талакно і кісель, якія вырабляліся
з аўса. Талакно (мілта) – гэта камочкі з аўсянага цеста.
Яго рыхтавалі наступным чынам: парылі авёс, сушылі,
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малолі ў жорнах, дабаўлялі ў муку крыху солі і вады, і
ляпілі камочкі, велічынёй з яблык. На кісель квасілі авёс,
выціскалі малачко (цэд) і варылі.

Рыхтавалі цацкі на ёлку. Бацькі куплялі каляровую
паперу, а мы клеілі ланцужкі і другія ўпрыгожванні.
Многа цацак выраблялі з саломкі. Электрычнасці не
было, куплялі свечкі, бенгальскія (халодныя) агні, выяву
Святога Мікалая і Анёлаў. Ёлка атрымоўвалася цудоўная.
На Куццю на стол клалі сена, засцілалі абрусам і на абрус
ставілі не менш дванаццаці посных страў. Ну а на
Каляды, Раджаство Хрыстова, дазвалялася есці ўсё. На
вуліцы ігралі ў арэхі, “у цотку” ці “ў лішку”. Калі елі
куццю, дзядуля Тумаш, каб задобрыць Мароза, выкідваў
лыжку кісялю праз фортку, прыгаворваючы: “Мароз/
Мароз, ідзі кісель есці”.

У нашай вёсцы на Каляды здаўна ладзілася
старадаўняя гульня – “Жаніцьба Цярэшкі”, дзе сталыя,
паважаныя людзі ў жартоўнай форме падбіралі пары,
хлопца да дзяўчыны, якія, бывала, пасля станавіліся
сапраўднымі мужам і жонкай. Мне давялося, нажаль,
жаніць Цярэшку ўсяго адзін раз. Мне падабралі маю
сімпатыю дзяцінства – Зойку Рамановіч, ад чаго я быў
на сёмым небе. Але лёс не дазволіў быць нам разам. Рэдка
мы сустракаліся. Я вучыўся ў Паставах, а яна выехала ў
шахты Краснаярскага краю ў пошуках шчасця, дзе,
бедная, і загінула.

Запусты адзначалі ў суботу напярэдадні вялікоднага
посту. У гэты дзень наядаліся ўволю мяса, пілі гарэлку.
Гаспадары запрагалі коней, упрыгожвалі іх, надзявалі
на каня лепшую збрую, чаплялі шумёлы (бразгуны).
Санкі або вазок засцілалі тканымі дыванамі. З музыкай
і песнямі каталіся дарослыя, моладзь і дзеці. Вось і папа
запрог каня ў рагуці і павёз мяне і сястрычку Надзею ў
лес. Дзень быў з невялікім марозікам, свяціла сонейка.
Калі мы праехалі ад вёскі кіламетры два за ўрочышча
Барок, папа спыніў каня і пайшоў у напрамку кучы
лому, складзенага з сукоў. Прысеў каля лому, штосьці
пашукаў там і вярнуўся з цукеркамі. Гэта быў падарунак
нам ад Святога Мікалая.
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Да Вялікадня, Пасхі, рыхтаваліся не з меншым
натхненнем, чым да Каляд. Бялілі печы, коміны. У чысты
чацвер усё вымывалася, палілі і ў лазні, каб памыцца. У
Вялікую Пятніцу дзядуля ішоў у царкву, просячы ў нас
прабачэння грахоў, а мы адказвалі: “Няхай Бог
прабачыць”. У гэты дзень ён нічога не еў, толькі піў ваду.
У Вялікую Суботу мама паліла ў печы, малявала яйкі ў
лушпінні ад цыбулі ў чырвоны колер, пякла булкі, рабіла
макароны, варыла розныя мясныя стравы. Зноў дзядуля
браў усяго патроху і нёс у царкву свенціць на ўсяночную.
Прыходзіў раніцой дамоў, і мы садзіліся за святы багаты
стол. А да мяса, варанага і капчонага, на пасху заўсёды
быў падрыхтаваны свежы хрэн з бурачным расолам.

Ну а пасля выходзілі на вуліцу пагуляць з яйкамі “ў
біткі”. А яшчэ качалі яйкі пры дапамозе драўляных
лубочкаў. Лепшымі кацічкамі былі яйкі з вострымі
насамі. Пару гадоў у нас былі качкі, а яны неслі якраз
такія яйкі. Так што ў гэтым мне шанцавала. З самага
рання бегаў да хроснай мамы Дзіковіч Сашы і цёці
Марылі за чырвоным яечкам. А мае стрыечныя Люся,
Рэня і Міцька прыбягалі да нас. Задоўга да свята ў
нейкай пасудзіне было пасеяна жыта, і да Вялікадня
вырастала рунь. Туды клалі чырвоныя яечкі. Раніцай
яшчэ да сонца трэба было памыцца з кубка, у якім
таксама было чырвонае яечка. Кожны год у нашым
дварышчы ўсталёўвалася калыска. Дзядуля і папа перад
святам ставілі вялізныя казлы, да якіх прымацоўваліся
моцныя пяньковыя вяроўкі, а на іх вялізная начоўка,
выдзеўбленая з тоўстай асіны. Такім чынам, у нашым
дварышчы шумеў святочны кірмаш – было многа дзяцей
і моладзі. Вечарам хадзілі алалоўнікі і славілі Хрыста з
гармонікам. Хадзіў у алалоўнікі і я з сябрамі. У Жэніка
Дзіковіча і Росці Грынько былі гармонікі. Мы вечарамі
збіраліся ў хаце Росці і праводзілі рэпетыцыі, спявалі
вялікодныя песні пад гармонік. А на Вялікдзень вечарам
прыходзілі пад вакно кожнай хаты і спявалі: “Вялік
Святы нам дзень настаў”, “Пойдзем, братцы, удоль
вуліцы” і другія. Калі ў хаце жыла дзяўчына, славілі яе.
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Гаспадара славілі песняй [6]:
Пойдзем, братцы, удоль вуліцы
Хрыстос уваскрос, Сын Божы.
Зайдзём, братцы, у хазяйскі двор.
Хазяйскі двор на сем сталбоў,
На сем сталбоў, на восем вёрст.
Хазяюшка, наш бацюшка,
Ці спіш, ляжыш, ці спачываеш?
Ці з жаною маладою,
Ці з дзеткамі маленькімі?

(“Хрыстос уваскрос, Сын Божы”, паўтараецца пасля
кожнага радка).

На Радаўніцу паміналі памерлых. З раніцы ўсе
працавалі, а пaсля абеда ішлі на могілкі. Абавязкова
неслі жабракам ежу. За гэта жабракі маліліся за ўпакой
памерлых. Тут жа даглядалі могілкі. На магілу крышылі
чырвоныя вялікодныя яйкі птушачкам, каб потым яны
спявалі памерлым. Прыйшоўшы з могілак дамоў, ладзілі
жалобную вячэру, дзе паміналі памерлых.

Напярэдадні Юр’я пяклі бліны круглыя, бралі
вербачкі свянцоныя, хлеб і абходзілі жыта. Вербачкі
ставілі на ніве і спявалі [6]:

Юр’я, устань рана,
Юр’я, вазьмі ключы,
Юр’я, адамкні зямлю,
Юр’я, пусці расу,
Юр’я, пусці траву.
Раса для конікаў,
Трава для каровак,
Смычка для бычка.

На Барыса, 15 мая, бралі хлеб, блін, хадзілі каля
хлява, абходзілі яго, потым давалі па кавалку скаціне.
На Шоснік сяляне варылі ў крупах свіныя ногі,
спецыяльна захаваныя для гэтага дня. На Тройцу
(Сёмуху, Сёмку) ўпрыгожвалі двары бярозкамі, падлогі
ўсцілалі аерам. На могілкі прыязджаў святар. Для яго
ставілі стол, сцялілі дарожку. На паперы пісалі ўсіх
памерлых родных, хоць і пахаваных у другіх месцах.
Адбываўся ўрачысты малебен, святар свенціў магілы.
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Вельмі шумна, весела і з песнямі праводзілі
Купальскую ноч. Гэта свята адзначаецца на Беларусі з
далёкай мінуўшчыны, аж з чацвёртага веку. У ноч на
сёмага ліпеня збіралі розныя травы, прыпісваючы ім
цудадзейныя сілы. Асабліва шукалі папараць/кветку,
якая павінна была зацвісці ў гэту ноч і была неабходная
для адшукання скарбаў. Перад Янам жанчыны ішлі
разам з дзецьмі, кінуўшы хатнюю работу, збіраць
лекавыя травы: трыпутнік, крываўнік, бабоўнік,
гарлянкі, багатыркі. Багатыркі торкалі ў хаце па кутках.
Глядзелі раніцай: калі багатыркі распусціліся – да дабра,
калі не – да благога. На Купалле сцягвалі май, што
застаўся ад Тройцы, на папар або на Узвалле ля Дзісенкі.
Распальвалі вогнішча, дабаўлялі карчоў. Каля вогнішча
збіралася моладзь, спявалі Купальскія песні, такія як
“Сягоння Купала – заўтра Ян”, вадзілі карагоды, скакалі
праз вогнішча, абліваліся вадой, зацягвалі ў раку,
купаліся для здароўя. Яшчэ палілі старыя карчажкі з/
пад дзёгця, прычапіўшы іх да жардзін. У гэту ноч
дазвалялася бясшкодна пахуліганіць: разбіраліся
масточкі, здымаліся варотцы, завязвалі дзверы хат,
здымалі колы з цялег, развальвалі клады дроў і гэтак
далей. А дзяўчаты зноў варажылі – пускалі вяночкі ў
ціхія завадзі Дзісенкі, кідалі ў студні, а раніцай глядзелі,
ці сышліся яны.

Спявалі дзяўчаты і начамі, адбельваючы палатно на
росах. Адбельвалі палатно і на сонцы, папярэдне
змачыўшы яго ў Дзісенцы і разаслаўшы на траве. У
вёсцы многа было пяюлляў – Сямёнава Аленка, Кузьмова
Саша (мая хросная мама), Вінцукова Наташа, Сашкава
Іруша, Нілава Дуня, Андрэева Гроня, маці Зойкі, і
музыкантаў – браты Дзіковічы, Вінцук і Сяргей, Дзіковіч
Фадзей, Дзіковіч Лёнька, Грынько Ілля, Шашко Дзімітра
(мой дзядзя), мае сябры Жэнік і Росця і другія. Пасля
фэстаў у гадавыя святы ў Казьянах ці Андронах у нашу
вёску збіралася моладзь з усёй акругі. Гула вёска ўсю
ночку.

Хачу расказаць яшчэ пра адну славутасць вёскі –
громаадвод, як людзі называлі маланкаадвод. Такога
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высокага громаадвода я не бачыў больш нідзе. Зроблены
ён быў з дзвюх доўгіх яловых бэлек, змацаваных балтамі
пасярэдзіне. На самым версе была фабрычная вілачка,
злучаная дротам з зазямленнем, якая жалобна гудзела ў
ветранае надвор’е. А калі прыкладзеш вуха да
громаадвода, то пачуеш штосьці загадкавае, чароўнае.
Трымалі яго тры адцяжкі з тоўстага дроту, якія ў моцны
мароз былі белыя ад яго. Мне, малому, хтосьці ўвёў у
вушы, што яны салодкія. Як жа тут было не
пакаштаваць. Вось аднойчы я і пакаштаваў. Моцны быў
мароз. Я азірнуўся, ці глядзіць на мяне хто, значыць,
было нейкае недавер’е. Але ж цукар быў смачнейшы, і я
даткнуўся вуснамі да дроту, вусны і прыліплі. Вось тут
я і зразумеў, што я “папаўся”. Пачаў дапамагаць языком,
і язык прыліп. Вось такога цукру я не чакаў. Я разгубіўся,
і мне не заставалася нічога лепшага, як заставіць скурку
ад вуснаў і языка на дроце. Рвануў і пабег, плюючыся
крывёй за хлявы, каб ніхто і не бачыў. А другой
славутасцю вёскі, але гэта было даўно, чаго я ўжо не
памятаю, быў ветраны млын, вятрак. Гэта быў адзін з
4/х ветраных млыноў у Пастаўскім раёне, які знаходзіўся
паміж Чарэмушніцкім і Васілінскім руччамі. Млын быў
пабудаваны вяскоўцамі і імі ж упраўляўся. Да маіх часоў
засталося толькі ўрочышча пад назвай “Каля млына”.

Мая Дзісеначка

І дарагая мая рэчанька, Дзісеначка. Колькі ў мяне
добрых успамінаў пра цябе. Я не магу ўявіць вёску без
рэчкі і наадварот. Гэта былі як дзве родныя сястры.
Выцякае яна з возера Дзіснай, што ў Літве. Асноўныя
прытокі яе ў нашым раёне Бірвіта і Галбіца. Мядзелка
ўпадае ў Бірвіту (Бірвятку), а ў Мядзелку – Лучайка. У
Галбіцу ўпадае Палавіца. Дзісенка (Дзісна) ўпадае ў
Заходнюю Дзвіну, якая нясе свае воды ў Балтыйскае
мора. Даўжыня Дзісны 178 кіламетраў, вадазбор 8180
квадратных кіламетраў.

І так, мая Дзісеначка. Без цябе ў маленстве мы жыць
не маглі. Улетку так і сядзелі ў тваёй чыстай вадзе,
пакуль бацькі не прыходзілі за намі з крапівой. У вёсцы
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не было чалавека, які б не ўмеў плаваць. Праз рэчку
хадзіў порам, які перапраўляўся на другі бераг пры
дапамозе ліны, зробленай з тоўстага дроту, і
спецыяльных драўляных ручак. Дык вось, дзякуючы
пораму я навучыўся плаваць. Мы любілі пакатацца на
пораме, калі хто/небудзь перапраўляўся з запрэжанай
фурманкай. А змясціць ён мог ажно дзве запрэжкі.
Аднойчы, калі ўжо вярталіся назад, мне здалося, што
ўжо мелка каля берага. Я скокнуў у ваду і схаваўся з
галавой. Пачаў “пускаць пузыры”. Але адчуваў, у якім
баку бераг. Адпіхваючыся нагой ада дна, дабраўся да
таго месца, дзе ўжо мая галава вызвалілася з/пад вады.
Пасля таго, як адкашляўся, я спытаўся ў сваіх сяброў,
чаму яны не ратавалі мяне. Адказалі, што хацелі
паглядзець, як чалавек топіцца. Відаць у нас, і ва
ўтопленніка, і ў выратавальнікаў, быў розум аднолькавы.
Порам трымаў Дзіковіч Іван Сямёнавіч. Ён нас не ганяў.
Днём больш дзяжурылі яго сыны, Барыс і Коля.
Пешаходаў перапраўлялі на лодцы. Вучыў мяне і папа
плаваць. А потым ужо пачаў і сам трымацца на вадзе.
Заходзіў у ваду да шыі і плыў да берага. А калі добра
навучыўся плаваць, захацелася пераплыць і раку. І гэта
для мяне было вялікай радасцю. Яшчэ пасярод ракі быў
вялізны камень, дзе можна было стаць тром чалавекам.
І гэта было лепшым заняткам пры купанні: сагнаць з
каменя і ўладкавацца самому. З порама было выгадна
біць нырца, спаборнічалі на далечыню. Купаліся па
некалькі разоў у дзень, даходзіла і да васьмі. Праз якую
гадзіну збіраліся зноў, як па камандзе. Нават купаліся
вечарам, як сцямнее, у цёплыя летнія вечары, пакуль
яшчэ вада была цяплейшая за паветра. Купаліся да
пасінення. А хто першы вылезе, ды апранецца, можа і
пажартаваць над сябрамі, завязаць рукавы кашулі, або
абсыпаць пяском, што называлася “пасоліць”, пасля чаго
трэба было лезці ў рэчку зноў.

Любіў лавіць рыбу вудачкай. Навучылі мяне дзядуля
і папа. Вудачку рабілі з тонкай, доўгай бярозкі, або
ляшчыны, якія раслі ў зарасніках. Выбіралі самую
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роўную, скаблілі кару і сушылі. Леску рабілі з тоўстых
валасоў белага конскага хваста нашага Сіўкі. Паплавок
рабілі з гусінага пяра. Кручкі куплялі ў краме або ў
Дзіковіча Федзі, які рабіў іх сам, і якія атрымоўваліся
нават лепшыя, чым крамныя. Лавілі на дажджавога
чарвяка, муху, стрэлку (страказу), аўсяніка, скачка
(казялка). Аўсянікі былі двух відаў з доўгімі і кароткімі
крылцамі, якіх было поўна на лазовых кустах, што раслі
па беразе. На іх лавілася ўклейка. Яшчэ былі шыцікі,
чарвячкі ў доміках, што жылі ў вадзе. Іх любілі плоткі і
чырвонапёркі. Падабалася лавіць крумялёў (пячкуроў)
на чарвяка, якія любілі мелкія пясчаныя мясціны і
адразу цягнулі паплавок у дно. Ну а на плотку, акуня
трэба было ведаць месцы. Яны любілі глыбіню. Рэчка ад
берагоў зарастала цінай, белымі ліліямі і жоўтымі
стаўбункамі, са сцяблоў якіх дзяўчаты любілі рабіць
“пацеркі”. На вялікіх лістах любілі сядзець стрэлкі сінія і
зялёныя, а таксама зялёныя прыгажуні/жабы. Стрэлкі
лёталі над вадой нізка, а за імі палявалі язі, якія
выскоквалі з вады пасярэдзіне ракі і хапалі іх на ляту.
Любіў лавіць акунёў і плотак, якія цягнулі паплавок у
дно. Асаблівасць лоўлі на рацэ вудачкай была ў
няўстойлівасці паплаўка, але ж трэба было
прыстасоўвацца. Хадзіў вудзіць чуць не пад Васіліны
на захад і за нашы могілкі на ўсход. Пустым з рыбалкі
ніколі не прыходзіў. А аднойчы пашанцавала і вывудзіў
вялікую плотку, якая сарвалася на беразе, недалёка ад
вады. Тут ужо прыйшлося наваліцца, але не выпусціў.
У рэчцы вадзіліся самы. Аднойчы сом падыйшоў пад
порам і плаваў пад ім, а хвост быў відаць. Ён любіў
цёмныя, глыбокія мясціны ў рацэ, але чамусьці ён не
вярнуўся на сваю “базу”, а аблюбаваў цень пад порамам.
Прыйшлі два мужыкі лавіць яго: адзін з касой – будзе
рэзаць хвост, а другі з восцямі (вілы з засечкамі) – будзе
калоць. Па камандзе: “Раз, два, тры”,/ сом так улупіў
хвастом, што не засталося ні касы, ні восцяў.

Супраць кожнай сядзібы была свая прыстань –
шырокая дошка з дзвюма ножкамі ў канцы, дзе
жанчыны ўлетку паласкалі бялізну або вытканае на
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кроснах зрэбнае палатно, якое потым рассцілалі на траве
берага ракі для адбельвання на сонцы. Я любіў з
прыстані закідваць вудачку і назіраць за жыццём
падводнага свету. Заўсёды каля берага, дзе вада ўлетку
была цяплейшая, можна было назіраць касякі малькоў,
а глыбей можна было ўбачыць і вялізную рыбіну. Былі і
п’яўкі, і бяззубкі ў сваіх перламутравых доміках, і многа
рознай жыўнасці мне невядомай. Аднойчы я заўважыў,
як па дне паўзе нейкі жук да берага. Я пачаў назіраць
за ім. Даўжыня яго была тры сантыметры, а шырыня
адзін сантыметр. Сам ён быў шэрага колеру. Вылез на
бераг і стаў грэцца на сонцы. Праз некалькі часу я
заўважыў, што яго скураное покрыва зверху трэснула і
паказаліся складзеныя крылцы. Потым яны
распрасталіся, і я зразумеў, што на маіх вачах
нарадзілася стрэлка. Хутка паказалася і галава з двума
вялізнымі вокамі, і выпрасталася тулавішча. І праз
некалькі хвілін яна паднялася ў паветра. Прыходзілася
назіраць за невялічкімі шчупачкамі, якія стаялі
нерухома, пільнуючы здабычу. Мы спрабавалі лавіць іх
пры дапамозе петляў з конскага валасся, але гэта рэдка
ўдавалася. Вельмі яны ўжо былі рухавыя.

Летнімі вечарамі гаспадыні на беразе Дзісенкі любілі
варыць вячэру: булён, або “бульбу з соллю”, як у нас
казалі. Кацельчык ставілі на пару цаглін і абкладвалі
дрывамі. І якая была смачная вячэра на свежым
паветры, якая смачная бульба, асабліва з прыгарачкамі.
А нам, малым, яшчэ хацелася і пячонай, якую кідалі ў
жар і засыпалі пяском.

Берагі рэчкі былі даступныя, месцамі адлогія,
месцамі крутыя, сухія, дзе ніжэй трапляліся крыніцы.
Берагі месцамі былі паросшы кустамі лазы. Рэчку хацелі
зрабіць суднаходнай пры Польшчы. Супраць цячэння
цягалі пры дапамозе коней вялізную лодку, “лайбу”, на
якой былі прыстасаванні, пры дапамозе якіх вялікія
камяні паднімалі з дна на бераг. Улетку кожны год мы
назіралі за каякамі. Гэта былі лёгкія двухмясцовыя
лодачкі, на якіх багатыя людзі рабілі падарожжы па рацэ
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ў час сваіх адпачынкаў. А мы толькі любаваліся
рознакаляровымі лодкамі, вёсламі і спартыўным
адзеннем падарожнікаў, таксама каляровым.

Па рэчцы сплаўлялі ганкі (плыты) аж у Рыгу. Зімой
нарыхтоўвалі бярвенні ў Плятарскім (Казьянскім) лесе.
Вывозілі бярвенні да крутога берага Дзісенкі, складвалі
рум, дрывяны склад. А вясной пасля паводкі, калі
Дзісенка ўваходзіла ў свае берагі, плуцілі (вязалі) ганкі
пры дапамозе вітак і цвікоў. У кожнае звяно ўваходзіла
пятнаццаць/дваццаць бярвенняў, яловых ці сасновых,
і звенні звязваліся пры дапамозе дроту. Плыт
атрымоўваўся з некалькіх звенняў у залежнасці ад
жадання плытагонаў. Доўгім плытом было цяжка
кіраваць на звілінах ракі. Спераду і ззаду плыта былі
прымацаваны “дрыгалкі”, вёслы, вычасаныя з
бярвенняў, даўжынёй метраў пяць. Пасярэдзіне стаяла
саламяная будка для адпачынку людзей. На кожным
плыце было па тры чалавекі. Для таго, каб спыніць плыт,
выкарыстоўваўся стальны трос з моцным калом на
канцы, прымацаваны ззаду плыта. Кол выкідвалі на
бераг і “аралі” гэтым калом, пакуль плыт не спыняўся.
Гэта была самая небяспечная работа. Былі выпадкі, калі
гэты кол выкідваў самога плытагона ў раку. Там
патрэбна была сіла, уменне і спрыт. Дзісенка была
спакойная, а на Заходняй Дзвіне былі віры, а месцамі і
парогі. Уперадзе плыта стаяў заўсёды спрактыкаваны
плытагон, лоцман. Гналі да Рыгі, атрымоўвалі грошы і
вярталіся дамоў цягніком. Гэта была небяспечная і
цяжкая работа. Але ж людзям трэба было жыць. Многа
цікавага, небяспечнага пра падарожжы на плытах
расказвалі мне дзядуля Тумаш і папа, якія неаднойчы
плавалі ў Рыгу.

А на пачатку зімы, калі рэчка толькі/толькі пачынала
замярзаць каля берагоў, мы лёд спрабавалі памацаць. І
зноў нас бацькі ганялі, толькі ўжо крапівы не было, а
была дзяга. Рэчка станавілася толькі ў моцныя марозы.
Зверху вада падмярзала, ператваралася ў лёд. Усё гэта
плыло і шумела, а праз ноч Дзед Мароз і збудоўваў мост.
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На мелкіх месцах, дзе было хуткае цячэнне, рэчка не
замярзала, утваралася палонка. А мы рыхтавалі канькі.
Першыя канькі мне падарылі суседзі, Лазовікі Геня і
Коля, якія ўжо выйшлі з нашага ўзросту. На гэтых
каньках я і навучыўся “вазіняцца”. Вучыўся на вуліцы
па добра ўезджаным снезе, але ўсё роўна не раз пабіў
патыліцу. Потым зрабіў канькі сам, сваёй вытворчасці.
Лаза, дрэва мяккае, вось я і вычасаў два канёчкі,
спераду прапаліў раскаленым тоўстым дротам адтуліны
для вяровачак. Лязо канька каваў з тоўстага дроту,
папярэдне награваючы яго ў шчытку. Лязо канька
павінна было мець квадратнае сячэнне. З дроту ў
кожным каньку рабіліся “лапкі” пярэднія і заднія. Каб
прымацаваць канёк да бота, трэба было заднюю
вяровачку адзець на бот і закруціць. А пярэдняя
вяровачка накладвалася на насок бота і закручвалася
пры дапамозе палачкі. Каталіся па лёдзе пакуль не было
снегу.

Былі зрабіўшы і карусель. Прабівалі дзюрку ў лёдзе,
устаўлялі тоўсты кол і замарожвалі яго. Потым зверху
на вышыні аднаго метра адзявалі на кол кола ад цялегі,
да якога прымацоўвалі доўгую моцную жэрдку і да двух
канцоў яе чаплялі санкі. Карусель прыводзілася ў рух
жывой сілай назменку: адны каталіся, а другія круцілі.
А яшчэ рабілі і ледзяную горку, для чаго вылівалі
аблюбаваны спуск берага вадой з прорубкі. За ноч вада
замярзала. Потым аблівалі яшчэ і яшчэ некалькі разоў,
каб нідзе не было выступаў зямлі, што было небяспечна
для катання на каньках з гары. Хочацца расказаць пра
нашых бацькоў у той час, калі яны таксама былі малымі.
Жылі бедна, зімой не было чаго абуць, а катацца
хацелася. Калі бацькі былі на рабоце, хлапчукі чаплялі
канькі да босых ног і на рэчку. А як змерзнуць ногі,
здымалі шапкі/папахі і грэлі іх. У жыцці было ўсяго.

Пакуль не было снегу, катацца было небяспечна каля
палонак, асабліва на змярканні, калі цяжка было
адрозніць, дзе лёд, а дзе вада. Так загінуў адзін хлопчык,
Геня Нікіпяровіч, які на змярканні ўскочыў у палонку і
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пайшоў пад лёд. На лёдзе засталася толькі палка, з
цвіком на канцы. Такія палкі былі ў кожнага з нас для
мацавання лёду. Цела знайшлі толькі вясной за пяць
кіламетраў ад вёскі. Гэта было не адзінкавае здарэнне,
але лепш пра іх не ўспамінаць. Хачу, каб уражанне ва
ўсіх, хто будзе чытаць гэта, заставалася пра Дзісенку
добрае, ласкавае, светлае. Хачу толькі папярэдзіць, што
з рэчкай жартаваць нельга ні ўзімку, ні ўлетку. Аднойчы
і мне чуць “не пашчасціла” апынуцца пад лёдам.
Пасярэдзіне ракі была доўгая палонка, шырынёй метры
чатыры. У адну ноч паціснуў мароз, і палонка замёрзла.
Я разагнаўся на каньках і захацелася палюбавацца
сваімі канькамі, ня гледзячы, куды я еду. А ехаў я ў
напрамку замёрзшай палонкі. Дзякуючы вялікай
хуткасці я праскочыў і толькі тады апамятаўся, што
штосьці не тое зрабіў, калі лёд пада мной затрашчэў, і
па слядах ад канькоў выступіла вада.

Быў выпадак і з маім дзедам Тумашом. Ваду для сябе
мы бралі са студні, а для жывёлы насілі з рэчкі, з
прорубкі. Прорубка была зроблена над глыбокім месцам.
А ноччу была завея, і прорубку замяло. Дзед пайшоў
додня, калі было яшчэ цёмна, і праваліўся абедзвюма
нагамі адразу. Прытым быў у доўгім кажуху. Яго моцна
цягнула пад лёд, але ў яго яшчэ хапіла сіл выбрацца на
лёд. Калі б і крычаў ратунку, яго ніхто не пачуў бы, бо
было яшчэ вельмі рана. Прыйшоў мокры, змучаны і
вельмі ўсхваляваны. Але, дзякуй Богу, усё добра
скончылася.

Як толькі выпадаў снег, садзіліся на санкі, або
станавіліся на лыжы. Лыжы і санкі былі таксама
самаробныя. Санкі ў лепшым выпадку былі падкаваныя.
Жалеза пры Польшчы было дарагое. Лыжы былі
вычасаныя з дрэва без ніякіх накіроўваючых равочкаў.
Унізе гары нагортвалі снегу на трамплін. А бывалі і
прыродныя трампліны, намеценыя ў час завірух. Любілі
рабіць падарожжы на поле і ў лес на лыжах, чыталі сляды
зайца, лісіцы і нават ваўка, курапатак. А яшчэ каталіся
і на вялікіх санях/рагуцях, дзе рабілі “кучы мала”, бо
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сані змяшчалі ўсіх прысутных. І санкі неслі нас аж да
другога берага.

Па рэчцы была пратаптана санная дарога ў розныя
бакі. Можна было заехаць і ў Казьяны, і ў госці ў
Сямёнавічы да дзядулі, і да дзядзі Алёшкі і яго сям’і, і ў
Навасёлкі да цёці Сашы і яе сям’і. Аматары/рыбаловы
на мелкіх месцах рабілі запруды з яловых лапак і ставілі
бучы. А водмелі былі ў трох месцах: два супраць вёскі і
адно на Узваллі. У гэтых месцах улетку можна было
перайсці рэчку ўброд, што мы часта і рабілі. А за рэчкай,
на левым беразе Дзісенкі, былі чатыры вёскі, дзе жылі
стараверы. Вось гэта былі сапраўдныя рыбакі. У іх у
кожнага была “лодка/душагубка”, выдзеўбленая з доўгай
і тоўстай асіны. Яны займаліся таксама земляробствам,
а ў святы выплывалі на рыбалку. А мы з вялікай
цікавасцю назіралі з берага за іх работай.

Яшчэ хочацца расказаць пра самае цікавае
відовішча – крыгаход. Прыход вясны заўсёды радаваў
людзей. Ляцелі з выраю птушкі. Першымі да нас
прыляталі гракі, шпакі, жаўранкі, а потым і буслы. Рабілі
шпакоўні. І былі вельмі задаволены, калі шпак
аблюбоўваў новы домік. Грэла сакавіцкае сонейка, таяў
снег. Вада з’яўлялася пад снегам, збіралася ў нізкіх
мясцінах, якія затапліваліся, потым прабівала сабе
дарогу да равоў, ручаёў і рэчкі. У нізкіх месцах
падтаплівалася і вуліца вёскі, пакуль па равах вада не
знаходзіла свой шлях у ручай/вулку. Гэта была дарога/
спуск да порама. Улетку там было заўсёды суха, хіба
толькі ў дажджлівыя гады ручаёк “працаваў”. А вось
вясной ён грымеў. А ў нас была работа: лапатамі рабілі
снежныя заставы. Як вады збіралася многа, мы яе
“вызвалялі”. Дамоў прыходзілі мокрыя з ног да галавы,
але задаволеныя. Дома за гэта магла быць і лупцоўка.
Але заканчвалася ўсё гэта, як звычайна, вымовай. За
вёскай былі яшчэ два руччы, Чарэмушніцкі і Васілінскі.
Гэта былі сапраўдныя руччы, якія не высыхалі нават і
летам, мелі мноства крыніц. Яшчэ два руччы працякалі
на полі, але ў Дзісенку яны ўпадалі ў Антанове. А такіх
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руччоў, невялікіх рэчак, якія ўпадалі ў Дзісенку, было
вельмі многа. У рацэ на лёдзе ад берагоў з’яўлялася вада,
лёд успучваўся, рака разлівалася на метраў 200/300.
Вёска наша стаяла на высокім месцы, аднак у снежныя
зімы вада прыходзіла і ў хлявы. Ну а лазні ў такія вёсны
проста “плавалі”, вада даходзіла амаль да стрэх.
Гаспадары замацоўвалі іх дротам, трымалі на прывязі,
вартавалі. Але, бывала, нічога не дапамагала, лазні плылі
разам з лёдам. Як рэчка дастаткова напаўнялася вадой,
лёд ламаўся і пачынаў рухацца. Усім хацелася, каб гэта
адбывалася днём, бо ноччу не ўбачыш такой
прыгажосці. У час ледаходу і старыя, і малыя выходзілі
да рэчкі. Гэта быў шум, трэск, крыгі падымаліся ўгору,
падалі, ламаліся. А малыя дзеці яшчэ хацелі і паплаваць
на іх. Але ж побач стаялі бацькі. Былі і лёдавыя заторы.
Тады лёд спыняўся, нагрувашчваўся адзін на другі,
утвараўся мост, па якому можна было перайсці праз
раку. Але гэта было вельмі небяспечна. У гэты час
заўсёды ў школах былі канікулы. Мая сястрычка Надзея
і яе сяброўкі вучыліся ў Казьянах у пятым класе. Заўтра
трэба было ісці ў школу. А тут спыніўся лёд. Бацькі ўзялі
калы ў рукі і пайшлі па лёдзе ў разведку, а за імі і
дзяўчынкі. І ўсё абыйшлося добра.

Лазня нашага суседа была на прывязі. Лёд ужо
зыйшоў, але яшчэ трэба было пільнавацца асобных
крыгаў, якія чамусьці спазняліся. І вось шыбуе вельмі
вялікая крыга прама на лазню. Дзядзька Міхаіл гэта
заўважыў, ускочыў у ваду да пояса і пры дапамозе багра
пачаў адштурхоўваць яе. І гэта яму амаль удалося. Крыга
толькі зачапіла вугал і вышчапіла яго, але лазня засталася
на месцы.

Яшчэ раскажу пра выпадак, які здарыўся з двума
мужыкамі, якія хацелі пераправіцца праз раку на
душагубцы ў час паводкі. Гэта ўжо быў пасляваенны
час, калі людзі кідалі свае абжытыя гадамі родныя
мясціны, вёскі, шукаючы шчасця ў гарадах, уцякаючы
ад калгасаў. Вярталіся яны на радзіму ў вёску Ваўкі ў
водпуск, якраз у час паводкі. Знайшлі лодку і паплылі.
Хаця яны і былі спрактыкаваныя рыбаловы, лодка
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пасярэдзіне ракі перакулілася. Адзін адразу адарваўся
ад лодкі і паплыў у ледзяной вадзе да берага, і то яго
аднесла на метраў 200 па цячэнню. Другі застаўся
ляжаць на перакуленай лодцы, і плыў па цячэнню,
просячы паратунку. Людзі беглі з жэрдкамі, вяроўкамі
па абодвух берагах, але дапамагчы не маглі, бо ён быў
далёка ад берага. Але за вёскай рэчка рабіла круты
паварот. Правы бераг быў высокі і круты, а процілеглы
– затоплены луг. І вось туды і вынесла яго. Там падаспела
яго сястра, якая ўскочыла пароўна шыі, але падала яму
жэрдку, за якую ён ухапіўся мёртвай хваткай. Але ісці
ўжо не мог, яго панеслі дамоў. А першы паспяхова
даплыў да берага, а там яму дапамаглі. Лодка душагубка
паплыла ў мора.

Пасля ледаходу шчупакі ідуць на нераст да берагоў,
і ноччу добра было лавіць іх чараплом. Вось мы аднойчы
з бацькам і схадзілі на рыбалку. Хадзіць па слізкім
беразе, ды ноччу, было не зусім прыемна, але ж цяга да
рыбнай лоўлі перамагала. І налавілі чуць не поўнае
вядро. Днём хадзілі лавіць чараплом у Чарэмушніцкі і
Васілінскі ручаі, куды шчупакі таксама ішлі, дзе вада
была мутная. І адтуль вярталіся са здабычай.

Спачатку лазня, дзе мыліся вяскоўцы, як я памятаю,
была адна на ўсю вёску. Яна была вялікая, з печкай,
складзенай з камянёў. Ваду ў вёдрах грэлі пры дапамозе
камянёў, нагрэтых начырвона ў печцы. Камяні качаргой
выгортвалі з печкі і пры дапамозе спецыяльных
драўляных шчамлётак кідалі іх у вядро з вадой. Пасля
ўжо людзі пачалі будаваць сямейныя лазні на беразе
рэчкі. Вельмі было прыемна, распарыўшыся бярозавым
венічкам, плюхнуцца ў рэчку. Былі пабудаваны лазні і
не каля рэчкі, але там больш мялі лён, чым мыліся.

Улетку, калі былі засушлівыя гады і на пашы не было
вады, вадзілі коней паіць у Дзісенку і купаць. У святы,
калі коні былі без работы, мы, хлапчукі, збіраліся разам
і ішлі па коней. Паша была за два кіламетры ад вёскі.
Коні днём хаваліся ад мух і аваднёў у кустах. Мы шукалі
коней, потым чакалі, пакуль усе зберуцца, і пачыналіся
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гонкі навыперадкі. Коні папіўшы, любілі паплаваць, а
мы каталіся, ухапіўшыся за хвост. Потым мы пускалі
коней на водмель паласавацца водарасцямі і пачыналі
купацца. Аднойчы сусед Аркадзь папрасіў мяне
пакупаць яго коніка, а пра яго павадкі не папярэдзіў
мяне. Калі я адплыў на ім на глыбокае месца, раптам
пада мною не стала каня. А на беразе стаіць дзядзька
Аркадзь і бярэцца за бакі ад смеху. А я ж не ведаў, што
коні ныраюць. Потым я супакоіўся і зрабіў яшчэ некалькі
кругоў.

Яшчэ наша рэчка была  “Іарданам” для нашых
баптыстаў, якіх было многа ў вёсцы. Яны мелі свой
малітоўны дом, куды і мы часта хадзілі на ўсяночныя ў
гадавыя і другія святы. А хто вырашыў звязаць свой
лёс з гэтай рэлігіяй, павінен быў ахрысціцца ў Дзісенцы.
У даступным месцы заходзіў у ваду прасвіцер у белым
адзенні. Да яго падыходзіў чалавек таксама ў белым
адзенні. Прасвіцер падымаў правую руку над галавой,
казаў малітву, потым пытаўся:  “Веруеш у Ісуса Хрыста?”
Яму адказвалі: “Верую”. І ён акунаў яго ці яе тры разы ў
ваду. На хрышчэнне збіраліся людзі з усіх навакольных
вёсак.

Нашы нівы і сенажаці

На палях вёскі была ўведзена трохпольная сістэма:
яравыя, азімыя, папар. Так што на трэці год кожнае
поле адпачывала. На папар пад азімыя вывозілі гной.
Гэта значыць, кожнае поле на трэці год угнойвалася.
На агароды і пад бульбу гной вывозілі кожную вясну ці
ўвосень, на зіму. Хлявы былі вялікія, гной у час
стойлавага перыяду настойваўся пасля рэгулярнай
падсцілкі саломай. Вывозілі гной талакой. Да нас
прыязджалі: з Алашак – дзядзя Брэскі Міхаіл, з
Сямёнавіч – дзядзі Мурзёнкі Алёшка і Федзя, з Навасёлак
– дзядзя Мішута Федзя, з Чарэмушнікаў – дзядзя Шашко
Дзімітра, ды свае два мужыкі з канём. Калі я падрос, то
і я прымаў удзел у гэтай эстафеце. Разам з бацькамі
прыязджалі і мае стрыечныя браты: Міша з Алашак,
Сашка, мой равеснік, з малодшым брацікам Жэнікам з
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Сямёнавіч, Пецька, мой равеснік, з малодшымі
брацікамі Рэнікам і Колем з Навасёлак. У нашы абавязкі
ўваходзіла вадзіць коней.

У хлеў заязджалі з канём і возам. Усе былі басяком.
Работа кіпела ў здаровых мужыкоў, чуліся жарты і смех.
Вазы хутка напаўняліся і адпраўляліся ў поле. Першы
воз вёз дзядуля Тумаш, таму што ён ведаў, куды везці.
Часам трэба было везці да двух кіламетраў у самы канец
поля. Дзед заставаўся на полі скопваць гной, бо вазы
ішлі адзін за другім. Бацька заставаўся ў хлеве за
гаспадара. У гэты час вясковыя дзяўчаты падпільноўвалі
тых, хто вяртаўся з пустым возам, з вёдрамі вады
выскоквалі з засады і злівалі ваштая (фурмана) вадой.
А хлопцам/ваштаям нічога не заставалася рабіць, як
прымяніць падручны сродак, гной, які быў
прызапашаны спецыяльна на гэты выпадак. Да любога
месца ў полі можна было даехаць палявымі дарожкамі
з масточкамі, пакладзенымі праз руччы і равы. Пад лён
куплялі мінеральныя ўгнаенні (пасеў). Пасля заканчэння
работы везлі мыць цялегі ў Дзісенку. А вечарам
гаспадыня, мая мама, запрашала за багаты стол, а папа
прыносіў гарэлку. Для нас, дзяцей, быў падрыхтаваны
другі стол з рознымі прысмакамі. Такім чынам, талака
ператваралася ў нешта святочнае, запамінальнае.
Потым мой папа ехаў да каго/небудзь у талаку, і так па
чарзе дапамагалі ўсім родным вывезці гной.

Наша мясцовасць уваходзіць ў склад Дзісенскай
нізіны, з роўнымі палямі. Праз поле працякалі тры
руччы. Адзін, самы вялікі, упадаў у Дзісенку за вёскай,
два другія цяклі на ўсход, зліваліся там і ўпадалі ў
Дзісенку ў Антанове. Але руччы не задавальнялі патрэбы
земляробаў у дажджлівыя гады. Пагэтаму было вельмі
многа накапана равоў уздоўж і ўпоперак па ўсяму полю.
А ўсе іх выкапаў Дзіковіч Іван Кляменцьевіч, адзін, а
потым, калі падрос яго старэйшы сын, таксама Іван,
капалі ўдвух. Ніякай жа тэхнікі тады не было, апрача
рыдлёўкі, ды здаровых працавітых рук.

Ураджаі былі добрыя. Але былі гады дажджлівыя і
засушлівыя. Памятаю, як аднойчы ратавалі сена каля
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руччоў, якое было ў пракосах і пачынала плаваць. Цягалі
на сухі бераг і сушылі. Але вада доўга не затрымлівалася,
дзякуючы меліярацыі Івана Кляменцьевіча. Быў ён
малазямельны, а ў сям’і было яшчэ трое дзяцей, апрача
Івана: сын Сяргей, дачка Клаўдзя і малодшы сын Коля.
Пра Сяргея і Колю я яшчэ буду гаварыць. Сена
нарыхтоўвалі ва ўрочышчах Вялікае і Мхавое, у
падрэччы, у руччах супраць сваіх палосак, абкошвалі
равы і нават межы. Межы былі пароблены не ўсюды, а
там, дзе хцівы сусед хацеў  “ускубнуць” хоць трошкі
плугам ад суседа. Азімыя ўбіралі гарбаценькімі
сярпочкамі. А яравыя касілі з прымацаваным да касы
крылом. Атрымоўваліся прыгожыя радочкі, якія трэба
было павязаць у снапы і паставіць у бабкі. Усё гэта
рабілася голымі рукамі і басяком. Касілі бацька з дзедам.
Я з сястрой, як падраслі, дапамагалі маме вязаць. Рукі і
ногі былі прызвычаены так, што не адчувалі ні іржышча,
ні асоту. Азімыя вазілі, заслаўшы вазы (тарантасы)
посцілкамі, прымацаванымі да ручак тарантаса. Жыта
вельмі сыпалася. На сяўбу жыта абівалі аб барану, не
чакаючы малатарні. Абабітыя снапочкі клаліся на ніз
сцірты (тарпы), а наверх клалі немалочанае. Чысцілі
насенне на сяўбу пры дапамозе ручной веялкі (савочка),
выдзеўбленай з асіны. Самае вартаснае зерне пры веянні
ляцела далей, вось яго і збіралі на сяўбу.

У засушлівыя гады было вельмі цяжка сеяць.
Жалезных барон не было, а калі былі, то ў багацейшых.
Бароны былі драўляныя з жалезнымі зубамі.
Прыходзілася наверх лажыць які/небудзь груз. Пасля
баранавання трэба было разбіваць грудалі пры дапамозе
“кукі”, невялікай калодкі, прымацаванай да драўлянай
ручкі. А мой дзед насаджваў сякеру на доўгую ручку, і
кука атрымоўвалася лепшая ў свеце.

Да малацьбы вельмі рыхтаваліся. Малатарню і
прывод прывозілі на санях, бо лягчэй было падняць на
сані і потым ўстанавіць. Перад малацьбой трэба было
зарэзаць барана, каб накарміць людзей, напячы хлеба,
булак, нарыхтаваць другіх смачных страў і гэтак далей.
А на ўмалоціны і гарэлка каб была. Запрашалі людзей
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на малацьбу загаддзя.
Гаспадар малатарні, Дзіковіч Аркадзь або яго сын

Міша, падаваў у машыну, нехта рэзаў вязьмы снапоў і
лажыў іх на стол машыністу, другі скідваў снапы з
тарпы, трэці падносіў іх да машыны, чацвёрты адграбаў
ад машыны абмалочаную саломку, дзве жанчыны
вытрасалі з саломкі зерне драўлянымі на два сукі віламі,
і двое мужчын выносілі салому ў стог, на якім быў і
таптанік. Прывод быў той самы, што і для ільномялкі,
толькі тут ужо цягнулі два кані з аднаго боку і адзін з
другога. Паганяльшчыкаў коней было двое, і гэту ролю
прыходзілася выконваць зноў нам, малым. Такім чынам,
у талацэ ўдзельнічала не менш дванаццаці чалавек.

Для кармлення жывёлы ў стойлавы перыяд апрача
сена выкарыстоўвалі віку, гарохавіны, бульбоўнік. У
дажджлівыя гады гэта ўсё зарэджвалі ў пярэплаты, каб
сохла на паветры, а не гніло на зямлі. Кароўкам яшчэ
давалі трасянку – салому, стрэсеную з сенам. Коней
кармілі толькі сенам і аўсом. Каровак частавалі сенам
толькі ў гадавыя святы, бо конь быў асноўнай сілай у
гаспадарцы.

Кароў пасвілі ва ўрочышчах Лужа, Ліпнікі і Мхавое,
паросшае нізкімі соснамі і мохам. Тут было многа п’яніц
(галубікі), пахла багуном, ад якога ў сонечны дзень вельмі
балела галава, і многа было змей/гадзюк. Сюды хадзілі
мы ў святы збіраць ягады. Збіралі мы іх чамусьці ў
бутэлькі, што ўжо так павялося. Аднойчы, ў сонечны
дзень, мы пайшлі збіраць гэтыя ягады. Пахла багуном.
Прыйшоўшы дамоў, мне моцна балела галава. Мяне
адправілі паляжаць у каноплях, якія мы вырошчвалі на
моцныя вяроўкі, патрэбныя ў гаспадарцы. Ва ўрочышча
Вялікае мы хадзілі ў паземкі, таксама з бутэлькамі. Многа
паземак было і ва ўрочышчы Доўгае. У адзін святочны
дзень мы пайшлі за коньмі. Коні дзесьці былі ў кустах, а
мы натрапілі на паземкі, ды такія спелыя і буйныя, і
многа. Я трапіў у кампанію старэйшых хлопцаў, якія
для мяне ўжо былі аўтарытэтамі. Вось яны і кажуць:
“Ты, Пётра, шукай, а як знойдзеш, то кліч нас”. Ну, а я
быў рады старацца.
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Кароў пасвілі ўтрох, пастыр і два пастушкі, якія
адбывалі чарадоўку. А пастыра нанімалі на год. Як я
толькі памятаю нязменным пастыром быў Дзіковіч
Антось Кляменцьевіч, родны брат Івана Кляменцьевіча,
таксама малазямельны. А калі ён памёр, яго замяніў
Люсік з Журавоўшчыны. Пастыр прабываў столькі дзён
на харчах гаспадыні, колькі было кароў. І бялізну яму
давала кожная гаспадыня на час яго пабытку. Раніцой
пастыр Антось трубіў у доўгую берасцяную трубу, каб
гаспадыні даілі кароў. Другі раз трубіў, каб выганялі.
Трубіў і ў лесе, каб не губляліся каровы. Калі да нас
падыходзіла чарга, будзілі і нас малых, папа ці мама.
Вельмі не хацелася ўставаць. Але ж трэба было. Давалі
нам у торбу есці на цэлы дзень. Дзядуля Тумаш зрабіў
мне з сястрой са старых галянішчаў лёгенькія хадачкі
замест лапцікаў. Вучыў накручваць анучы, каб не
намазоліць ногі, абкручваў анучы аборкамі. У гарачае
надвор’е кароў прыганялі ў хлеў ад мух і аваднёў. А калі
папар быў супраць Узвалля, то прыганялі да рэчкі, дзе
каровы заходзілі ў ваду і вельмі добра сябе адчувалі. У
гэтым месцы была водмель, і кароўкі любілі паласавацца
водарасцямі. Пастухам прыходзілася лезці ў рэчку, каб
зноў гнаць у поле. На дапамогу бралі з сабой сабачку
Бойчыка. Статак быў не менш сотні кароў.

Авечак пасвілі асобна ад кароў. Пасвіў адзін
пастушок, таксама па чарзе. Авечак было ў статку да
чатырохсот галоў. Аднойчы, гэта было ўвосень, у
халаднаватае ранне, мама мяне цяплей ухутала, і я
пагнаў авечак у поле. Пасвіў па ржышчы, потым пусціў
на лужок. Авечкі добра хадзілі. А побач была рунь,
пасеянае жыта, суцэльны зялёны дыван. Вось я і
падпусціў авечак блізка да руні, а яны і кінуліся на рунь.
Я пачаў адганяць, а ў той час на рунь кінуліся з другога
боку. Пакуль я бегаў з канца ў канец, а цёпла адзеўшыся,
у мяне не стала хапаць духу, і я пачаў плакаць. І тут жа
за кустамі забрахаў сабака. На маё шчасце за кустамі
працаваў вясковец Курыловіч Зянон з сабакам
Цумбэлкам. І гэта было маім выратаваннем: авечкі
спалохаліся і збеглі з руні. Больш я так блізка да шкоды
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не падпускаў. Яшчэ хачу расказаць пра адну пасьбу,
таксама авечак. Пасвіў паміж лесам і дарогай на
Андроны. Авечкі добра хадзілі, разышліся, шкоды блізка
не было. Я заўважыў, што з захаду пачало хмурэць,
прычым вельмі хутка. Падымалася сіняя хмара з громам
і бліскавіцамі. Ветру пакуль што не было, але авечкі
пачалі збірацца ў кучу. Яшчэ я заўважыў, што хмара
мела жоўты адценак каля зямлі, але я не ведаў, што гэта
такое. Хмара наляцела вельмі хутка з моцным,
парывістым ветрам, падняўшы столькі пылу, што нічога
не было відаць. Цяпер я зразумеў, што гэта была за
жоўтая паласа: вецер гнаў пясок. Пачаўся дождж з
моцным ветрам. Авечкі ўсе, як па камандзе, ляглі. Лёг і
я, ухапіўшыся дзвюма рукамі за пень, баяўся, каб не
панёс мяне вецер. Прамок да ніткі, бо нічога ад дажджу,
апроч звычайнага зрэбнага мяшка, у нас на той час не
было. Як сціхла бура, мяне прышла змяніць сястрычка
Надзея і расказала, што ў вёсцы нарабіла бура: наламала
дрэў, пашкодзіла многа будынкаў. Я прыйшоў дамоў,
мама пераапранула мяне ў сухое адзенне, і я пабег да
рэчкі, дзе людзі чаропламі лавілі рыбу ў мутнай вадзе
пасля навальніцы. А я назіраў, бо ў нас тады яшчэ
чарапла не было.

Яшчэ ласаваліся нашымі авечкамі і ваўкі, і
неаднойчы. Я раскажу пра адзін выпадак, які адбыўся
на маіх вачах. Пасвіў я авечак ва ўрочышчы Сарвітут.
Гэта была вялізная паляна з пнямі, якія нагадвалі, што
тут нядаўна быў яшчэ лес. Тут пасвілі коней і авечак.
Авечкі разышліся, як толькі маглі. І тут з урочышча
Доўгае, з алешніку, выскачыў сівы воўк, не шэры, а сівы,
напэўна стары, і прама да авечак. Авечкі скучыліся, і
ён пагнаў іх. На мае: “Туга/Туга”,/ ён не звяртаў ніякай
увагі. Авечкі збілі маленькага ягнючка, затапталі. А яму
гэта толькі і трэба было. Схапіў і павольна патрухаў у
кусты.

У гэтым жа Сарвітуце пасвіліся і коні. Паша была
абгароджана калючым дротам у адзін рад. Даўжыня
агароджы дасягала чатырох кіламетраў. Коней пасвіў
Дзіковіч Ануфрэй, таксама малазямельны. У адрозненне
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ад пастыра яго называлі “акружным”. Ва ўрочышчы
Барок была ў яго саламяная будка ў алешніку, дзе ён
начаваў і пільнаваў коней. Былі выпадкі, калі яны
прарывалі абгародку і ласаваліся аўсом. А былі выпадкі,
калі ваўкі душылі жарабят або старых коней.

Адзін год вяскоўцы спрабавалі пасвіць і свіней
надворных, гэта значыць, не адкормачнікаў.
Адкормачнікаў кармілі добра на сала і мяса. А
надворных – абы раслі, кармілі травой (ахрап’ем). Пасвілі
свіней на папары. Але пасвіць іх было вельмі цяжка.
Калі якая задумае дамоў, то ўжо аніяк не затрымаеш.
Але хутка ад гэтага адмовіліся.

Два гады мелі гусей. Расла сястрычка. А выходзячы
замуж патрэбны былі падушкі, пярына. Вось і пасвілі з
ёй папераменна то на папары, дзе многа было малачаю,
асоту, то на іржышчы, дзе гусі любілі лушчыць каласкі,
то на Узваллі, каля рэчкі, дзе многа было травы. Аднойчы
яны пераплылі раку і пайшлі ў авёс. А я ж галасіў і біўся
аб зямельку, каб не забралі ў чужы хлеў, бо тады трэба
было б плаціць за шкоду. Але на тым баку ракі добры
чалавек пачуў маё гора і сагнаў гусей у раку, якія ўжо
добра наеўшыся прыплылі да мяне. Яшчэ гусей трымалі
ў вёсцы Рамановіч Андрэй і яго жонка Гроня. У іх была
прыгожая дачушка Зоя і два хлопчыкі Коля і Дунік, з
якімі мне разам даводзілася пасвіць гусей. Любілі пасвіць
каля ўрочышча Ліпнікі, дзе рос алешнік. Там мы рабілі
сабе домікі/будкі са свежых сукоў алешын. Зоя была мая
равесніца, і яна мне па/дзіцячаму вельмі падабалася, а
потым і не па/дзіцячаму.

Яшчэ ў нас былі качкі, таксама гадоў пару, але яны
далёка сплывалі па цячэнню, а вярнуць супраць цячэння
было вельмі складана. Таму мы хутка адмовіліся ад іх.
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Школа ў Антанове

У школу пачыналі хадзіць з сямі гадоў. І вось мае
сябры/суседзі: Жэнік, Ванюша, Росця – збіраюцца 1
верасня 1936 года ісці вучыцца ў школу, а мне ў лютым
споўнілася толькі шэсць гадоў. Я вельмі не хацеў
адставаць ад іх. І бацька пайшоў да настаўніцы
вырашаць мой лёс. І рашэнне было вынесена на маю
карысць. Сястрычка Надзея, а яна была старэйшая за
мяне на тры гады, ужо хадзіла ў школу. І я, дзякуючы
яе дапамозе і маёй зацікаўленасці да вучобы, ужо ведаў
літары і тое/сёе з матэматыкі (у той час арыфметыкі). І
я пайшоў у школу. Школа была ў Антанове, за адзін
кіламетр ад вёскі. На хутарах у Антанове жылі асаднікі/
палякі.

Будынак школы быў вялікі, пакрыты гонтам. Пры
ўваходзе быў невялікі калідорчык, направа пакой
настаўніцы, прама – вялікі класны пакой, налева –
вялікая спартыўная зала са сцэнай і раздзявалкай
(шатня). Тут, у дрэннае надвор’е мы займаліся
гімнастыкай і гулялі ў розныя спартыўныя гульні.
Настаўніца была беларуска, звалі яе Ядвіга, а прозвішча
яе было Дрозд. Бацькі і яе малодшая сястра жылі на
хутары Бірвіта, каля мястэчка Казьяны, за восем
кіламетраў ад нашай вёскі. Бацькі былі заможныя сяляне
і змаглі даць дочкам адукацыю пры Польшчы.

Вельмі добра запомніўся мне першы дзень у школе,
дзякуючы адной акалічнасці. Першых урокаў не
памятаю, а вось пасля ўрокаў, калі нас настаўніца
вывела на спартыўную пляцоўку, запомнілася на ўсё
жыццё. Вучняў настаўніца падзяліла на дзве каманды:
адны стаялі кругам, другія пасярод круга. Я апынуўся
пасярод круга. Тыя, што стаялі кругам, павінны былі
выбіваць мячом тых, хто ў крузе. І я выйшаў
пераможцам, а таму і запомніў. Ды яшчэ і настаўніца
пахваліла мяне.

Да настаўніцы звярталіся са словамі: “Прашу паню”.
Настаўніца з намі размаўляла толькі па/польску.
Падручнікі былі таксама на польскай мове. Тады мы
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проста не задумваліся над гэтым пытаннем, лічылі, што
інакш і не можа быць. Адзін толькі святар, які
прыязджаў кожны панядзелак з Андрон, размаўляў на
беларускай мове з намі. Нават былі выдадзены маленькія
малітоўнічкі на беларускай і стараславянскай мове. У
панядзелак, у дзень рэлігіі, святар прывозіў многа
абразоў аб жыцці Святых і вельмі цікава расказваў. На
ўроках чыталі і вывучалі малітвы, спявалі царкоўныя
песні. Настаўніца была вельмі добрая. А мову
“мужыцкую” забараняла не яна, а ўлады польскія, якія
ўсімі сіламі хацелі апалячыць беларусаў і праз школы, і
праз каталіцкую царкву (касцёлы). Некаторыя
памылкова лічылі сябе палякамі, перайшоўшы ў
каталіцкую веру, хаця па/польску не ўмелі і размаўляць.
Нам загадвалі і дома з бацькамі размаўляць па/польску,
але ніхто гэтага не рабіў.

У першым і другім класе вучыліся па аднаму году, у
трэцім – два гады і ў чацвёртым – тры. Такім чынам,
каб скончыць пачатковую школу, трэба было вучыцца
сем гадоў. Але веды ў вучняў пасля заканчэння школы
былі добрыя, у тым ліку і па матэматыцы, бо там былі
ўжо і дробы (уламкі).

Да 1939 года я правучыўся ў трэцім класе толькі год.
Другі год у трэцім класе польскай школы мне ўжо не
давялося сядзець. Там ужо пойдзе новая старонка майго
жыцця. А пакуль што прадоўжу. Вучыўся я добра, за
што настаўніца на бацькоўскім сходзе назвала мяне
“дрогім дзецкем”. А потым бацька ў вёсцы пахваліўся,
што настаўніца назвала мяне дарагім дзіцём, так я і
застаўся сярод сяброў з мянушкай “дарагое дзіця”. За
тры гады вучобы ў польскай школе я навучыўся
граматна пісаць, чытаць і размаўляць па/польску, што
ў далейшым жыцці мне спатрэбілася.

Многа цікавых мерапрыемстваў праводзілася ў
школе. Рыхтаваліся да Каляднай ёлкі, выраблялі цацкі,
якія клеілі з каляровай паперы каштанавым клеем, які
настаўніца сама гатавала. Выступалі на сцэне з вершамі,
песнямі, інсцэніравалі казкі, рыхтавалі касцюмы.
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Памятаю адну сваю ролю паштальёна (лістонош). Слухалі
цікавыя радыёперадачы для дзяцей. У настаўніцы быў
радыёпрыемнік, які працаваў на батарэйках. Рабілі
цікавыя экскурсіі ў поле, у лес, на луг, да рэчкі.
Настаўніца сама любіла родную прыроду і нас вучыла
бачыць яе прыгажосць. На лугах і ў полі збіралі кветкі,
увосень збіралі лісты дрэў розных відаў. Гулялі ў гульню
тыпу “Следапыт”. Адна група ішла ў лес, застаўляючы
за сабой стрэлачкі, зробленыя з сухіх сучкоў дрэў. Другая
група па гэтых стрэлачках павінна была знайсці
першую.

У час летніх канікулаў (вакацый) у школу збіралі
дашкольнікаў, прывучалі іх да школы. Там іх кармілі,
быў у іх і ціхі час, калі яны маглі паспаць. Канечне ж
усё гэта за бацькоўскі кошт. Мне таксама хацелася
вельмі туды, але мяне бацькі туды не пускалі. Я быў самы
маладзейшы і яны баяліся, каб мяне не крыўдзілі.
Аднойчы летам каля вёскі хтосьці праехаў на матацыкле
ў бок Антанова. А матацыкл, аўтамабіль ці самалёт тады
былі выключнай з’явай. Вось я і прыбег за ім аж да
школы, каб паглядзець на яго. Выявілася, што гэта
прыехаў доктар праверыць дзяцей. Вось ён дзецям і
кажа: “Зараз даведаюся, хто хадзіў ў струкі, таму і
зраблю укол (зашчык)”. Як я гэта толькі пачуў, то дай
мне Бог толькі ногі, як я апынуўся каля роднай хаты. Я
ж успомніў, што і я сёння быў у струках. А гумару
доктара я не зразумеў. Што возьмеш з малога?

І яшчэ адна экскурсія, якая запомнілася на ўсё
жыццё – гэта экскурсія ў Пастаўскія кашары да польскіх
уланаў. Аб усім у Паставах настаўніца дамовілася раней.
У Паставы нас бацькі везлі на конях. Выехалі рана,
толькі/толькі ўзыходзіла сонейка. Пад’ехаўшы да нашага
лесу, два ваўкі перабеглі нам дарогу, і папа сказаў, што
пашанцуе. Збор у Паставах быў на плошчы каля аптэкі.
Ад аптэкі ў кашары нас завезлі аўтобусам. Гэта была
наша першая паездка ў аўтобусе і на нас зрабіла вялікае
ўражанне, бо мы нават аўтамабіль рэдка бачылі каля
вёскі. А калі чулі, што нешта загудзела на дарозе, то
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збягалася ўся вёска. А тут вязуць аўтобусам! Радасці не
было канца. У кашарах нам паказалі казармы, дзе жылі
ўланы, паказалі канюшні з прыгожымі коньмі адной
масці, дзе ўсюды была чысціня і парадак. Паказалі нам
кухню, сталовую і ў канцы ўсяго нас пакармілі смачным
абедам з жаўнерскіх кацялкоў. І яшчэ мы зблізку ўбачылі
двух жывых ваўкоў у іхнім мінізаапарку. Ад кашар да
станцыі Паставы нас правезлі цягніком, якога мы
таксама ніколі не бачылі раней. Ад станцыі да аптэкі
нас зноў прывезлі аўтобусам. Вось чаму мне гэты дзень
запомніўся ад рання да вечара.

Потым з уланамі мы яшчэ раз сустрэліся, але ўжо ў
нашай вёсцы, куды яны прыехалі на летнія вучэнні. Былі
яны і ў суседняй вёсцы Васіліны. Дзень прыбыцця іх
мы ведалі і з самага рання іх чакалі. І вось на дарозе ад
Васілін паказаўся першы эскадрон. Відовішча было
цудоўнае, і нам здавалася, што нават коні ідуць унагу.
У гэты год аднавяскоўцы выбралі майго бацьку
солтысам, як самага пісьменнага чалавека ў вёсцы. У
яго абавязкі на гэты раз уваходзіла размеркаваць уланаў
па гумнах, якія былі ўжо загаддзя падрыхтаваныя. У
нашым гумне стаяла шэсць уланаў з коньмі. Я прыходзіў
да іх, і яны давалі мне патрымаць у руках карабін, кап’ё
(лянцэ), шаблю і кінжал (багнэт). Вось так была ўзброена
польская кавалерыя перад самай вайной, нават мела
кап’ё. Уланы вучыліся плаваць, вучыліся перапраўляцца
праз раку на конях, прычым у самым глыбокім месцы
ракі. А мы ж павінны былі ўсё дагледзець. Адзін жаўнер,
які, магчыма, не ўмеў плаваць, а можа баяўся ракі, так
ухапіўся за повад і так зацягнуў цуглямі коніка, што
той перакуліўся і накрыў жаўнера. Конь паплыў да
берага, а жаўнера ратавалі два другія, якія плылі побач
на надуўной лодцы. Пры ад’ездзе ўланаў з вёскі афіцэры
арганізавалі развітальны вечар і запрасілі майго бацьку
да сябе, як гаспадара вёскі, які дапамагаў ім вырашаць
гаспадарчыя пытанні. Ужо звечарэла, а папы ўсё няма.
І мама выправіла мяне ў пошукі. Гулялі афіцэры ў хаце
Грынько Мішы. Я падыйшоў пад вакно і пачуў голас
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папы. Ён стараўся гаварыць па/польску, але ў яго не
зусім атрымоўвалася. Але яго разумелі. І я пад вакном
зразумеў, што яго хочуць падпаіць, ужо вельмі многа
ўвагі ўдзялялі яму. Але папа не паддаўся, хаця і прыйшоў
на добрым падпітку. Выехалі ўланы з вёскі без ніякага
строю і паехалі праз ноч у Пастаўскія кашары.

Адчувалася набліжэнне другой сусветнай вайны. А
людзям жылося ўжо добра. У нашай вёсцы ва ўсіх былі
веласіпеды, а ў некаторых і па два: мужчынскі і жаночы.
Людзі куплялі радыёпрыёмнікі, добра апраналіся. На
Віленшчыне было пабудавана 100 новых школ, школы
Пілсудскага. Адна з іх была пабудавана ў вёсцы Цёплыя,
сем кіламетраў ад нас, другая – ў вёсцы Слабада, дзевяць
кіламетраў ад нас і за адзін кіламетр ад Алашак, дзе
жылі мае родныя – Брэскія. У крамах усяго хапала. Была
і ў нашай вёсцы невялічкая крама, якую трымаў
Грынько Захарка. Апрача гэтага яшчэ былі разносчыкі,
якія прыносілі лекі ў вёску, і развозчыкі, казьянскія
яўрэі, якія прывозілі дзёгаць, мыла, сялёдку, газу, запалкі
і абменьвалі на рыззё. Былі добраўпарадкаваныя дарогі
і масты. У вёску заходзілі і фокуснікі, і дэманстратары
дыяфільмаў і бязгукавых, нямых кінафільмаў. Перад
вайной мы паглядзелі і першы гукавы польскі кінафільм
“Знахар”. Папа і мама марылі аб нашай далейшай
адукацыі ў гімназіі ў Паставах. Многа людзі аб чым
марылі, але ўсё было марна. Чарговы ўзнос у 60 злотаў
папа занёс за зямельку, а назаўтра пачалася вайна.
Казаў, лепш бы купіў сыну гармонік.
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ПАЧАТАК
2�Й СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Сустрэча Чырвонай арміі.
Сталінскія рэпрэсіі

1 верасня 1939 года немцы напалі на Польшчу, а 17
верасня ў Заходнюю Беларусь прыйшлі нашы
“вызваліцелі”. Сустракалі іх дастойна, не ведаючы, чым
гэта ўсё скончыцца. Хоць Саветы лічылі панскую
Польшчу гнілой, але дарогі былі добраўпарадкаваныя, і
масты вытрымалі браневікі з чырвонаармейцамі. У
людзей былі радыёпрыёмнікі, і яны ведалі, што Саветы
перайшлі польскую мяжу. Вёска рыхтавалася да
сустрэчы, рабілі чырвоныя сцягі. Дзеці вартавалі на
дарозе. Па сігналу: “Едуць!” уся вёска высыпала да
дарогі. Сцягоў спачатку не падымалі, думалі можа палякі
адступаюць. Як толькі з першага браневіка паказаўся
сцяжок чырвоны, тут жа паднялі чырвоныя сцягі і нашы
вяскоўцы. Чатыры браневікі пранесліся міма нас, а мы
крычалі: “Ура/а/а/а!” Потым спынілася легкавая
машына, і з яе выйшаў, напэўна ж, палітрук, які
выступіў з гарачай прамовай да братоў/беларусаў, якія
цярпелі панскі гнёт і неслі на сваіх плячах панскае ярмо.



51

Сказаў, што зараз “вы вольныя людзі”. І ў канцы
прамовы заплакаў. А мой дзядуля Тумаш, прыйшоўшы
дамоў, сказаў: “Афіцэр убачыў, што мы добра
апранутыя, вось і заплакаў”. Можа і так. Але, напэўна, і
сам камісар ведаў, якую свабоду яны прынеслі. З
першых жа дзён мы адчулі гэтую свабоду.

Праз некалькі дзён пасля вызвалення работнікі НКУС
арыштавалі Някрасава, які жыў у сям’і суседа Дзіковіча
Івана. У іх сям’і маці і старэйшая сястра Соня былі
баптысткамі. І Някрасаў стаў баптыстам. Ён быў
рукасты чалавек і зрабіў фізгармонь для святочных
малебнаў. Яму ўдалося ўцячы з Савецкага Саюза, і вось
тут яго знайшлі. Наступнай ахвярай стаў Дзіковіч Іван
Сямёнавіч, які быў лесніком. Дзіковіч Іван Сямёнавіч
быў асуджаны на дваццаць пяць гадоў зняволення. А ў
самыя лютыя марозы 1940 года ўзяліся за асаднікаў. У
іх былі вялікія сем’і, і яны нічога асаблівага не нажылі
за сваё жыццё, хаця і мелі па дваццаць гектараў зямлі.
Сведкі з вёскі расказваюць, што Людвік паехаў у
туфельках, не меў нават ботаў, не кажучы ўжо пра
валёнкі. Вось дзе быў здзек над людзьмі. Везлі іх на
станцыю Варапаева, гэта 18 кіламетраў, у таварныя
вагоны, а там жа былі і дзеці.

Палітычныя рэпрэсіі пачаліся адразу ж пасля
ўступлення Чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй
Беларусі і Украіны. Па стане на 7 кастрычніка 1939 года,
усяго за 20 дзён пасля “вызвалення”, органамі НКУС
БССР у заходніх абласцях рэспублікі было арыштавана
больш за 2700 чалавек. Нямала ваеннапалонных,
выхадцаў з Пастаўшчыны, знаходзіліся ў лагерах Катыні,
Казельска, Старабельска, Асташкава, а таксама ў
лагерах і турмах Беларусі і Украіны. Яны ў красавіку/
маі 1940 года ўсе былі расстраляны. Дэпартацыя часткі
насельніцтва заходніх абласцей праводзілася ў тры
этапы: 10 лютага 1940 года – асаднікаў і леснікоў, 13
красавіка – асаднікаў, леснікоў, памешчыкаў, кулакоў і
іншых, 29 чэрвеня высяленне бежанцаў з заходніх
абласцей Беларусі. Па Вілейскай вобласці ў Паставах
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быў арганізаваны адзін з сямі аператыўных участкаў
на чале з яго кіраўніком старшым лейтэнантам
Архангельскім. Вось якую сілу меў старшы лейтэнант.
Сярод васьмі чыгуначных станцый Беларусі, дзе загадзя
былі падрыхтаваны эшалоны для адсяляемых, значылася
і бліжэйшая да нас станцыя Варапаева. Ва ўмовах
лютага холаду прайшла кампанія першага этапу.
Меншым па памерах быў трэці этап, дзе было выселена
сто тры сям’і ў складзе 313 асоб. Па Пастаўскім раёне
было адселена больш за 2000 чалавек.

Масавае высяленне людзей і іншыя рэпрэсіўныя
меры не маглі не адбіцца на захаванні прынцыпу
добраахвотнасці пры правядзенні калектывізацыі.
Пасля дэпартацыі палітычныя рэпрэсіі ў Пастаўскім
раёне не толькі не зменшыліся, а, наадварот, узраслі.
Нават за два дні да пачатку вайны ў ноч з 19 на 20
чэрвеня 1941 года на Пастаўшчыне было рэпрэсіравана
270 чалавек. У спісе ахвяр палітычных рэпрэсій ёсць і
тыя нашы землякі, што ўцякалі ў пошуках лепшай долі,
ці ад уціску польскіх улад у Савецкі Саюз. У гэтым спісе
ёсць і мой родны дзядзя Сяргей, пра якога раскажу
пазней. Што толькі не прыпісвалася несправядліва
абвінавачаным людзям: і ўдзельнік кантррэвалюцыйных
арганізацый, агент замежных разведак,
распаўсюджванне антысавецкіх чутак, праціўнік
калгаснага ладу і іншае. Гэта сеяла ў людзей страх,
паніку. Большасць ахвяр пакараны паводле рашэнняў
пазасудовых органаў “двоек” і “троек”, асобных нарад
калегій НКДБ, НКУС і іншых [6].

Новая школа

І так, у апошнія гады польскага панавання вяскоўцы
выбралі майго бацьку солтысам. А пры Саветах яго
прызначылі старшынёй актыву вёскі. Параіўшыся з
аднавяскоўцамі, вырашылі пабудаваць школу ў вёсцы.
Будынак школы, дзе мы вучыліся, быў вельмі стары і ў
ім было страшна сядзець у час ветру. І сапраўды, праз
два гады ён абваліўся. Пачыналі вучобу ў савецкай
школе ў прыстасаваным памяшканні былой леснічоўкі.
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Гэта два кіламетры ад вёскі, але блізка ад Дзісенкі, і
мы, пакуль быў лёд, ездзілі туды на каньках. Вучыла
нас тая ж самая настаўніца Ядвіга, але ўжо на
беларускай мове, і мы ніяк не маглі прывыкнуць да
гэтага. Вывучалі новы алфавіт. А я да гэтага часу
навучыўся чытаць па Евангеллі, якая была напісана на
рускай мове. Навучыў мяне папа чытаць адну старонку.
А потым я пачаў чытаць і далей. Калі забываўся якую
літару, то звяртаўся зноў да знаёмай старонкі. Але Ядвіга
мала ў нас працавала, хутка замянілі другой, напэўна
не давяралі, як “былой”. А да гэтай другой прыязджала
яшчэ сястра, з якой яны працавалі папераменна. Аб іх
адукацыі і спецыяльнасці мы так і не разабраліся. Школу
перанеслі ў вёску ў дом “кулака” Дзіковіча Вінцука,
адабраўшы ў яго палову дома. Дом быў самы вялікі і
прыгожы ў вёсцы, з зашклёным ганкам і пакрыты
гонтам.

У Антанове адзін дом асадніка пуставаў, астатнія
ўжо былі заняты бяздомнымі. Вось гэты дом і перавезлі
ў Чарэмушнікі. Будавалі бацькі школу паміж асноўнымі
работамі ў полі. А тут яшчэ падвярнулася масавая
нарыхтоўка бярозавых шышак, за што абяцалі многа
плаціць. Адзін з бацькоў аднойчы не прыйшоў на
будоўлю школы, а пайшоў у шышкі. Вось бацька і
крытыкнуў яго на адным сходзе,  нажыў ворага на ўсё
жыццё. Але аб гэтым потым. А ў выніку аказалася, што
шышак набралі, ды не такіх. Лепш бы іх і не было зусім,
не было б і помсты.

Школу пабудавалі, і я з ахвотай пайшоў на другі год
у чацвёрты клас. Першы год навучання ў савецкай
школе нам нічога не даў. Нехапала падручнікаў.
На 1940/1941 навучальны год нам прыслалі новага
настаўніка, якога мы вельмі палюбілі. Прозвішча яго
было Асяненка, імя не памятаю. Ён нам пешшу за 21
кіламетр з Пастаў насіў новыя падручнікі. Але і ён доўга
не пабыў у нас, забралі ў армію. Прыслалі нам яшчэ
аднаго настаўніка. Памятаю толькі яго імя – Густаў. У
той час настаўнікаў пайменна не называлі, а казалі:
“Таварыш настаўнік”. У яго быў польскі акцэнт, казаў,
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што ён з Вільні, але з вёскі ён больш не адлучаўся нікуды
і ніколі. Школа была з ганкам на тры ступенькі і з дзвюма
лавачкамі. Пры ўваходзе быў невялікі калідорчык,
направа – пакой для настаўніка, прама – клуб для
моладзі, налева – вялікі класны пакой. У школе
дэманстравалі першы савецкі фільм “Чапаеў”, які нам,
хлапчукам, вельмі спадабаўся. Мы пасля доўга гулялі ў
“чапаеўцаў”, рабілі шаблі, кулямёты. Гулялі каля гумнаў
да цямна. А камандзірам у нас быў Дзіковіч Мікалай,
старэйшы за мяне на два гады.

У новай школе, адзін раз у жыцці, мне давялося
пастаяць “у вугле”. А справа была такая. Настаўнік
працаваў з другім класам, а мы выконвалі самастойную
работу. Сядзеў я за партай са сваім аднавяскоўцам
Грынько Ананем (”Ананькам”/ як мы яго называлі). Ён
быў старэйшы за мяне на пару гадоў, але быў ужо вельмі
няўрымслівы, яму заўсёды хацелася нешта вытварыць.
Прычапіўся да мяне паглядзець “ці чыстыя ў мяне
вушы”. У нас перад урокамі быў заведзены такі парадак,
што кожную раніцу дзяжурны вучань правяраў чысціню
нашых вушэй і аб выніках дакладываў настаўніку. Вось
чаму ў школу прыходзілі чыстымі наогул, а не толькі з
чыстымі вушамі. А тут Ананьку “прыспела” праверыць
мае вушы. Два разы я сказаў паціху яму, каб адчапіўся,
а за трэцім разам, калі ён ухапіўся ўжо за маё вуха, я не
вытрымаў і крыкнуў: “Не лезь!” Настаўнік пачуў і абодвух
у вугал. Я стаяў у вугле каля дзвярэй, а Ананька ў
процілеглым вугле. Пачакаўшы крыху, ён, каб
запалохаць мяне, паціху і кажа: “Твой бацька ідзе ў
школу”. Ну, думаю, канец свету, калі бацька ўбачыць
мяне ў вугле, згару ад сораму. Намеціў і план паратунку.
Думаю, як толькі бацька адчыніць дзверы, кінуся яму
пад рукі, як бы я бягу ў прыбіральню. Але бацькі майго
не было, гэта ўсё былі выдумкі Ананькі. Яму было
пастаяць у вугле – што “з гускі вада”, бо ён там ужо
пабываў неаднойчы, а мне перажыванняў хапіла.
Бацька быў мой добры, але сораму перад ім я не перанёс
бы. Настаўнік быў таксама добры, але зрабіў ён так дзеля
справядлівасці.
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Арганізацыя калгаса

У вёсцы адчынілі краму. Прывозілі розныя тавары з
мануфактуры, цэны на якую былі меншыя, чым пры
Польшчы. Але прывозілі мала, і людзі займалі чэргі з
вечара і прастойвалі ўсю ноч. Выходзілі газеты на
беларускай мове: раённая “Новы шлях” і абласная
“Вілейская праўда”. У органы мясцовай улады прыйшлі
людзі, беларусы, якім быў недавер з боку ўлад. Таму
партыйныя, савецкія, праваахоўныя органы
ўзначальвалі кадры, прысланыя з Расеі або з усходніх
абласцей БССР. З усходніх раёнаў у Пастаўскі раён на
адказныя пасады было накіравана каля 250 чалавек.
Замест апалячвання прыйшла русіфікацыя. Ва
ўстановах гучала толькі руская мова.

Прыязджаў у госці з Масквы дзядзя Цімафей, які не
быў на радзіме дваццаць год. Перапіскі з роднымі
таксама не меў, баяўся пісаць у капіталістычную краіну,
каб не “прышылі” шпіянажу. Калі яму было сем гадоў,
яго старэйшы брат Сяргей, а мой дзядзя, разам з ім
перайшлі нелегальна польска/савецкую граніцу і
апынуліся ў Савецкім Саюзе. Дзядзя Сяргей, выхадзец
з малазямельнай і вялікай сям’і, здолеў ужо да гэтага
часу скончыць настаўніцкую семінарыю ў горадзе
Маладзечна. Наслухаўшыся бальшавіцкай прапаганды,
як там добра, пайшоў туды шукаць шчасця з малодшым
брацікам. Напэўна ж дзядзя Ціма расказаў брату
Сільвестру, майму бацьку, і нашай маме пра лёс дзядзі
Сяргея. Але мы, дзеці, нічога не ведалі і не павінны былі
ведаць. У той час што/небудзь ведаць і то было страшна.
Дзядзя Ціма атрымаў вышэйшую адукацыю, працаваў
геадэзістам. Жаніўся. У іх нарадзілася дачушка Рыма.
Але жонка памерла ад запалення трайнічнага нерва.
Потым ажаніўся другі раз на Галіне Пятроўне. У іх
нарадзіўся хлопчык Саша. Органы КДБ праследавалі яго
ўсё жыццё. Асабліва быў адзін вельмі ўслужлівы, якога
хтосьці “падседзеў”, і пасля гэтага стала цішэй. Некаму
ж надакучыў таксама.

Страшна было жыць, страшна было гаварыць і нават
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думаць. На чорны дзень і мы сушылі сухары. Дэпутатам
у нашай вёсцы выбралі, ці прызначылі, Грынько
Таццяну. У іх зямлі было нямнога, але ж гаспадарку
трымалі. І ёй хацелася зрабіць нас кулакамі. У дзядулі
Тумаша, які жыў разам з намі, была свая зямля. Дык
вось яго зямлю яна хацела злучыць з мамінай і
бацькавай. За бацькам лічылася толькі купчая ў тры
гектары. На сходах, якія ў вёсцы праходзілі вельмі часта,
вось гэта Танька, як яе ў вёсцы звалі, ды і яшчэ было
пару падпявал, даказвалі, што ў нас працавалі найміты.
Так, бацька нанімаў жыта жаць, бо мы былі малыя, маці
хворая, а дзед/халасцяк быў ужо старэчага ўзросту. Што
ён мог зрабіць адзін, хаця і быў ён вельмі працавіты.
Прыходзіла правяраць, як мы ядзём. Мы даказвалі, што
мы жывём асобна, што дзядуля Тумаш робіць сам сабе
есці. Заглядывала нават у печ, дзе там што і чыё стаіць.
Баяліся з дзедам разам садзіцца за стол, а вось хто/
небудзь і прыйдзе. Вось якое жыццё настала. Ды не
толькі нас хацелі раскулачыць. Былі людзі і багацейшыя
за нас, як Хаткевіч Пётр, прымака, з цесцем Дзіковічам
Вінцуком мелі і зямлі больш, і дзялку мелі ў 80 гектараў,
і малатарню з прыводам, і самы прыгожы ў вёсцы
багаты дом, палову якога адабралі пад школу. Сям’я была
вялікая, восем душ, але ж двое старых, трое дзяцей
падлеткаў, адзін старэйшы сын Пеця мог толькі
дапамагаць бацькам у гаспадарцы. Як жа тут
абыйдзешся без наймітаў. Другі дом у іх з гаспадарчымі
пабудовамі быў за два кіламетры ад вёскі. Там жылі і
працавалі запашнікі – беззямельная сям’я.

Дзіковіч Аркадзь Васільевіч меў зямлю, малатарню,
ільномялку. Сям’я таксама была вялікая, дзесяць душ,
але ж зноў двое старых і трое дзяцей падлеткаў. У вёсцы
не было гультаёў, а малазямельных было мала. Карацей
кажучы, “апрацоўвалі” лепшых гаспадароў і рыхтавалі
іх у Сібір. Але Бог даў, што не спатрэбіліся сухары, але
яны яшчэ спатрэбяцца потым. Можа ў нас начальства
было больш спагадлівае, чым у другіх раёнах, а можа да
нас яшчэ не дайшла чарга. Бог мілаваў нас, і ні адна
сям’я не была вывезена з вёскі.
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Нашу вёску вельмі часта наведваў ваенны палітрук
Гурчанка. Яму на дапамогу прыходзіў спявак Собаль,
юнак з суседняй вёскі Цёплыя. Праходзілі бясконцыя
сходы ў вёсцы, прытым мнагалюдныя. Збіраліся ў вялікія
хаты да Манькі Нікіпяровіч ці да Дзіковіч Мар’яны. Хата
не ўмяшчала ўсіх, адчынялі дзверы ў сені. Гутарка вялася
ў адным напрамку: пра савецкі рай і пра
капіталістычнае пекла, пра магутнасць непераможнай
і легендарнай Чырвонай арміі. Праўда, пры Польшчы
мы апроч кавалерыі нічога не бачылі. А тут па гасцінцы
за ракой, Шаркоўшчына/Казьяны, некалькі дзён пасля
17 верасня ішлі і ішлі бесперапынна і танкі, і артылерыя.
І мы ў гэта верылі: хто можа ўстаяць перад такой сілай!
А мы ж туды бегалі, нам вельмі цікава было паглядзець.
Пяхота ішла пешшу, а за ёй конныя абозы. Але яны ішлі
па нашаму гасцінцу, напэўна, каб не замінаць тэхніцы.
У хуткім часе былі пабудаваны тры ваенныя аэрадромы:
каля Пастаў, каля Кураполля і за Казьянамі – куды мы
бегалі на экскурсію, каб паглядзець на самалёты, на
лётчыкаў, паназіраць за палётамі. Але пакуль што мэта
сходаў была адна – падвесці людзей да “шчаслівага”
калгаснага жыцця. Спачатку запрашалі, а потым пачалі
і пагражаць. Каму ж хацелася ехаць у Сібір. І, такім
чынам, зімой 1940/1941 года ў вёсцы Чарэмушнікі
Падзісенныя арганізавалі калгас імя Калініна. Уся
зямелька, аблітая потам і крывавымі мазалямі, была
адабрана назаўсёды. Адабралі коніка, вупраж, калёсы,
сані, плугі, бароны. З некалькіх гумнаў зрабілі канюшні.
Туды ж былі звезены калёсы, сані і ўсё астатняе. Да нас,
малых, гэта не зусім даходзіла. Для нас гэта было нешта
новае, цікавае. А тыя, хто нажываў зямельку сваім потам
і крывёю, плакалі і галасілі, але толькі ціха, у кулак. Мне
толькі было шкада коніка, што яго ўжо няма ў хлеве. Да
Чарэмушніцкіх зямель далучылі асадніцкія з Антанова.
У суседняй вёсцы Васіліны таксама арганізавалі калгас.
Вясной з Пастаўскай машынна/трактарнай станцыі
(МТС) прыгналі два калёсныя трактары, на якіх
працавалі два трактарысты і два прычэпшчыкі, родам
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з усходніх раёнаў рэспублікі, бо сваіх механізатараў
яшчэ не было. Абслугоўвалі яны абодва калгасы. Рэзалі
межы, рэзалі, як кажуць, па/жывому. У людзей балела
душа, гледзячы на гэта. Людзям налічвалі працадні,
ставілі палачкі, па якіх нічога не атрымоўвалі, абяцалі
разлічыцца ў канцы года. Мы, хлапчукі, у нядзелю,
апрануўшыся па/святочнаму, пайшлі паглядзець, як
працуе трактар. Загоны на нашым полі былі доўгія, і,
нарэшце, мы дачакаліся. Трактар спыніўся, трактарыст
вылез з машыны і пачаў штосьці рамантаваць, а можа
рабіў толькі выгляд, што рамантуе. Вымазаўшы добра
рукі ў масла, ён пачаў мазаць нашы святочныя кашулькі
тым жа маслам. Вось мы тут і адчулі культуру
“васточнага” чалавека. Замест задавальнення, якога мы
чакалі, дамоў мы вярнуліся пакрыўджанымі. На мой
погляд, гэта было не што іншае, як злосная зайздрасць,
што на яго радзіме дзеці не так апрануты, як мы. Вось
ён і адвёў душу на нашых кашульках.

Адступленне Чырвонай армiі. Безуладдзе

Разлічвацца калгасу з людзьмі ўжо не давялося,
пачалася вайна з немцамі. 22 чэрвеня 1941 года, у
нядзелю, нашы камсамольцы арганізавалі спаборніцтвы
па бегу. А па небе, на поўдні ад вёскі, туды/сюды снавалі
самалёты. Думалі, што і там ідуць нейкія спаборніцтвы.
Нічога не ведалі да вечара, хаця ў вёсцы ўжо былі
радыёпрыёмнікі, але хто іх слухаў раніцай. Вечарам ў
школу прывезлі кінафільм. І неўзабаве прыйшлі тры
работнікі райкама ці райвыканкама. Адзін накіраваўся
ў Антанова, другі ў Васіліны, а трэці застаўся ў нас. К
гэтаму часу сабраліся ўжо і людзі, і ён паведаміў нам
жудасную вестку аб вайне. Кіно глядзелі, але нам было
ўжо не да гэтага. Кінамеханік нават пераблытаў часткі.

Пачалася мабілізацыя, але прызыўнікі вярталіся
дамоў. Ваенкаматы эвакуіраваліся, усюды была паніка.
А арыштаваных пастаўчан, яшчэ без суда, расстралялі
пры так называемым этапіраванні з горада Глыбокае ў
горад Віцебск. Вось іх спіс: Банькоўскі А.А., Бароўка
А.І., Бучаль Б.Х., Бягай А.Л., Бяліцкі Б.А., Вансовіч А.С.,
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Дзедзіч Ф.Р., Ерафееў К.П., Аздэбскі А.Ф., Кавальскі І.Р.,
Лугоўская С.Л., Пупкевіч С.І., Радовіч С.В., Яцкевіч Л.Ф.
[6].

Чырвоная армія адступала. Выходзілі і мы
праводзіць, выходзілі і жанчыны. Адна жанчына
спыталася ў камандзіра, чаму яны адступаюць і
пакідаюць нас? У адказ ён запэўніў, што вернуцца на
машынах. Адступалі пешшу, арганізавана, і групамі, і
паасобку. Бой ішоў у раёне Казьян, дзе былі падбіты
два нямецкія браневікі, а за ракой літаральна беглі
чырвонаармейцы: хто на кані, хто пешшу берагам ракі.
Было страшна. А некаторыя, бачачы, што няма куды
бегчы, пераапраналіся і ўладкоўваліся да гаспадароў на
працу. Быў такі работнік і ў нашага суседа. А сын
гаспадара, Ванюша, зваў мяне ў бульбоўнік за хлевам і
паказваў схаваную там вінтоўку, дзе мы ляскалі
затворам.

Праз пару дзён мяне бацькі адправілі за конікам,
каб прывезці дроў. У Сарвітуце каня не было відаць, і я
падаўся на Доўгае, паросшае алешнікам. Ішоў,
клікаючы: “Косю/косю!” Хутка ўжо кусты канчаліся, і я
заўважыў будачку, зробленую са свежых алешынаў. Я
спалохаўся вельмі, але пайшоў наперад, бо думаю, калі
пабягу, то па мне будуць страляць. Калі я зрабіў яшчэ
пару крокаў, то злева за кустом ўбачыў трох
чырвонаармейцаў, якія снедалі. Недалёка дагарала
вогнішча. Падазвалі мяне і спыталі, ці ёсць у вёсцы
немцы. Я адказаў, што калі выходзіў з вёскі, то не было.
Папрасілі каб нікому не казаў, што бачыў іх. Як толькі я
выйшаў з кустоў, то ўбачыў свайго коніка. Свайго, бо
калгас ужо разваліўся, а ўладам было не да гэтага. Толькі
праз тыдзень я расказаў бацькам пра гэта здарэнне,
хаця я ім і моцна верыў. А немцаў я яшчэ і сам не бачыў.
Два тыдні вёска жыла без аніякай улады.

І вось у гэты час безуладдзя і невядомасці, што будзе
далей, мужыкі павыцягвалі самагонныя апараты на
агарод каля рэчкі і пачалі гнаць самагонку. Працавалі
тры апараты: два / “катлянкі” і адзін “паравы”. Усё, што
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наганялі, тое і выпівалі. Да апаратаў збіралася ўсё
мужчынскае насельніцтва. Але ўсё рабілася ўмеру,
аніякіх амаральных спраў, мардабояў не было.

Пры Саветах лес па Дзісенцы не сплаўляўся плытамі,
а пускалі яго непавязаным. Лес кантраляваўся
спецыяльнай брыгадай. Але пачалася вайна і брыгады
не стала. І вось у час безуладдзя на Дзісенцы супраць
нашай вёскі ўтварыўся затор лесу. Гэта быў сапраўдны
мост, па якому мы любілі бегаць на той бок. І так
нагрувасціліся бярвенні адны на другія, што атрымаліся
ці не аж тры слаі. Лес быў будаўнічы. І тут смялейшыя
ды маладзейшыя вяскоўцы не далі маху, цягалі на конях
з ракі, колькі каму хацелася. Цягнулі на поле, каб потым
улады не маглі пазнаць, чый гэта лес. Але і потым да
гэтага лесу ніхто не меў аніякай справы. У далейшым
людзі з гэтага лесу парубілі зрубы, сцены пакрылі
саломай і заставілі да лепшых часоў.

Першых трох немцаў я ўбачыў на матацыкле. Яны
ехалі чамусьці з усходу. Я прытаіўся за гумном пад
плотам. Яны мне выдаліся вельмі страшнымі у рагатых
касках і ў бліскучых доўгіх плашчах. Матацыкл спыніўся
каля школы. Да іх падыйшоў наш настаўнік. Яны
пыталіся дарогу на Паставы. Прытым размова ішла на
нямецкай мове. Потым нашаму настаўніку некаторыя
прыпісвалі нямецкага шпіёна. Што ж такога, калі
адукаваны чалавек ведаў нямецкую мову. Усялякія людзі
былі ў той неспакойны час. Але нельга судзіць чалавека,
не ведаючы яго і не ўзяўшы за руку. Некаторыя, як бы
заўважалі, што ён хадзіў у жыта ці пад жыта для сувязі
па рацыі з немцамі. Мабыць, ён проста прагульваўся
перад сном. Гэта было ўжо ў час, калі пачалася вайна.
Калі б ён быў шпіён, то не сядзеў бы ён у Чарэмушніках
на паўгалодным становішчы, а немцы па сваім прыходзе
прытулілі б яго. А ён знаходзіўся ў вёсцы на забеспячэнні
спагадлівых гаспадынь, якія яго кармілі, бо пры немцах
ён аніякай зарплаты не атрымоўваў. Часта вечарамі
прыходзіў да нас, вячэраў з намі. І мы яшчэ з ім
сустрэнемся.
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Тэхнікі нямецкай мы не бачылі, за выключэннем двух
разбітых браневікоў каля Казьянскай царквы, куды мы
хадзілі ў святы маліцца. Тэхніка рухалася другімі
шляхамі, а вось пяхота, абозы ішлі і па нашай старане,
і за ракой. Аднойчы па нашым гасцінцы немцы ехалі
нават на веласіпедах, амаль цэлы дзень.

Аднойчы, калі сонца хілілася да захаду, мы ўбачылі,
што немцы прыгналі вялікую колькасць палонных
чырвонаармейцаў у Антанова. Мы, баючыся, але
падыйшлі бліжэй. Немцы палкамі вылажылі граніцу, за
якую палонныя не мелі права ступіць. Палонныя прасілі
ў нас хлеба, кідалі нам пад ногі грошы, але гэтых грошай
ніхто не браў. Потым адзін з палонных, магчыма
камандзір ці камісар, звярнуўся да нас з просьбай:
“Хлопчыкі, бяжыце да вашых мам, бабуль, каб прынеслі
хлеба”. Мы пабеглі ў вёску, гэта было каля аднаго
кіламетра, і паднялі ўсіх на ногі. Усе жанчыны
адгукнуліся з паразуменнем. Увесь хлеб, які ў каго быў
спечаны, панеслі палонным. Але ж трэба было яшчэ
атрымаць і дазвол ад немцаў. Дазвол ад немцаў
жанчыны атрымалі, але з умовай, што хлеб трэба
парэзаць на маленькія кавалачкі, бо булкі ў печах
выпякаліся вялікія. Калі хлеб быў парэзаны, немцы кідалі
яго жменямі, як сабакам. Можаце сабе ўявіць, што
рабілася з галоднымі людзьмі. А немцы рагаталі – гэта
для іх быў цырк. Некаторыя жанчыны прынеслі малака.
Мая сястра Надзея падыйшла блізка да граніцы са
збаночкам малака. Два палонныя выскачылі за граніцу,
ухапіліся за збаночак і разарвалі яго. Малако пачало
цячы. Адзін падстаўляў пілотку, а другі рукі пад малако,
а немец, заўважыўшы, што яны пераступілі граніцу,
пачаў біць іх палкай па галовах. Мне тады было
адзінаццаць гадоў, і я, напэўна, з месяц быў як сам не
свой. І зараз, калі гэта пішу, мне хочацца плакаць. За
што так здзекаваліся над беднымі людзьмі. На маю
думку, немцы многае згубілі праз такія адносіны да
людзей. Перш за ўсё, гэта было першапрычынай
з’яўлення партызанскага руху. З таго часу прайшло 64
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гады, а гэта не забываецца. На другі дзень, калі немцы
пагналі палонных на Паставы, у вёсцы было поўна
чырвонаармейцаў, якія уцяклі праз ноч з/пад аховы.
Яны пераапраналіся ў цывільнае адзенне, уладкоўваліся
да каго/небудзь на працу, але гэта было пакуль што
толькі часовым. Усе яны потым папоўнілі партызанскія
атрады. Спатрэбілася і тая вінтоўка, што ляжала ў
бульбоўніку.

І так, прыйшла вайна з яе страшным тварам. Яна
несла смерць, разбурэнне, голад. Гарэла зямля, гарэлі
гарады і вёскі, гарэў Мінск ад нямецкіх бамбардзіровак.
І вось у гэты вельмі неспакойны час прыйшла да нас
пешшу з Мінска цёця Насця, жонка дзядзі Сяргея, з
адзінаццацігадовай дачушкай Рымай. Гэта больш
двухсот кіламетраў. Беглі людцы, куды вочы глядзяць,
ратуючыся ад смерці. А яны ж мелі і кватэру, і ў кватэры.
І трэба было ўсё кінуць. Перапіскі ў іх з намі не было па
вядомай прычыне. І вось тут цёця ўсё нам расказала.
Добра, што яшчэ ведала адрас радзімы мужа. Дзядзя
Сяргей, маючы ўжо настаўніцкую адукацыю, у Мінску
атрымаў яшчэ і юрыдычную адукацыю і стаў працаваць
суддзёй у адным з раёнаў горада Мінска. Але ж
караючыя органы не маглі змірыцца з чалавекам, які
прыйшоў з/за кардону, які шукаў шчасця на самай
справе ў Савецкім Саюзе. Аднойчы ноччу, у 1936 годзе,
пастукалі ў кватэру. Абшукалі. Нічога крымінальнага
не знайшлі. Толькі кнігу па мастацкай літаратуры на
польскай мове. І гэтага было дастаткова, каб засудзіць
дзядзю Сяргея на 10 год палітычнага зняволення без
права перапіскі, прыпісаўшы яму і шпіянаж, і сувязь з
нейкімі змоўніцкімі арганізацыямі, і гэтак далей. Яны
гэта маглі і ўмелі. Нішчылі цвет беларускай інтэлігенцыі,
нішчылі лепшых вучоных, лепшых гаспадароў у вёсцы,
нават лепшых камандзіраў арміі. Забягаючы наперад
скажу, што ў пасляваенныя часы пісалі ва ўсе органы
пра лёс дзядзі Сяргея. Адказу не знайшлі. Няйначай,
ляжыць ён дзесьці ў Курапатах пад Мінскам з
прастрэленай патыліцай, як і тысячы такіх жа
пакутнікаў.
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Немцы ў вёсцы

Неўзабаве ў вёсцы размясцілася вайсковая часць.
Казалі, гэта былі карнікі. Бацька пачаў хавацца, як
старшыня актыву вёскі пры Саветах. Ён браў касу і ішоў
касіць у поле. Ён нам заўсёды казаў, куды пойдзе.
Аднойчы тры немцы з перакладчыкам завіталі да нас у
хату. Яны спыталі, дзе бацька. Мама сказала, што косіць.
Загадалі на наступны дзень выдзеліць чатыры фурманкі
з вёскі, бо ім трэба было некуды ехаць. Яны перад гэтым
пыталіся ў вяскоўцаў, дзе жыве “галава” вёскі. Вось
нехта і ўказаў, магчыма з радасцю, дзе жыве галава.
Былі ў бацькі і нядобразычліўцы, але іх былі адзінкі.
Бацька з людзьмі ўмеў ладзіць. Мама паслала мяне з
такой навінай да бацькі. І я пабег, ведаючы, дзе ён
косіць. Ён касіў у руччы супраць сваёй палоскі зямлі. А
палоскі да гэтага часу ўжо былі адноўлены, увесь
ўраджай на карані быў падзелены па старых межах.
Людзі яшчэ не паспелі забыць сваёй зямелькі. Калгас
разваліўся. Наогул, за час панавання савецкай улады ў
раёне было арганізавана ўсяго дзевяць невялікіх
калгасаў, куды аб’ядналіся 342 сялянскія гаспадаркі з
10382 па раёне. Гэта склала ўсяго прыблізна 3,3
працэнты. Ад майго паведамлення бацька разгубіўся.
Ён не хацеў служыць немцам. І тут жа ён пайшоў да
сваіх сяброў на раду, што рабіць. І вырашылі, што толькі
ён павінен узначаліць вёску, як правераны ўжо пры
дзвюх уладах. І так ён пачаў служыць ужо трэцяй уладзе.
Немцы стаялі ў вёсцы тры тыдні, гойсаючы па лясах і
па другіх вёсках, ловячы ўсё яшчэ адступаючых
чырвонаармейцаў. Быў такі выпадак. У вёсцы
Чарэмушнікі Пагарныя завіталі да аднаго гаспадара
чатыры чырвонаармейцы, каб паесці і адпачыць. І на
іх наскочылі немцы, можа выпадкова, а можа і па
даносу. Чырвонаармейцы заўважылі немцаў і схаваліся
на гарышчы хаты. Немцы спыталіся ў гаспадара, ці ёсць
бальшавікі, а ён сказаў, што няма. А немцы знайшлі.
Чырвонаармейцаў узялі ў палон, а гаспадара прывезлі
ў нашу вёску і расстралялі.
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У нашай вёсцы пакуль што было ціха. Камуністаў у
вёсцы не было, а камсамольцаў не чапалі. У нашым
дварышчы стаяла санітарная машына. Яе шафёр,
маленькі, тоўсценькі немец, часта заходзіў да нас у хату
папрасіць у мамы патэльні. Потым браў бутэльку
шнапсу, лажыўся на падлогу і паказваў, як п’юць на
фронце. Мы не ведалі нямецкай мовы, а ён нашай, але
мы зразумелі, што ў яго ёсць сям’я, дзеці, і ён не хоча
вайны, як і мы. Ну а мы, хлапчукі, неяк ужо пасмялелі і
хадзілі паглядзець, дзе што робіцца. Хадзілі на рэчку
глядзець, як немцы купаюцца, плаваюць не па/нашаму,
а як жабы. Збіралі бяспечныя брытвачкі, якія немцы
застаўлялі пасля галення на беразе ракі, якіх мы таксама
ніколі не бачылі. Хадзілі за немцам, які курыў тоўстую,
пахнючую цыгару, і чакалі, пакуль ён яе кіне, каб потым
усім па чарзе “пацягнуць”. Калі хадзілі паіць коней, то
заўсёды бачылі тэлефонны кабель, які быў праведзены
аж да Пастаў. Да яго мы баяліся падыходзіць.

Першыя ахвяры вайны

Праз тры тыдні немцы пакінулі вёску. Вайна
адсунулася далей, на ўсход, здавалася, яе няма зусім.
Але гэта толькі здавалася. Камсамольцы рыхтаваліся да
барацьбы. Нейкім чынам аказаўся ў іх руках нямецкі
аўтамат. Як потым выявілася, ён быў украдзены ў
немцаў у час іх купання ў возеры ў Азёрках, што каля
Пастаў. Вось яны і апрабоўвалі яго спачатку ў лазні, а
потым ноччу за вёскай. Да нас, як і раней, вечарамі
прыходзіў наш настаўнік. Яго немцы прызначылі
бургамістрам на некалькі вёсак. Школа не працавала.
Кармілі яго вяскоўцы, прыносячы яму тое/сёе ў школу.
А ён каму/небудзь дапамагаў па гаспадарцы, нават
навучыўся малаціць цэпам, прыпяваючы: “Цупу/лупу,
цупу/лупу цэпамі в стодоле”. Ён адчуваў трывогу па
начах, казаў, што кулі свішчуць.

Людзі маліліся ў цэрквах, якія пачалі працаваць.
Моладзь збіралася на фэсты. На свята Падняцця Крыжа
Госпадава (Звіжкі), 27 верасня, фэст быў у Андронах.
Пасля фэсту моладзь сабралася на “закладную” вечарыну
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ў нашу вёску. Моладзі было вельмі многа, з усіх
навакольных вёсак. Шумелі цэлую ноч, як бы і вайны
той не было. Вечарам настаўнік быў зноў у нас, зноў
вёў размову аб трывожных начах. Калі ён сабраўся ісці
спаць у школу, мама прапанавала яму пераначаваць у
нас, вельмі ўжо шумна і трывожна было ў вёсцы. Але ён
не згадзіўся і пайшоў. Назаўтра раніцай, калі яшчэ было
цемнавата, нас разбудзіў Грынько Міхаіл, які ішоў рана
па каня і ўбачыў каля школы застрэленага настаўніка.
Ён звычайна спаў у зале школы. Напэўна яго пастрашылі
праз вакно. Відаць, ён накіраваўся ў вёску, а за вуглом
яго вартавалі. Гэта была першая ваенная ахвяра ў вёсцы.
Упаў ён адразу, збегшы з прыступак ганка ў напрамку
вёскі. Ляжаў, галаву паклаўшы на рукі, ніцма. Ён быў
поўнага целаскладу. Ночы былі цёплыя і ён любіў спаць
без вопраткі. Я бачыў упершыню забітага з
агнястрэльнай зброі добразнаёмага чалавека. На мяне
гэта страшнае відовішча вельмі моцна ўздзейнічала і
зрабіла адбітак на мой настрой. Яшчэ двух чалавек забілі
ў гэтую ж ноч у вёсцы Васіліны. Потым, у пасляваеннай
дакументальнай літаратуры, пісалі, што былі знішчаны
тры здраднікі. Пра двух другіх я не ведаю, а настаўніка
забілі, як нямецкага бургамістра, хаця ён быў ні ў чым
не вінаваты, ніхто з/за яго не пацярпеў. Але ж трэба
было застрашыць другіх. Так пачалася падпольная
вайна.

Зноў наехала немцаў, паліцыі. Вінаватых, канечне
ж, не знайшлі, бо іх у вёсцы ўжо не было. А праз пару
дзён немцы зрабілі аблаву. Ноччу вёску абкружылі. Людзі
аб гэтым не ведалі і займаліся сваімі справамі. Той жа
Грынько Міша ішоў па каня, а яго абстралялі. Лёгка
паранілі нагу. Грынько Косцік, наш сусед, ішоў да рэчкі
з нажом, каб выразаць качан капусты. Па вокліку
“Хальт”, ён падняў рукі ўгору і паспеў непрыкметна
адкінуць нож. Раніцой усіх жыхароў, гаспадынь ад
печаў, выгналі на вуліцу. Сем’і стаялі кожная каля сваёй
хаты. Да гэтага часу ўжо была і вясковая паліцыя. Немцы
з перакладчыкам правяралі, ці ўсе дома. Мясцовая
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паліцыя ведала ўсіх. Не аказалася дома Дзіковіча Сяргея,
сакратара камсамольскай ячэйкі вёскі, і яго стрыечнага
брата Дзіковіча Лёнькі. Арыштаў на гэты раз не было.

З гэтага часу ў вёсцы была арганізавана начная
варта з аднаго вяскоўца, толькі не ведаю яе
прызначэння, каго ён павінен быў вартаваць. Але ж
таблічку з надпісам “Варта” перастаўлялі ад хаты да хаты
кожную раніцу. Але мне чамусьці было весялей, усё ж
свой чалавек ходзіць па вёсцы ў цёмную ноч. Пасля
забойства настаўніка мне ўсё здавалася, што нехта
ўзброены стаіць і ў нас за вуглом. Так было страшна. На
выпадак праверкі немцамі вартавому трэба было
адгукнуцца адным нямецкім словам “Wache”, што
азначае па/беларуску “варта”. Вось быў такі выпадак у
час дзяжурства Райчонка Івана. Глыбокай ноччу ў вёску
прыехалі немцы начале з афіцэрам, каб праверыць
варту. Разбудзілі старасту і пайшлі па вёсцы шукаць
вартавога. А той, калі аклікнулі яго немцы, са страху
забыўся тое слова і пачаў выкрыкваць: “Wuche”, “Woche”
і гэтак далей. Ды ў гэты час, як на тое ліха, па небе
прамчаўся метэарыт. А пужлівы афіцэр думаў, што гэта
партызанская ракета, і пачаў крычаць: “Партызант!
Партызант!”/ наставіўшы свой парабелум у лоб Івану.
Добра што з афіцэрам быў разумны перакладчык, які і
супакоіў яго. Хачу заўважыць, што вельмі ўжо баяліся
немцы партызан. Яны ім здаваліся на кожным кроку,
за кожным кустом.

Прайшло некалькі часу, пачаліся халады,
набліжалася зіма. Па вёсцы пусцілі пагалоску, каб
уцекачы вярталіся дамоў, што ім нічога не будзе і г.д.
Праз два тыдні вярнуліся Сяргей і Лёнька, паверылі.
Пражылі зіму спакойна. У красавіку 1942 года снегу
ўжо не было, але мароз зямлю яшчэ трымаў. І вось
аднойчы, у месячную ноч, немцы разам з мясцовай
паліцыяй зноў абкружылі нашу вёску. Арыштавалі
Дзіковічаў Сяргея і Лёньку. У доме паліцэйскага Грынько
Мікалая пачалі рабіць допыт, біць. Сяргей ударыў немца,
што вёў допыт, і яму ўдалося выскачыць за дзверы. Ён
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пачаў уцякаць на поле. Боты ў яго былі на драўляным
хаду, і ён спрабаваў скінуць іх, каб лягчэй было бегчы.
Але ноч была месячная, светлая, і куля дагнала яго.
Адбегся ён ад хаты на метраў трыста. Рана была
смяртэльная, папалі ў лёгкія. Але ён яшчэ быў жывы.
Да майго бацькі прыбег вясковы паліцыянт Мікалай,
каб даў фурманку завезці да доктара ў вёску Васіліны.
А ў якасці доктара быў ветэрынар, як яго ў вёсцы звалі
“канавал”, але ён дапамагаў і людзям. Да доктара Сяргея
не давезлі, ён памёр у дарозе. У гэты ж дзень арыштавалі
бацьку Сяргея Івана Кляменцьевіча, Дзіковіча Яўстафія
Раманавіча, іх суседа, Дзіковіча Барыса Іванавіча, сябра
Сяргея. Усіх іх і Дзіковіча Лёньку расстралялі ў Паставах
3 мая 1942 года [6].

Паліцэйскі ўчастак знаходзіўся ў Васілінах. Там у
ліпені 1942 года арыштавалі камсамольцаў, якіх
западозрылі ў сувязі з партызанамі, павязалі іх за рукі,
вывелі на поле і расстралялі, 16 чалавек. У 1964 годзе
на іх магіле паставілі помнік, а ў вёсцы – абеліск. Зімой
1941/1942 года згарэла наша новая школа, днём, пры
загадкавых абставінах. Жыла там тэхработніца,
бабулька Хвядора. Яна запаліла ў печцы і пайшла “на
сяло”. Так кажуць. А як было на самай справе, ніхто не
ведае. Бо палілі не толькі масты, але і школы. Зіма 1942
года прынесла нам новыя выпрабаванні. З
Вялікалукскай вобласці ў нашу мясцовасць немцы
прыгналі бежанцаў, ад якіх мы даведаліся, што
нямецкая ваенная машына спынілася. Пачалася
эпідэмія тыфу, ад якога памірала многа людзей. Перад
адпраўкай немцы іх мылі ў лазні, а потым доўгі час
трымалі на холадзе раздзетых. Людзі пахварэлі. Памёр
мой любімы сусед Міхаіл Дзіковіч, бацька чатырох
дзяцей, маіх сяброў, які быў заўсёды вясёлы,
добразычлівы, любіў дзяцей, любіў пажартаваць і мяне
малога паказытаць. Наша сям’я ўцалела ад тыфу. Больш
хварэлі бежанцы, многія з якіх і засталіся на нашых
могілках. Пачаўся масавы ўгон моладзі ў Нямеччыну. І
зноў людзі шукалі паратунку. А дзе было яго знайсці, як
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не ў партызан, якіх і парадзілі самі ж немцы. Такім
чынам, партызанскі рух набіраў сілу.

Пайшоў у партызаны і мой родны дзядзя Федзя з
Сямёнавіч. Дзядуля Ігнацы застаўся адзін у хаце.
Аднойчы, наведваючы бацьку, дзядзя Федзя трапіў у
засаду. Яго злавілі, завезлі ў Казьяны і там расстралялі.
Не дапамаглі яму хадайніцтвы двух братоў, Сільвестра
і Аляксандра, і двух сясцёр, Сашы і Полі, якія хацелі яго
вызваліць любымі сродкамі. Не дапамог яму і святар
Казьянскай царквы.

У Чарэмушніках адкрылася пачатковая школа з
беларускай мовай навучання. Настаўніцу звалі Ядзя,
прозвішча Курдо. Пасля таго як школа згарэла, займаліся
ў хаце Грынько Ніла на сваіх табурэтках і калодачках.
Партаў не было. Сшыткаў не было таксама, пісалі на
чым папала. Падручнікі былі старыя. Школа праіснавала
нядоўга, яе закрылі партызаны. Маладой дзяўчыне/
настаўніцы загадалі “ехаць да мамы”. Такі ўжо лёс быў
наканаваны беларускай мове, як і ўсім беларусам.

Але жыццё не стаяла на месцы, яно працягвалася,
кожны быў заняты сваёй справай. Трэба было жыць,
ня гледзячы ні на што. Трэба было працаваць на
зямельцы, якая зноў вярнулася да сваіх гаспадароў,
даглядаць жывёлу. А моладзь, як і заўсёды,
прытрымлівалася моды. Вось і ў той неспакойны час
увайшлі ў моду ангоравыя шапачкі, рукавічкі, шалічкі.
Набылі і мы двух трусікаў ад Кішко Мяфодзія, які жыў
на першым хутары вёскі Васіліны. Былі яны маленькія,
беленькія клубочкі з чырвонымі вочкамі. Пасадзіць іх
пакуль што не было куды, і я іх у хаце выпусціў на волю.
Трэба было рабіць клетку. Інструментаў у папы было,
ён мне толькі дапамог канструяваць, а я рабіў сам.
Аднойчы раніцай я пачуў віскат самачкі. Яе душыла
кошка. Я адбараніў, кошку пакараў, але ўжо было позна.
Кошка перакусіла ёй горла. Самачка пажыла яшчэ пару
дзён і загінула. Застаўся самец. Скончыўшы клетку,
вынес яе ў павець і памясціў самца. Праз некаторы час
самец вырас вялікі, і мы неаднойчы ўжо яго стрыглі. З



69

белага пуху сястрычка нарабіла сабе жаданых убораў.
Але ж мне гэтага было мала. Трусікі мне так спадабаліся,
што я рашыў развесці сапраўдную ферму. І ў гэтым мне
дапамог наш добры сусед Грынько Аркадзь. Аднойчы
раніцай, калі дзядзька Аркадзь прыйшоў да нас, завялі
гутарку пра трусоў. І мой папа расказаў яму пра гора ў
маёй гаспадарцы. А ў іх былі простыя трусы. Ён мяне
тут жа павёў да сябе і даў ажно дзвюх самачак маладых,
прычым адна была ўжо зусім дарослая. Вось такія
добрыя людзі насялялі нашу вёсачку. Напэўна, з яго
лёгкай рукі амаль усё маё жыццё я любіў гадаваць
трусоў. Я зноў рабіў клеткі, а самачак трымаў у
падпечку. Калі надыйшоў час каціцца, самачка
выкапала вельмі доўгую нару і акацілася. Падпечак быў
вялікі, і я лазіў туды. Рука мая не дасягала гнязда ў нары.
Я затойваўся каля нары і чакаў. І якой радасці мне было,
калі паказаўся першы маленькі клубочак з беленькай
шыйкай і лысінкай. А ўсіх было шэсць.

Да нас завіталі чэкісты

Мая сястра Надзя з сяброўкамі Людай, Валяй і Рэняй
вучыліся ў Пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Бацька
калі/ні/калі ездзіў да дачкі ці па службе. Аднойчы завіталі
да нас два партызаны з асобнага аддзела, чэкісты.
Загадалі бацьку прынесці літр самагонкі і сказалі, што
за абедам хочуць паразмаўляць. А мы ўжо чулі пра іхні
метад барацьбы са здраднікамі. Так яны зрабілі ў вёсцы
Рабекі са старастам, спачатку выпілі, а потым вывелі за
хлеў і расстралялі. Бацька пайшоў шукаць самагонкі,
бо сваёй не меў. Зайшоў зноў да сваіх сяброў і расказаў
ім пра сваіх гасцей. Яны тут жа ўсё зразумелі і адправілі
Кольку, майго сябра, які, як мы потым даведаліся, быў
партызанскім сувязным. Яму загадалі сказаць усяго два
словы: “Не чапаць!” Вось, калі партызаны прагульваліся
па вуліцы, Колька, праходзячы міма іх, і сказаў
патрэбныя словы. І гэта выратавала бацьку. Бацька
прынёс самагонкі, мама падрыхтавала закускі,
пагутарылі, і на гэтым усё добра скончылася. Толькі
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прапанавалі бацьку не ездзіць самому ў Паставы, а
дачка няхай вучыцца. Але пасля гэтага кінула вучобу
сястра і яе сяброўкі, ужо вельмі неспакойны быў час.

Дык вось, каб не хадзіць больш да людзей за
самагонкай, бацька вырашыў зрабіць сваёй, хаця раней
ніколі не гнаў і, нават, не ведаў з чаго пачынаць і як
канчаць. Але ж у вёсцы былі спецыялісты па гэтай
справе. За самагонку строга каралі пры любой уладзе.
Пры Польшчы можна было трапіць ў турму, а немцы
нават вешалі. Але не ад добрага жыцця людзі рабілі гэта.
Пры немцах недзе было купіць гарэлкі, не было аніякіх
крамаў. Але ж ужо так павялося на свеце, што яна была
неабходная з розных прычын: госці, вяселлі, хрысціны
і г.д. Ды ў крамах яна была заўсёды дарагая і не ўсім па
кішэні. Вось людзі і прыдумалі самагонныя апараты і
тэхналогію вырабу. Пры Польшчы, нам здавалася, што
ніхто ў вёсцы не гнаў самагонкі, бо была крама, якую
трымаў Грынько Захарка. Ды і пілі мала. У выпадку
гасцей абыходзіліся паўбутэлькай, пілі маленькімі
келішкамі. Але ж гэта нам толькі здавалася. Людзі гналі
пры Польшчы і пры саветах, аб чым сведчаць тры
апараты, вынесеныя на агарод у час безуладдзя. А колькі
яшчэ не вынеслі? Пры Польшчы гойсала паліцыя,
акцызнікі. Аднойчы дзядзя Федзя ў час закладной
вечарыны ў Чарэмушніках запрасіў сваіх сяброў у нашу
хату, каб выпіць. Пілі ж, вядома, самагонку. Ужо
вечарэла. Мама прапанавала запаліць лямпу. Дзядзя
катэгарычна забараніў, бо на вуліцы прагульваўся
падазроны тып. Хутчэй за ўсё гэта і быў акцызнік. Пілі
ў прыцемках і ціхенька. А пры немцах пачалі чамусьці
паціху гнаць. Вось аднойчы папа і рашыў зрабіць сваёй
самагонкі. Апарата ў нас свайго не было, і тэхналогіі ён
не ведаў. Але быў у вёсцы спецыяліст па гэтай справе /
Грынько Арсень. Жыта прарасцілі, высушылі і ў жорнах
змалолі. На развядзенне брагі запрасілі Арсеня.
Напальвалі ў печы начырвона балванку ад сячкарні і
заварвалі солад. Солад атрымаўся каб хацеў лепш, дык
не трэба, як бы там насыпалі цукру, якога пры немцах
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таксама не было. Дражджэй таксама не было. Дзяліліся
сусед з суседам разведзенай ужо брагай. Дастаткова
было ўліць кубак/другі гатовай брагі ў солад, і ён пачынаў
брадзіць. Праз трое сутак брага была гатова. Пазвалі
зноў Арсеня. Ён памакнуў палец у брагу, аблізнуў яго і
сказаў, што яна гатова. Бацька павёз яе у сваю лазню
за вёску. Вялізны цыліндрычны кацёл падвесілі на
гарызантальны кол. Пад катлом расклалі вогнішча і
пачалі грэць. Праз некаторы час пачало капаць. Папа
запаліў лучынку і захацеў паглядзець, што там робіцца.
Каплі загарэліся сінім агнём. Гэта быў спірт. Калі зноў
пачало капаць, бацька больш лучынкі не падносіў. І так
капала да вечара, бо брага была густой, чаго не дагледзеў
наш спецыяліст. Але на шчасце, падгарэў кол, на якім
вісеў кацёл. Кацёл зваліўся. І тут бацька сказаў: “Дзякуй
Богу!” Нагналі 10 бутэлек рудой і гарэлай самагонкі.
Напэўна адсюль і пайшло слова “гарэлка”. А ў бразе яшчэ
засталося многа градусаў, у чым мы пераканаліся,
накарміўшы на другі дзень надворных свіней
недагнанай брагай. Спачатку яны хісталіся, а потым
зваліліся з ног і заснулі. І з гэтай прычыны ў нашай сям’і
быў немалы перапалох. Але, дзякуй Богу, усё скончылася
добра – свінні “праспаліся”.

Партызаны адпомсцілі

Аднойчы, калі мы сядзелі на ўроку, па вуліцы
прайшлі тры ўзброеныя чалавекі ў паліцэйскай форме.
Потым мы даведаліся, што гэта былі партызаны. Ішлі
яшчэ дзве такія групы: адна каля рэчкі, другая
загуменнем. Раптам пачалася страляніна. Прыйшлі
партызаны, каб злавіць паліцэйскага Грынько Мікалая.
Ён з братам пілавалі бэльку на дошкі. Як убачыў, што
ідуць узброеныя людзі, напэўна, сцяміў, што гэта не свае,
і кінуўся ўцякаць. Уцякаў па той жа сцежцы, па якой
уцякаў Дзіковіч Сяргей гэтай вясной. Партызанская
куля дагнала яго ў пяці метрах ад таго месца, дзе ўпаў
Сяргей. Вось дзе правільная прымаўка: “Не капай яму
другому, бо сам увалішся”. І зноў з вёскі людзі пачалі
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ўцякаць. Баяліся, што зноў прыйдуць немцы і
адпомсцяць за паліцэйскага. Бацькі і дзядуля засталіся
ўсё ж у вёсцы, а мяне з сястрой адправілі ў Навасёлкі
да цёці Сашы і дзядзі Федзі, за тры кіламетры ад нашай
вёскі. Там я сустрэўся са сваімі стрыечнымі братамі
Пецькам, Рэнікам і Колем, пагуляў з імі, і праз дзень
вярнуліся дамоў. Немцы ўжо баяліся сунуцца ў наш
край, бо ён быў ужо партызанскім.

Але вернемся зноў да апошняй падзеі. Як толькі
пачалася страляніна, мая сястрычка Надзя была ў сваёй
сяброўкі Ліды. Бацька мой сек дровы каля свірна. І тут
да свірна бег з вінтоўкай партызан. Убачыла гэта мама
Ліды Анфіса і крыкнула: “Надзя, Сальвука будуць
страляць”. А сястрычка мая вельмі спалохалася. У выніку
у яе спаралізавала прыгожы тварык. Усе мы моцна
хваляваліся. Дактароў не было блізка, і бацька павёз яе
да Акуліча ў Цешылава. І, дзякуючы яму, сястрычка
вылечылася. А партызан бег не да бацькі, а ўсё ж да
таго Мікалая, якога не хацелі ўпусціць. Сказаў толькі:
“Бацька, не палохайся”.

Яшчэ нямецкія ўлады вырашылі пабудаваць мост
праз наш ручай, які знаходзіўся паміж нашай вёскай і
Васілінамі. Была прывезена прымітыўная тэхніка для
забівання паль (свай) – капар. Для таго, каб забіць палю,
пры дапамозе калаўрота падымалі вялізную стальную
балванку ўверх на значную вышыню і адпускалі, якая і
заганяла палю ў зямлю. Будавалі людзі, сагнаныя з вёсак.
Быў толькі нейкі інжынер. Калі справа падыходзіла к
канцу, у гэты дзень за ракой, у вёсцы Ваўкі, партызаны
прагуляліся на конях. А ноччу новы мост быў спалены.

Аднойчы на гасцінцы Казьяны/Шаркоўшчына
спынілася восем грузавікоў з немцамі. У гэты час ужо
дзейнічаў партызанскі атрад “Спартак”, які
размяшчаўся супраць нашай вёскі ў Казьянскім лесе ва
ўрочышчы Краснае. З нашай вёскі відаць была толькі
прасека дарогі, якая вяла на Журавоўшчыну і
Плятарова. У Плятарове пры Польшчы працавала
фабрыка па вырабу кардону і дыкты. Мы толькі чулі
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гудкі фабрыкі і бачылі чорны дым з трубы. Па гудках
вызначаўся час, бо гадзіннікі мала ў каго былі, хіба што
будзільнікі. Самым лепшым гадзіннікам было сонца і
певень. Дык вось, немцы вырашылі разлічыцца з
партызанамі. Як падпольная сувязь спрацавала, я не
ведаю, але ведаю, што той жа Колька, сувязны, што
выратаваў папу ад чэкістаў, паспеў папярэдзіць
партызан аб небяспецы. Як бачым, “лапцевая пошта”
абагнала немцаў на машынах, бо аніякіх тэлефонаў ні
радыёрацый тады не было. Але былі людзі, якія працавалі
ў немцаў, рызыкуючы жыццём, і перадавалі патрэбныя
партызанам звесткі. Асноўныя сілы атрада былі дзесьці
на заданні. Мабілізавалі ўсіх, хто мог трымаць зброю ў
руках, і зрабілі засаду. А немцы ішлі бяспечна, ва ўвесь
рост, бо вёў іх мясцовы жыхар з вёскі Грыгараўшчына,
які добра ведаў лес. Да ўрочышча Краснае было яшчэ
далекавата. Бой цягнуўся больш трох гадзін. Немцы
пацярпелі паразу. У лесе засталіся назаўсёды 52 немцы.
А вечарам партызаны спалілі дом правадніка, які
таксама застаўся на полі боя і якога партызаны пазналі,
хаця ён і быў пераапрануты ў нямецкую ваенную форму.
Пра лёс яго жонкі і дачкі не ведаю.

Першая карная экспедыцыя

Партызанскі рух пашыраўся. Партызаны разграмілі
гарнізон у Казьянах, украінскае войска, і ў Васевічах,
літоўскае войска. 22 лістапада 1942 года пачалася
карная экспедыцыя немцаў супраць партызан пад
кодавай назвай “Нюрнберг” [6]. Аднойчы, позняй
лістападаўскай ноччу, калі мы спалі, у вёсцы пачаўся
нейкі рух. Бацька пайшоў даведацца, дзе і што
здарылася. Прынёс нам вельмі трывожную і страшную
вестку. Немцы ўчора, 21 лістапада, расстралялі ў
Паставах яўрэяў, а сёння ідуць на партызан. Гэту вестку
і прынеслі партызаны. А так як наша вёска была ўжо
на падазрэнні, то людзі не ведалі, што рабіць: ці ўцякаць
у лес, ці заставацца дома. Усё ж такі вырашылі застацца
дома: калі памерці, то на роднай зямлі ці ў роднай хаце.
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Пабеглі нямногія. Пабегла і трое дзяцей, якія былі
маладзейшыя за мяне: Нікіпяровіч Зойка і яе стрыечныя
браты, Коля і Дунік Рамановічы. Іх бацькі, як і ўсе людзі
вёскі, былі ў разгубленасці, не ведалі, дзе будзе лепш.
Але, забягаючы наперад, скажу, што Бог іх памілаваў,
засталіся жывыя, папалі ў адну вёску пры лесе, дзе
немцы нікога не чапалі.

Снег ужо быў трохі пакрыўшы зямлю, рэчка
замёрзла. Раніцай 22 лістапада 1942 года, калі мы
выйшлі за вёску, то ўбачылі за два кіламетры ад яе сотні
чорных кропачак. Гэта ішлі немцы ланцужком. Усе
пахаваліся ў хаты і сталі чакаць. Праз некалькі часу
ланцужок паказаўся ў вёсцы. У суседа ў садзе былі
пчолы. Адзін немец падыйшоў да вулёчка, скінуў
стрэшку, уцяпленне, якім пчолкі былі закрыты на зіму,
падчапіў штыком рамку з мёдам і пчоламі, якія тут жа
і абсыпаліся ад холаду на зямлю, і пачаў выразаць вузу
з мёдам у жаўнерскі кацялок. Гаспадар, вядома ж, не
выйшаў пасароміць, зараз немцы былі гаспадарамі на
нашай зямлі і рабілі, што хацелі. Другі, глядзім, ідзе да
нас. Адчыніў дзверы ў хату, а ў нас ужо ўсё і замёрла.
Мы яго пачалі запрашаць у хату, ведалі слова “ком”. Але
ён усміхнуўся, падаў знак рукой, каб не баяліся, зачыніў
дзверы і пайшоў. Можа хацеў паглядзець, пацікавіцца,
як выглядае беларуская хата ў сярэдзіне. Злосці на яго
твары мы не заўважылі. Напэўна, такі ж самы, як і той
шафёр з санітарнай машыны, які таксама недзе меў
свой дом і сваю сям’ю. І мы супакоіліся крыху. Калі ў
вёсцы немцаў не стала відаць, я асмеліўся выйсці ў двор
і ўбачыў, як гэты ланцужок узбіраецца з Дзісенкі, якая
была ўжо замёрзшы, на процілеглы круты бераг. А потым
убачылі, што гарыць ужо адна хата ў Ваўках, потым
другая, але не ўсе. Палілі тыя хутары, дзе нікога не было.
А дзе былі людзі, там не чапалі. Падвечар прыехалі ў
нашу вёску немцы на легкавым аўтамабілі з Пастаў.
Падпалілі дзве крайнія хаты, дзе нікога не было. Збегліся
людзі, прасілі, каб дазволілі вывесці жывёлу з хлева, не
дазволілі. Усё згарэла. Потым яшчэ хацелі падпаліць дзве
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хаты, якія былі ў вёсцы. Упрасіў Дзіковіч Вінцук, каб не
палілі, бо яго хата, дом, самы багаты і прыгожы, быў
побач. Паслухалі. А каб падпалілі, згарэла б уся вёска з
саламянымі дахамі.

Праз пару дзён пасля гэтага, вечарам, мы ўбачылі
вялікі пажар, гарэла вёска Баравыя, у пяці кіламетрах
ад нашай. Гарэла ўсю ноч, бо нашы бярозкі, што раслі
супраць вокнаў, былі чырвоныя. А раніцай мы
даведаліся аб самым страшным, што магло быць толькі
на свеце – вёска Баравыя згарэла разам з яе жывымі
жыхарамі. Што за сэрцы былі ў тых людзей, якія гэта
ўчынілі. А яны ж былі набожныя людзі. Калі стаялі ў
нашай вёсцы, то вечарам і раніцай маліліся. А на
спражках у кожнага было напісана: “Гот міт унс” / “З
намі Бог”. Чулі пра расстрэлы, пра павешанні, усё гэта
было страшна, але, каб паліць жывых людзей, ды ні ў
чым не вінных, гэта ніяк не ўкладвалася ў нашы галовы.
Усе былі ў шокавым стане ад гэтага. Потым высветлілася,
што немцы не далічыліся двух жаўнераў. А гэтыя два
жаўнеры завіталі на хутар да каваля, у якога былі дзве
дачкі. Адна схавалася, як убачыла, што ідуць немцы, а
другая засталася. Вось яны і пачалі да яе чапляцца. Гэта
ўбачыў бацька і здолеў абодвух “уцішыць”. Вось чаму і
адбылася вялікая трагедыя. Яшчэ задоўга да гэтага
здарэння немцы вывешвалі свае загады ці
распараджэнні аб тым, што за аднаго забітага немца
будзе забіта сто мясцовых жыхароў, ці як яны пісалі
“сто рускіх”. Для іх у той час усе былі рускімі. Вось і
каваль/бацька, ці мог ён у той час думаць пра нямецкі
загад, калі родная дачка была ў небяспецы. Згарэла ў
агні каля 200 жыхароў. Сагналі ў тры гумны і запалілі.
Ноч была ціхая. Плач, галашэнне, крыкі, лямант былі
чутны ва ўсіх навакольных вёсках. А гумны яшчэ былі
немалочаныя. Такі ж лёс напаткаў вёсачку Альцы ў
нашым раёне ў студзені 1943 года, дзе згарэлі 73
жыхары разам з усімі пабудовамі. Казьянскія лясы,
кажуць, вялікія, цягнуцца аж да Полацка. У лясах многа
вёсак было. І ў іх былі розныя лёсы. Асабліва многа вёсак
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спалена з жыхарамі ў Верхнядзвінскім, Міёрскім і другіх
раёнах Віцебскай вобласці, што можна ўбачыць на
мемарыяльным комплексе Хатынь. У час вайны па
Віцебскай вобласці загінуў кожны трэці жыхар, а па
Беларусі кожны чацверты. Людзей, якія хаваліся ў лесе,
расстрэльвалі. Так загінулі з нашай вёскі Дзіковіч Ліза,
каля вёскі Дубраўка, Браслаўскага раёна, Грынько
Танька з дарослымі дзецьмі, сынам Шуркам і дачкой
Геняй, каля вёскі Грыблы, Шаркаўшчынскага раёна.
Яшчэ наша суседка Клаўдзя была выйшаўшы замуж у
вёску Журавоўшчыну. У іх было двое хлопчыкаў:
Паўлуша і Андруша. Яны хаваліся ў сямейным акопчыку
ў лесе. Калі гаспадар раніцай пайшоў у пошуках вады,
яго застрэлілі немцы, а маці і дзеці выжылі. Пасля гэтай
карнай экспедыцыі родныя доўга шукалі па лесе
загінуўшых, асабліва ва ўрочышчы Мох, які цягнецца
на некалькі кіламетраў, дзе ў мірныя часы людзі збіралі
журавіны.

Карнікі так і не змаглі акружыць і знішчыць
партызан, але спалілі шмат вёсак, а Баравыя – з яе
жыхарамі. Спалілі цэнтр мястэчка Дунілавічы, дзе
расстралялі 828 яўрэяў. 21 лістапада на чатырох
аўтамашынах з горада Глыбокае да канцэнтрацыйнага
лагера гета пад’ехала 35 нямецкіх карнікаў. Паставіўшы
кулямёты, яны пачалі абстрэльваць жылыя дамы. Калі
развіднела, усіх застаўшыхся ў жывых сагналі ў гумно,
з якога выводзілі па 3/4 чалавекі ў адной ніжняй бялізне
і расстрэльвалі. Аперацыя доўжылася тры дні. У 1958
годзе на магіле ў Дунілавічах быў устаноўлены абеліск.
А ў Паставах на вуліцы Горкага ў лютым 1942 года
немцы сагналі ўсіх яўрэяў у канцэнтрацыйны лагер гета.
Тут ў невыносных умовах пражывала каля 4000 чалавек.
21 лістапада немцы і паліцыя расстралялі, у раней
падрыхтаваных магілах, усіх вязняў гета. У 1956 годзе
на тым месцы ўстанавілі стэлу.
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Партызанская зона

Пасля карнай экспедыцыі ў лістападзе 1942 года
немцы ў нашы мясціны больш не з’яўляліся. Утварылася
партызанская зона. Праз рэчку быў брод, дзе
перапраўляліся на конях, і вялізная лодка для пешых.
Каля лодкі была ўстаноўлена варта вяскоўцаў. Праз
некаторы час для пешаходаў была пабудавана кладка.
Жанчынам вёскі было загадана, каб быў заўсёды
спечаны хлеб і малако, якімі можна было б пакарміць
партызан. А ім не было канца ні днём, ні ноччу. Ішлі то
на заданне, то з задання. З жывёлы ў нас нічога не бралі,
з адзення таксама. Бралі з вёсак бліжэйшых да горада.

Летам 1943 года пачалася масавая мабілізацыя ў
партызанскае войска. А немцы, баючыся гэтага, проста
знішчалі ні ў чым не вінаватых здаровых мужчын, якія
маглі трымаць зброю ў руках. Так адбылася яшчэ адна
трагедыя ў мястэчку Казьяны. Там немцы выгналі, як
бы на пабудову маста праз Дзісенку, маладых мужчын,
і тут жа на беразе іх расстралялі. Мост будавалі з маяка,
які быў пабудаваны яшчэ пры Польшчы на самым
высокім месце каля вёскі Пастарнакі, бо ў лес баяліся
сунуць нос. Ад нашай вёскі да маяка было сем
кіламетраў. Маяк быў вельмі высокі, якім мы заўсёды
любаваліся. А праходзячы каля яго ў Казьяны, мала хто
асмельваўся на яго залезці. Аднойчы, косячы бульбоўнік,
я заўважыў, што маяк нахіліўся, а калі яшчэ раз глянуў,
то яго ўжо не было. Праз некаторы час я даведаўся, што
немцы зрабілі з маяком.

Памятаю, як мабілізавалі ў партызаны маладых
хлопцаў з нашай вёскі. Была нядзеля. Мужыкі, як
заўсёды, збіраліся на сваё ўлюбёнае месца каля хаты
Грынько Сяргея, дзе было многа лавачак у цяньку дрэў.
Тут жа былі і маладыя хлопцы, будучыя партызаны.
Напэўна ж усё дамоўлена было раней. Прыйшлі два
партызаны. Пазвалі Дзіковіча Мікалая Іванавіча, майго
сябра, яшчэ аднаго Дзіковіча Мікалая Іванавіча, сына
лесніка, Івана Сямёнавіча, якога адправілі ў Сібір у 1940
годзе, трэцяга Мікалая Дзіковіча, але ўжо Іосіфавіча, і
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Хаткевіча Барыса Пятровіча, сына не вывезенага
кулака. Пастроілі іх у шарэнгу, і адзін партызан аб’явіў,
што яны арыштаваныя, даў чаргу ўверх з аўтамата і
загадаў: “Шагам марш”. Праз некалькі часу мы
даведаліся, што Хаткевіча Барыса партызаны
расстралялі, які як бы хацеў атруціць партызан, а немцы
яму за гэта абяцалі даць карову. Усё гэта былі выдумкі
чэкістаў, якія падлажылі яму самі яду, а потым самі ж і
знайшлі, і яго абвінавацілі. Гэта быў малады, прыгожы
хлопец, гадоў сямнаццаць. У вёсцы яго ўсе паважалі. А
кароў у бацькі сваіх было. Але былі нядобразычліўцы,
якія помсцілі за тое, што яны добра жылі, што яны былі
багацейшыя за іх. Ды яшчэ які ж давер сыну кулака. А
Дзіковіча Мікалая Іванавіча, сына сасланага бацькі ў
Сібір, у 1944 годзе адправілі на фронт, адкуль ён
вярнуўся без нагі. Аб гэтым усім і аб падрабязнасцях
трагедыі ў вёсцы Баравыя мы даведаліся пазней, калі
са школьнікамі рабілі сустрэчы з былым партызанам
атрада “Спартак” Мацуком Уладзімірам, з Казьян, і
Дубіна Пелагеяй, сведкай трагедыі ў вёсцы Баравыя, з
гэтай жа вёскі.

А мой бацька, як толькі партызаны наваднялі вёску,
хаваўся, бо ў яго быў таксама нядобразычлівец, які
помсціў за “бярозавыя шышкі”. А расказаў яму гэта,
таксама былы партызан, Дзіковіч Аляксандр Пятровіч,
які казаў: “Шукаў цябе твой “сябра” ўчора”. Але, як мая
мамачка казала: “Беражонага і Бог беражэ”. Ну, а калі
наш Колька прыйшоў у вёску з вінтоўкай, мы бегалі
ззаду, каб даў стральнуць. Ён згадзіўся. Мы выйшлі за
гумны і разрадзілі цэлую абойму, пяць патронаў. Выпала
і мне першы раз у жыцці стрэліць з баявой зброі. Гэта
быў мой першы і апошні выстрал у ваенны час. Але гэта
быў мірны стрэл. Пачалася рэйкавая вайна. Партызаны
вечарамі ішлі і ішлі ў бок Полава, гэта ад нас 10
кіламетраў. Рвалі чыгунку Варапаева/Друя. Там начамі
грымела.

Партызаны папярэдзілі насельніцтва, што, магчыма,
будуць налёты нямецкай авіяцыі. І гэта незадоўга
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адбылося. Мы, хлапчукі, хадзілі спаць у адно гумно на
сена. Аднойчы раніцай нас разбудзіў страшэнны выбух,
якога мы раней ніколі не чулі. У небе гуло. Раздаваліся
кулямётныя чэргі, дзесьці за ракой рваліся бомбы. Я
прыбег дамоў. Выйшаўшы за хлеў, я ўбачыў пікіруючыя
самалёты, якія бамбілі вёску Азерава, што была за ракой
каля лесу. Напрамкі да яе ад нас было са тры кіламетры.
Вёска гарэла. Я заскочыў у хату, мае родныя былі ў
разгубленасці, сказалі, што трэба ўцякаць на поле, бо ў
любы момант маглі б бамбіць і нашу. Усе людзі пакінулі
вёску. На полі, паблізу вёскі, былі копы вікі, гароху. Я
сеў пад капу вікі і стаў назіраць за самалётамі. Іх было
дзевяць. Выстраіўшыся кругам адзін за адным яны
пікіравалі, скідвалі бомбы і стралялі з кулямётаў. Раптам
я ўбачыў, як па маіх слядах бяжыць наш сабачка
Палкан. Яго адчапіў з прывязі дзядуля Тумаш, які
баяўся, каб сабачка не згарэў. Сабачка быў яшчэ
малады, але вырас з ваўка, ды сам шэры і вушкі стоць.
Яму споўніўся адзін толькі год. Казалі, ваўчынай пароды.
Я яго паклікаў, і ён урэзаўся ў капу з разбегу са страху.
Ён вельмі баяўся стрэлаў і паху пораху. Бывала, калі
з’яўляліся ў вёсцы партызаны ці немцы, ён з будкі
перабіраўся ў каморку праз акенца і ціха стаяў. У капе
ляжаў ціха, толькі, высунуўшы мордачку, рабіў “нюх/
нюх/нюх”, і пасля чарговага выбуху бомбы, забіраўся
глыбей у капу. Я пайшоў дамоў, калі першы налёт
скончыўся, а Палкан так і застаўся ў капе. Прыбег толькі
вечарам, калі ўжо свяціў месяц. Гэта быў другі наш
сабачка, якога я памятаю. А першы быў Бойчык, якога
застрэліў вясковы паліцэйскі. Бойчык яшчэ пры
Польшчы парваў яму штаніну, калі той ехаў на
веласіпедзе. Называецца “адпомсціў”. Цэліўся ў галаву,
куля прайшла каля вуха, папала ў спіну і выйшла каля
хваста. Куля была разрыўная. Зноў я плакаў, але мама
мяне супакоіла, сказаўшы: “Не плач, сынок, гэта
невялікае гора ў параўнанні з тым, што зараз робіцца
на свеце”.

У хаце было ўсё ўпакавана на выпадак пажару. Я
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прывёў коніка, склалі ўсё на воз і павезлі ўсё ў кусты за
два з паловай кіламетры. Трусоў у мяне развялося да
гэтага часу больш за 50, і ім я паадчыняў дзверцы ў
клетках. Трусікі былі розных масцей: белых, чорных,
сівых. Адна самачка была, як зайчык, а другая буланая,
жоўтая. Вельмі шкада мне было пакідаць іх, але, што
было рабіць. Я ж не хацеў, каб і яны згарэлі. Пачалі рыць
акопы, адзін зрабілі разам з суседзямі ў іхнім садзе, а
другі ўрэзалі ў круты бераг Дзісенкі. Налёты немцы рабілі
тры дні па тры разы ў дзень. У налётах удзельнічала па
9 самалётаў. Бамбілі і палілі вёскі, размешчаныя каля
лесу і ў лесе. Прыносілі смерць і гора мірным людзям. А
партызанам яны налётамі сваімі нічога не нашкодзілі.
Пасля налётаў на некаторы час наступіла зацішша, як
перад вялікай бурай. Людзі працягвалі займацца мірнай
працай, убіралі ўраджай, малацілі азімыя для сяўбы.

Аднойчы мы даведаліся, што партызаны хочуць
глушыць рыбу. Вядома ж з такой падзеяй мы не
размінуліся. Партызаны з процілеглага берагу кінулі ў
раку адну за другой дзве 200/грамовыя шашкі толу. У
час узрываў скаланулася зямля, вада ў двух месцах
узляцела ўгору вялізным, шырокім фантанам са
своеасаблівым прыглушаным гукам. Рака стала белай
ад рыбы. Было многа вялікай рыбы. Мясцовыя жыхары
за ракой былі рыбакамі/прафесіяналамі, і яны ведалі
месцы, дзе водзіцца рыба. Яны і паказалі адно з такіх
месц. Ну, а мы ж таксама не зявалі. Партызаны сетачкай
(сачком) вылоўлівалі рыбу і кідалі яе ў лодку. А мы
падплывалі, бралі рыбіну за галаву ў зубы і плылі назад
да берага. Я зрабіў два такія ўдалыя рэйсы, рыбу
прыхаваў у траве. Партызаны заўважылі, што мы
крадзём іхнюю рыбу, пераплылі на наш бераг, адзін
пахадзіў па беразе, пашукаў, але нічога не знайшоў. А
можа і не хацеў знайсці, бо на выгляд быў добразычлівы
чалавек. Як толькі партызаны пайшлі ад ракі, мы ўсе з
добрым набыткам вярнуліся дамоў.
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Другая карная экспедыцыя

У верасні/кастрычніку 1943 года, на вялікай
тэрыторыі, якая ахоплівала Браслаўскі, Глыбоцкі,
Міёрскі, Пастаўскі, Шаркаўшчынскі і Дунілавіцкі раёны,
значнымі сіламі акупанты правялі карную аперацыю
“Фрыц” [6]. Партызаны пакінулі блакіраваныя лясныя
масівы і прарваліся ў суседнія раёны Віцебшчыны.
Добра памятаю, як партызаны кідаліся ў розныя бакі:
адну ноч перапраўляліся праз Дзісенку на поўдзень, а ў
другую ноч назад, на поўнач, а потым і зусім некуды
зніклі. У канцы кастрычніка/пачатку лістапада яны зноў
вярнуліся на ранейшыя месцы.

Карная экспедыцыя на гэты раз была большых
памераў, чым ў 1942 годзе. Калі ў 1942 годзе мы бачылі
ланцужок немцаў, то зараз быў ланцужок пажараў, які
сціскаўся вакол нас з кожным днём. Сонца ад дыму
рэдка заглядвала на зямлю. А людзі сеялі азіміну. І зараз
памятаю прымаўку тых страшных часоў: “Памірай, а
жыта сей!” І вось аднойчы кароў прыгналі ў абедзенны
час, чаго ніколі не было. Пастыром быў Люсік. Немцы,
якія таксама ішлі ланцужком, загадалі яму гнаць кароў
дамоў, а самі сталі акапывацца за два кіламетры ад
вёскі, каб сустрэць партызан на роўным полі. А суткі
назад, калі яшчэ немцы былі ў Андронах і Рабеках, папа
і дзядуля выцягнулі свае кажухі з/пад падлогі, якія хавалі
ад партызан, каб прасушыць. Ніхто не думаў, што
прыйдуць партызаны, бо немцы былі блізка. А яны ноччу
ўсё ж прыйшлі. Але гэта ўжо былі не партызаны, а нейкія
бандыты/рабаўнікі. Партызаны рабіліся бандытамі, калі
выходзілі з/пад кантролю камандавання. Забралі два
кажухі, толькі нядаўна пашытыя, адабралі апошнія ў
дзядулі боты, у якіх ён толькі ў царкву хадзіў. Люсік
тады быў у нас якраз на чарадоўцы. Ён дрэнна чуў і
невыразна мог гаварыць, але быў вельмі кемлівы і
рухавы. Люсік падняўся са сваёй пасцелі на падлозе і
заглядваў ім у вочы, то аднаму, то другому. Гэтыя людзі
чамусьці адварочваліся, не хацелі, напэўна, каб пазнаў.
Лямпа самаробная, зробленая з кната і авячага лою,
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давала мала святла. А трэці, магчыма бацькаў “сябра”,
стаяў у дварышчы пад вакном. Каб не пабочны чалавек,
Люсік, невядома, што б яны зрабілі з нашай сям’ёй. Яго
знішчаць ім не было сэнсу. І ўсё скончылася добра. Мы
засталіся жывыя. А кажухоў і ботаў, канечне ж, было
шкада, асабліва дзедавых ботаў, бо яны ў яго былі
першыя і апошнія. Як выйшлі бандыты з хаты, Люсік
сказаў, што ён недзе іх бачыў.

Немцы, не сустрэўшы партызан, прыйшлі ў вёску. З
другога боку Дзісенкі таксама прыйшлі немцы, якія
прачэсвалі Казьянскі лес, запускаючы ў неба ракеты.
Круг замкнуўся. А партызаны, як скрозь зямельку
праваліліся. А было і скрозь зямельку, як мы потым
даведаліся. Сямейных партызан камандаванне
распусціла. Ведаю толькі пра лёс сям’і Маляёнка Міхаіла
Ігнатавіча. Ён са сваім сябрам зрабілі маскіраваны схоў
ва ўрочышчы Мхавое на дзве сям’і. І тут, непадалёк ад
іх, размясцілася нямецкая кухня на цэлых трое сутак. У
сям’і Мішы былі тры дзяўчынкі, самай маленькай з іх
не было яшчэ і годзіка. Нехапала свежага паветра,
дзяўчынка пачынала плакаць, а гэта маглі пачуць
немцы. І ў бацькоў нават была думка накласці на яе
падушку, каб зберагчы астатніх. Толькі позняй ноччу,
калі ўсё заціхала, яны асмельваліся адкрыць выхад, каб
змяніць паветра і схадзіць за вадой. Так было!

А нам на наступны дзень было загадана ўзяць на
воз самае неабходнае і пакінуць вёску. Развіталіся з
хаткай, пацалавалі вуглы, пагаласілі і паехалі. Збор быў
у Антанове, дзе мы начавалі на вазах пад адкрытым
небам. У нас засталіся ў хлеве тры каровы і цялушка на
цяленні, свіней было 6 галоў розных узростаў, былі
авечкі, трусы і куры. Немцы выгналі і кароў на поле,
недалёка ад нас. Каровы ўсю ноч жалосна мукалі, а мы
плакалі. Са свіннямі і авечкамі не ведаю, як яны там
распраўляліся. А яшчэ ў вёсцы і курэй, і іншых птушак
было многа. Сагналі людзей у адно месца і з суседніх
вёсак. Людзі палілі вогнішчы, грэліся, гаварылі, бедавалі,
плакалі, курылі. Курылі і мы, але ў такі трывожны час
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бацькі на гэта не звярталі ўвагі, таму дазвалялася ўсё.
Ніхто не ведаў нашага далейшага лёсу. Махоркі/
самасаду хапала ва ўсіх, бо тытунь вырошчвалі ўсе на
сваіх агародах. І было не да сну.

Раніцай прыляцеў двухмясцовы нямецкі самалёт,
напэўна ж з нейкім распараджэннем наконт нашага
лёсу. Загадалі запрагаць коней і ехаць у бок вёскі
Чарэмушнікі Пагарныя. З кожнай сям’і бралі па
чалавеку, якіх гналі асобна. Гэта былі заложнікі. Мабыць,
баяліся, каб не было ўцёкаў. Ехалі мы да Пастаў цэлы
дзень з бясконцымі прыпынкамі. Канваіравалі нас
жаўнеры ў нямецкай форме, але гэта былі латышы.
Многія з іх добра размаўлялі па/руску. Праязджаючы
бор, гэта быў апошні лес, дзе можна было ўцячы, мой
папа і Дзіковіч Сашка, рашылі пагаварыць з канваірам,
але, на жаль, гэты не ведаў рускай мовы. Яму давалі
дарагі старадаўні гадзіннік, каб толькі пусціў у лес.
Глядзіць на гадзіннік, смяецца. Падумалі, што згода. Як
толькі Сашка ўзяўся за аброць, каб павярнуць на лясную
дарожку, ён здымае карабін і збіраецца страляць. І так
мы выехалі на чыстае поле перад Паставамі. Пад’ехалі
да дарогі, што вяла ў вёску Заброддзе. Каля нас
апынуўся другі канваір, які добра размаўляў па/руску.
Вось папа і папрасіў яго адпусціць нас, дзяцей, мяне і
сястру, і той сказаў, што няхай ідуць, толькі каб не беглі
і не азіраліся. Развіталіся мы з бацькамі, думалі, што
можа і назаўсёды. З дзедам мы развіталіся раней, калі
яго бралі ў заложнікі, нешта ж ім спадабаўся стары. Вось
так мы пакінулі сваіх дарагіх бацькоў і пайшлі з
сястрычкай у напрамку вёскі. Ішлі, а думкі былі розныя.
Маглі і стрэльнуць нам у спіну. Але чалавек аказаўся
надзейны, і мы маліліся за яго Богу, каб ён убярогся ў
час вайны. І зараз яго часта ўспамінаем і жадаем дабра
яго дзецям і ўнукам. Прыйшлі ў Заброддзе да зусім
незнаёмых людзей, дзе нас прытулілі, накармілі. У
наступныя дні ў гэтай вёсцы пачалі з’яўляцца нашы
вяскоўцы. У некаторых з іх тут былі родныя. З’явіліся
мама і папа, якія таксама ўцяклі. Застаўся толькі
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дзядуля, які не мог развітацца з канём і новым
тарантасам.

На наступны дзень перабраліся ў Паставы да
стрыечнай папавай сястры, цёці Васілісы. Яна нам
параіла чалавека, па прозвішчу Коўзан, які можа даць
нам прытулак. У дачкі Коўзана была вялікая кватэра, і
яна нам адпусціла кухню, а сама з мужам, палякам
Граеўскім, жыла ў пакоі. Дзеці іхнія, хлопец і дзяўчына,
крыху маладзейшыя за мяне, жылі ў дзядулі з бабуляй
праз вуліцу. Гэта вуліца пры Польшчы называлася
Польная, а пры Саветах стала Кастрычніцкай.

Дзядуля, калі іх пагналі абозам далей, на Лынтупы,
таксама не вытрымаў і сігануў у кусты. Воля была
даражэй за ўсё. Потым знайшоў нас, і мы зноў былі
разам. Дзядулю нецярпелася схадзіць у разведку ў
Чарэмушнікі, і ён пайшоў. Вярнуўшыся, расказаў, што
вёска напалову спалена. У нас згарэлі свіран і гумно, а
хата засталася. Як бы ў час пажару на вуліцы знаходзіўся
абраз Маці Божай, бо гарэла па адзін бок вуліцы.
Напэўна вецер быў заходні, ці паўночна/заходні, і агонь
праз вуліцу не перакінуўся. У той дзень, калі дзядуля
прыйшоў у вёску, там было сагнана з далейшых вёсак
фурманак 200, на якія грузілі бульбу і іншыя пажыткі
пад кіраўніцтвам немцаў і паліцыі. А за ракой, у Ваўках,
з/за печы спаленай хаты пачаў страляць партызанскі
кулямёт. Стралялі над галовамі. Сярод прыехаўшых
паднялася паніка. Мужыкі высыпалі з мяшкоў бульбу і
ратавалі сябе і коней, ды ўцякалі. Разам з імі ўцякалі
немцы і паліцыя. Дарога на Андроны была ўсыпана
бульбай. Але дзядуля вярнуўся ў Паставы не з пустымі
рукамі – ён прывёў каня.

Гэта быў партызанскі конік. Коні былі адпушчаны
на волю ў час блакады, без іх было выгадней ратавацца.
Яны ўжо адзічэлі пасля бамбёжак і пажараў. І дзеду
ўдалося прыласкаць аднаго. Напэўна і яны засумавалі
па людзях у той пустэчы. Конік быў паранены ў правую
заднюю нагу, але рана ўжо зажывала, і мы працягвалі
яе лячыць. На наступны дзень, дзякуючы добрым
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людзям, мы раздабылі збрую, цялегу і паехалі на кані ў
Чарэмушнікі. Паехалі дзядуля, папа і я. Прыехалі ўжо к
вечару, калі пачало змяркацца. У хату было нанесена
саломы, відаць, начавалі немцы. У хаце не засталося
ніводнага абраза, усё забралі. У вёсцы, апрача нас,
нікога не было. Была жудасная цішыня. Пераначавалі ў
хаце. Раніцай, да вялікага нашага здзіўлення, разбудзіў
нас певень. Адкуль мог узяцца певень пасля ўсяго, што
здарылася ў вёсцы, як мог уцалець. Прытым немцы
курэй любілі. Адзін певень на ўсю вёску. І ён
добрасумленна выконвае свае абавязкі, ня гледзячы ні
на што. Калі ўжо развіднела добра, мы выйшлі на вуліцу
і зноў пачулі яго голас. Але ж, дзе ён сядзеў? А сядзеў ён
на самым версе высокай старой грушы, што расла ў
садзе суседа Грынько Аркадзія. Бедны певень! Напэўна
і ён перажыў нямала страху, што забраўся так высока.
І мы плакалі. Плакалі па/мужчынску, плакалі па ўсяму,
што здарылася, плакалі за вёску, за невядомую нашу
будучыню, за гаротны наш народ, за гаротную Беларусь.
А яшчэ больш сціснулася маё сэрца, калі ўбачыў галовы
і скуркі маіх трусікаў, якія валяліся за хлевам. А я ж іх
так любіў. Потым, калі мы выйшлі на агарод шукаць
свае сховы, я ўбачыў яшчэ адно жывое стварэнне –
беленькую з чорнымі вушкамі самачку/трусіху.
Цяжкасцей вялікіх яе злавіць не было – пасля некалькіх
скачкоў яна прысела. Напэўна і яна засумавала па
людзях у гэтай пустыні, зробленай нядобрымі людзьмі.
Усе нашы сховы былі адкапаныя. Але самае галоўнае
мы знайшлі – два мяхі пшаніцы пад старым адзеннем.
Папа на гэта і разлічваў. На дно ямы ён паклаў два мяхі
пшаніцы, а наверх накідаў старога адзення. Людзі
адкапалі, паглядзелі, што там стар’ё, а далей не
пакапаліся і не дакапаліся да нашага скарбу. А для нас
гэта быў на самай справе скарб. Яшчэ знайшлі
нявеенага жыта, якое было закапана ў другім месцы. І
самае дарагое, што мы знайшлі, гэта была бочка солі,
якой так неставала ў ваенны час. Бочка была закапана,
але яе выкапалі, і яна валялася на агародзе. А той хто яе
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выкапаў, відаць памыліўся, адкрыўшы і ўбачыўшы, што
там чырвоны ў плеснях гарох. Хаця ж і гарох быў цэнны
прадукт. Але ж навошта ён каму плесневы. А каб ён
ведаў, што там была соль, канечне ж забраў бы. А гарох
плесневы стаў ад солевых выпарэнняў. Яго там было
насыпана зверху ўсяго 10 сантыметраў. Вось, дзякуючы
такім хітрыкам дзядулі і бацькі, мы мелі што прывезці ў
Паставы. Набралі яшчэ і бульбы. Не хацелі перагружаць
коніка. Больш мы ў вёску не паехалі, баяліся.

Жывучы ў Паставах, мы ўсімі сіламі стараліся коніка
пракарміць. Бацька ездзіў па навакольных вёсках,
жабраваў сена, саломы, ды і не толькі. Людзі былі
спагадлівыя, ведалі наша гора, давалі і прадуктаў,
дапамагалі, чым маглі. Такім быў, ёсць і будзе беларускі
народ. Сястра Надзея пайшла працягваць вучобу ў
настаўніцкую семінарыю, а я пайшоў вучыцца ў шосты
клас. Любіў матэматыку, якую вяла настаўніца Анна
Усцінаўна Швед. Вывучалі геаметрыю і арыфметыку,
па задачніку Беразанскай. Аднойчы, на ўроку геаметрыі,
калі мы праходзілі тэму “акружнасць і круг, градуснае
вымярэнне”, настаўніца сказала, як бы жартам, каб мы
паспрабавалі падзяліць круг на 360 градусаў. Другія
вучні на самай справе палічылі гэта за жарт, ды і
настаўніца не спаганяла гэтай работы. А я палічыў, што
гэта сур’ёзнае заданне, і з вялікай адказнасцю падзяліў
круг, размешчаны на двух лістах сшытка, на 360
градусаў. І зноў на бацькоўскім сходзе Анна Усцінаўна
сказала майму бацьку пра мяне: “Гэта мая сімпатыя”.
Не ведаю, якая з мяне была сімпатыя, але мне і бацьку
з маці прыемна гэта было слухаць. Ледзь зноў не
атрымалася, як тое “дарагое дзіця”. Вывучалі мы яшчэ
фізіку, нямецкую мову, геаграфію Нямеччыны. Урокі
вяліся на беларускай мове. Школа наша знаходзілася ў
першым цагляным будынку за мастом праз раку
Мядзелку па вуліцы Лучайскай, потым Чырвона/
армейскай. Праз некаторы час нас перавялі ў былую
бальніцу па вуліцы Задзеўскай (сучасная вуліца 17/га
Верасня). А дом, дзе мы вучыліся, немцы абсталявалі
пад варту. Вартавалі мост ад партызан. На ноч праезд
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па мосце загароджваўся калючым дротам. Немцы вялі
сябе неспакойна, і мы адчувалі гэта. Гэта ўжо быў 1944
год.

Запрашалі нас партызаны вярнуцца ў родную вёску.
Але, дзякуючы мамачцы, мы не паехалі і засталіся
жывыя. Яна катэгарычна была супраць. Мы нават не
паехалі на пахаванне дзядулі Ігната ў Сямёнавічы, які
памёр 1 мая 1944 года. Запрашалі і другіх. Многа тады
нашых вяскоўцаў жыло ў Паставах. Вярнуўся ў вёску
Грынько Ніл з жонкай і трыма дочкамі. Прыехаўшы,
трэба было ісці рэгістравацца ў вёску Пента за ракой,
дзе знаходзіўся партызанскі штаб. Пайшоў
рэгістравацца, а яго застрэлілі (яго брат быў у паліцыі).

У гэты час у вёсцы пражывалі бацькі Дзіковіча
Аркадзя, Васіль і Вера. Самаго Аркадзя партызаны зжылі
са свету яшчэ ў 1943 годзе. Не ведаю, якая ў яго была
віна перад партызанамі ці перад Радзімай, а можа толькі
тое, што ён жыў лепш за другіх. Тады, прывязаўшы
Аркадзя за рукі да двух сёдлаў на конях, босага, павялі
праз ўсю вёску днём, у нядзелю, ў свой лагер, дзе і
расстралялі. Ну чым не фашысты? Цяпер, з дзядулем і
бабуляй жыў і ўнук Веня, сын Аркадзя, старэйшы за
мяне на тры гады. Дык прыйшлі ноччу і расстралялі і
старых, і ўнука. Яшчэ жыла пара старых баптыстаў –
Грынько Дзіванісь з жонкай Аленай (іх сын быў у
паліцыі). Прыйшлі да іх днём партызаны, лепш сказаць
бандыты, прытым п’яныя, ставілі іх на калені,
прымушалі маліцца, білі, здзекваліся як маглі, а потым
завялі ў варыўню і расстралялі. Закапалі за хлевам. Гэта
ўжо была банда галаварэзаў. Аб гэтым потым расказала
жонка забітага Ніла, Дуня, якая жыла па суседству.
Забівалі ні ў чым не павінных людзей. Ну а чэкіст у сваёй
справаздачы запісаў: “Знішчана яшчэ шэсць ворагаў
народа”. А гэтыя старыя і ўнук у вёсцы нікому вока не
запарушылі, былі сумленнымі людзьмі.

Як пісаў Васіль Быкаў: “Чэкісты не паспелі ачысціць
да 1941 года Заходнюю Беларусь ад ворагаў народа.
Яны прадаўжалі рабіць гэта ў час вайны. У гады вайны
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ўся партызанка была пад кіраўніцтвам Масквы. Адтуль
дасылаліся розныя групы. У тым ліку і чэкісцкія – пад
выглядам разведвальных. Але што было выведваць у
глыбокім нямецкім тыле? У лясах, балотах ды глухіх
вёсках? Я ўсё думаў, што тут нешта ня тое. Аказалася,
сапраўды ня так. Чэкісцкія групы мелі больш пэўнае
заданне: вынішчыць “класава чужды элемент”. Не
данішчаны ў перадваенныя гады. Што яны і рабілі з
апорай на мясцовы актыў. Часам самі, часам рукамі
немцаў, як Менскае падполле. А разведка – гэта любімая
“крыша” ўсіх чэкістаў” [3].

Добры дзень, родная хатка

У чэрвені 1944 года да нашага слыху даляталі гукі
кананады. Недзе недалёка ўжо ішлі баі. Немцы
адступалі. Нямецкія войскі ішлі па Задзеўскай вуліцы.
Мы пагрузілі свае небагатыя пажыткі на воз і паехалі
па той жа вуліцы, што і немцы, на захад, каб не падумалі,
што мы ўцякаем да партызан. Многа было такіх
уцекачоў, але яны ўцякалі ад бальшавікоў. Мы вярталіся
дамоў, у сваю родную вёску. Хаця таксама баяліся,
бацька ж быў нямецкім старастам, хаця перад людзьмі
ён не адчуваў сябе вінаватым. Што будзе, то будзе, а
цяга на радзіму перамагла. Выехаўшы за горад, мы
звярнулі ў вёску Дукі. Перачакаўшы трохі, пакуль войск
не стала на дарозе, мы праехалі праз яе і накіраваліся
на поўнач. Адпачыўшы на хутары Мажэйкі, мы паехалі
далей. У час адпачынку, каня і воз схавалі ў гумне, і не
памыліліся, бо паліцыя шукала коней, напэўна ж,
таксама для ўцёкаў. Гэта добрыя людзі параілі нам
схаваць каня. Вечарам рушылі далей. Праехалі вёску
Курты, перабраліся праз рэчку Мядзелка і зноў
заначавалі ў добрых людзей, на хутары. Памятаю, што
хата ўяўляла сабой беленькую ляплёначку. А раніцай
палямі, лугамі мы паехалі ў напрамку вёскі Кураполле.
Гэта было ўжо ў пачатку ліпеня 1944 года. Вось тут мы
і сустрэліся з перадавымі войскамі Чырвонай арміі.
Ніколі і не снілі, што нам прыйдзецца перасякаць лінію
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фронта. Камандзір спытаў, ці бачылі мы немцаў. Мы
адказалі, што раніцай немцы былі ў Куртах, і жаўнеры
разам са сваім камандзірам пайшлі далей. Сувязісты за
імі пракладвалі тэлефонны кабель. Частка пяхоты была
застаўшыся ў вёсцы. Мы паназіралі за двума зусім
маладзенькімі жаўнерамі, якія саромеліся папрасіць
малака ў гаспадыні і спрачаліся, каму ісці. Ім бы толькі
жыць ды кахаць. Ці дайшлі яны да Перамогі. Дарога
яшчэ была далёкая, небяспечная і доўгая. Да канца
вайны яшчэ заставалася 10 месяцаў. К вечару мы
ўкуліліся ў родную хатку. У хаце ўжо жыла сям’я Павініча
Пятра, хата якіх была спалена ў час карнай аперацыі ў
1943 годзе. І так мы зноў пачалі жыць у роднай вёсцы і
ў роднай хатцы.

А войскі ішлі і ішлі на захад і днём, і ноччу па гасцінцу
Шаркоўшчына/Казьяны. Ішлі танкі, артылерыя. Праз
рэчку Канава, што выцякала з лесу каля вёскі Азерава і
ўпадала ў Дзісенку, сапёры пабудавалі мост з лазні, што
стаяла побач. Мост быў вузенькі, і адзін танк перакуліўся
гусеніцамі ўверх прама ў рэчку. Рэчка была вузенькая,
але глыбокая і з крутымі берагамі. Пра лёс экіпажа мы
не ведалі, толькі на беразе каля танка ляжалі снарады,
выцягнутыя з яго. Праз дзень танк быў падняты, і ён
пайшоў далей.

А пяхота, бедная пяхота! Лета 1944 года было
спякотнае, сухое. За тэхнікай клубіўся пыл. А пяхота
ішла на сваіх дваіх. У пехацінца блішчэлі толькі зубы і
вочы. Ён нёс на сабе вінтоўку або аўтамат, патранташ
з патронамі або дыскі для аўтамата, невялічкую
сапёрную лапатку, жаўнерскі кацялок, біклагу і
скручаную цераз плячо шынельку. Апрача гэтага ім
давалі ў нагрузку скрынку з патронамі, па 100 штук у
кожнай. Некаторыя не вытрымлівалі такой нагрузкі і
застаўлялі іх на дарозе. А мы ў зручны момант, калі блізка
нікога не было, спіхвалі гэту скрынку ў роў, а потым
распіхвалі патроны сабе па кішэнях.

Справа ў тым, што купаючыся на мелкім месцы ў
Дзісенцы, мы знайшлі адразанку. Хтосьці выкінуў у
небяспечны для сябе час. Мы яе вымылі газай, перабралі
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затвор і яна пачала “працаваць”. Толькі была адна бяда
ў тым, што баявая лічынка не выкідвала са ствала гільзы.
Прышлося яе замяніць. Уладамі было загадана здаць
зброю, у каго што ёсць. Гэту зброю прыносілі да майго
бацькі. І там была адна спраўная вінтоўка. Калі ў хаце
нікога не было, я і зрабіў замену. Але ж яе яшчэ трэба
было выпрабаваць. За вёскай стаяла лазня, вакол якой
расло жыта. Там нас ніхто не бачыў, і мы вырашылі
зрабіць першае выпрабаванне адразанкі. Зарадзілі
патронам, прывязалі адразанку да сцяны, а за спускавы
кручок прычапілі тоненькі шнурок, за які і дзерганулі,
схаваўшыся за сцяну. Атрымалася! Тады ж Паўлік
Хаткевіч, самы смелы, узяў яе ўжо ў свае рукі, зарадзіў
і бабахнуў. Але слаба трымаў адразанку левай рукой, і
яна яму ляпнула па лобе так, што ён застаўся з сіняком.
Потым мы яе аддалі ўладам, як скончылі 100 патронаў.

Аднойчы за ракой на паляне прызямліліся пяць
самалётаў. Гэта былі лёгкія двухмясцовыя самалёты “У/
2”, ці як мы іх называлі “Кукурузнікі” ці “Стракозы”.
Зверху, калі паглядзець – роўная паляна, а на самай
справе – адны курганы. Але ж прызямліліся. Ну і мы
туды. Лётчыкі думалі, што яны селі на даваенны
аэрадром. Але яны не даляцелі. Мы ім сказалі, што
аэрадром быў за Казьянамі ў кіламетрах чатырох.
Лётчыкі пагутарылі з намі, пыталіся, як мы жылі ў час
акупацыі. Мы ім тое/сёе расказалі пра партызан, пра
зверствы фашыстаў у вёсцы Баравыя і гэтак далей. Быў
сярод нас і невялічкі хлопчык з суседняй вёскі
Грыгараўшчына, дзе жылі рускія. Адзін лётчык/афіцэр
спытаўся ў яго, ці хоча ён быць лётчыкам. Ён адказаў
адмоўна, а на пытанне чаму не хоча, сказаў зусім па/
старыкоўску: “Сиди на печке, да ешь хлеб”. Можа яно
так і было б, каб не вайна, ды не калгасы. Вось так
пагутарыўшы з намі, яны паляцелі ў бок Казьян.
Аэрадром той ужо зарос кустарнікамі за вайну. Збіралі
людзей з усіх навакольных вёсак з тапарамі і коньмі.
Праз пару дзён там прызямліліся бамбардзіроўшчыкі.
Выляталі яны на баявыя заданні прыгожым строем па



91

27 самалётаў, і праз некалькі хвілін чувалася, як
уздрыгвала зямля. Фронт быў яшчэ зусім недалёка.

На палях раслі азімыя – наша радасць і надзея. На
месцы незасеяных яравых парос густы дзяцельнік, які
пара ўжо было касіць.І мы пачалі яго касіць. Зрабілі касу
і мне, і я хутка навучыўся. Кляпалі косы то папа, то
дзядуля. Умелі правільна наладзіць касу і таму касіць
было лёгка. Паспелі азімыя, заняліся ўборкай. Жалі
гарбатым сярпочкам усёй сям’ёй. Вучыўся і я. Мама была
хворая, але і яна ішла на поле. Звезлі ўраджай у гумно
да дзядзі Дзімітры. На сваё гумно пачалі рыхтаваць
матэрыял, рабілі з жытняй саломы кулі. Былі чуткі, што
калгасаў пасля вайны не будзе.

Зноў усталёўвалася савецкая ўлада. І зноў майго
бацьку, былога нямецкага старасту, вылучаюць ў
дэпутаты. А справа была такая. Бацьку немцы зрабілі
акруговым солтысам, гэта значыць, на некалькі вёсак. І
вось аднойчы яго запрасіў паабедаць адзін чалавек з
вёскі Чарэмушнікі Пагарныя. Бацька згадзіўся. І гэты
чалавек за сталом ды за чаркай пачаў хваліць Гітлера,
яго армію, немцаў. А бацька і кажа: “Давай мы лепш
спяём савецкую песню”. А ў гэты час на печы ляжаў
партызан з аўтаматам, Чукін Іван, якога потым
прызначылі старшынёй Андронаўскага сельсавета. Вось
ён і прызначыў бацьку дэпутатам. Бацьку не судзілі, бо
не было за што. Ніхто ў час вайны з/за яго не пацярпеў.
Але пляма, “нямецкі стараста”, так і засталася. Яна
замінала ў жыцці яму, а потым перайшла і на нас,
дзяцей. Але аб гэтым потым.

Па злосных даносах былі асуджаны 30 сакавіка 1946
года ні ў чым не вінаватыя людзі: Дзіковіч Алімпіяда
Сямёнаўна, жонка Аркадзія Васільевіча, расстралянага
партызанамі, Грынько Аркадзь Міхайлавіч і Кацярына
Андрэеўна, яго жонка, кожны на 10 гадоў зняволення.
Пасля смерці Сталіна вярнуліся дамоў. Рэабілітаваныя
толькі 12 чэрвеня 1965 года [6].

Для ўстанаўлення савецкай улады прызначалі былых
партызан, у асноўным з начальства, а радавых – на
фронт. Аднойчы, “сябра” майго бацькі, запрасіў да сябе
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ў госці сваіх сяброў, былых партызан/начальнікаў. Ад
іх бацька атрымаў запіску, каб ён прыйшоў да іх, бо
яны хочуць даць яму даведку аб тым, што ён
супрацоўнічаў з партызанамі. Але мы гэта запрашэнне
расцанілі па/свойму. Даведкі ж даюць ва ўрадавых
установах. А ісці ў п’яную кампанію, ды яшчэ ўзброеную.
Ім нейкі час дазвалялася насіць зброю. Не ўдалося яму
зжыць бацьку са свету ў час партызанкі, дык гэта можна
было зрабіць цяпер, прыпісаўшы нейкі няшчасны
выпадак. А потым не дабіўся б нідзе аніякай праўды. І
пракурор, і суддзя – усе ж былыя партызаны. Мама не
пусціла, а мы, дзеці і дзядуля, падтрымалі яе. У бацькі
была магчымасць атрымаць такую даведку яшчэ ў 1942
годзе, калі пры лодцы на Дзісенцы было наладжана
дзяжурства. Была цёмная ноч, ішоў дождж, і дзяжурнага
пры лодцы не аказалася ў той час, як аднаму партызану/
сувязному тэрмінова трэба было перабрацца на наш
бераг. Бацька пачуў воклічы, адзеўся, пайшоў да лодкі
і перавёз партызана. Той прапанаваў бацьку даць
даведку, што ён супрацоўнічае з партызанамі. Відаць,
ён быў чалавек прадбачлівы і ведаў, якую цану будуць
мець гэтыя даведкі пасля вайны. Бацька, як чалавек
сціплы, папрасіў не турбавацца і адмовіўся, сказаўшы,
што ён нічога асаблівага не зрабіў. Сувязны падзякаваў
і пайшоў выконваць сваё заданне. Пасля вайны папа
часта ўспамінаў таго чалавека і дакараў сябе, чаму не
ўзяў той даведкі. Хаця ён лічыў, што яна яму была
непатрэбная, бо ён, будучы старастам, рабіў для людзей
у той цяжкі час толькі добрае, што было ў яго сілах.

Вучоба ў 7�м класе

1 кастрычніка 1944 года ў Паставах адкрылася
развіваючаяся сярэдняя школа. Спачатку было толькі 8
класаў. Бацькі вырашылі вучыць нас. Я пайшоў вучыцца
ў сёмы клас лічы пасля чацвёртага, а сястра пайшла
зноў у педвучылішча. Жылі на кватэры ў Чарэнкі
Валерыя па вуліцы 17/га Верасня. Бацька плаціў па пуду
жыта ў месяц за кожнага. Жылі паўгалодныя. Ні сала,
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ні масла яшчэ не было. Свінні яшчэ раслі, а кароўка не
ацялілася. Прывазілі бацькі прадуктаў, якіх маглі. Была
бульбачка, самаробныя крупы, якія рабіў дзядуля ў ступе
пры дапамозе таўкача, і не чорны, а сіні хлеб, змяшаны
з бульбай і вікай. Але ж выжылі.

У два сёмыя класы набралася 80 вучняў розных
узростаў. У асноўным гэта былі пераросткі. У час вайны
мала хто вучыўся. Я алгебры не ведаў, граматыкі
таксама. Праз некаторы час настаўнікі прапанавалі нам
перайсці ў шосты клас, а я са сваім сябрам Вязіцкім
Пецем, з Казьян, рашылі застацца. Тады нашы
аднакласнікі нас сілком перавялі ў шосты клас і не
выпускалі, пакуль не празвінеў званок, і не прыйшла
настаўніца рускай літаратуры Казлоўская. Мы адседзелі
ўрок і вырашылі ісці шукаць другую школу ў раёне, бо
ведалі, як цяжка было разлічвацца бацькам за лішні год
вучобы у той галодны час. Калі мы выйшлі ў калідор,
каб пакінуць школу, нас сустрэла маладая настаўніца
Вольга Восіпаўна, знаёмая Пецю, таксама з Казьян, якая
спытала, куды мы сабраліся. Мы расказалі. Яна
паабяцала пагаварыць з дырэктарам, каб прызначыць
нам экзамены па алгебры. Мы вярнуліся ў шосты клас.
Мяне рыхтавала па алгебры за курс 6 класа сястра
Надзея, а Пецю – сястра Люда, якія вучыліся ў
педвучылішчы. Праз нейкі месяц мы былі гатовы і
пайшлі на экзамен. Прымаў экзамен настаўнік
матэматыкі Гарбатовіч у прысутнасці дырэктара школы
Брадовіча Кірылы Кляменцьевіча. Першага да дошкі
вызвалі Пецю, а потым мяне. Мне далі прыклад на
дзяленне мнагачлена на мнагачлен, чаго зараз і ў
школьнай праграме няма. Я з прыкладам паспяхова
справіўся, і гэта быў увесь экзамен. Дырэктар дазволіў
з наступнага дня ісці ў 7 клас. Вось так, дзякуючы
нашым сястрычкам, мы сэканомілі адзін год вучобы.
Ды які год!

7/ы клас скончылі ўсяго 20 вучняў з 80 на пачатку
года. У канцы года здавалі экзамены па ўсіх прадметах.
Запомніўся адзін экзамен па заалогіі. За дзень да



94

экзамена вывела нас настаўніца на прыроду, да рэчкі
Мядзелкі, на кансультацыю. Пасля кансультацыі яна нам
прапанавала зрабіць паметкі на білетах
экзаменацыйных. Мы гэта з задавальненнем зрабілі. Ну
і дома, вядома ж, вучылі толькі адзін білет. Назаўтра на
экзамене, да нашага вялікага здзіўлення, ніхто свайго
білета не выцягнуў. Білеты былі заменены. Хто
“настукаў”, так мы і не даведаліся. Але экзамен здалі
ўсе. Мне пашчасціла расказваць пра кажана. Атрымаў
“4”. Вучыцца было цяжка, усё думалася пра ежу, якой
так нехапала. Падручнікаў не было, быў адзін толькі ў
настаўніка. Сшыткаў не было таксама. Рабілі іх з газет,
з любой паперы, што пападалася пад рукі. Настаўніца
геаграфіі расказвала ўрок, ды вельмі хутка, а мы
запісвалі за ёй. А дамоў прыйшоўшы не маглі прачытаць
напісанага. У гэтых адносінах быў добры настаўнік
гісторыі, які нам дыктаваў тэму, а мы спакойна
запісвалі. Ён быў на фронце, быў кантужаны. Аднойчы
ён выклікаў мяне адказваць урок. Адказвалі з месца. А
ён падыйшоў да мяне, маючы звычку глядзець уверх, і
слухаў. Я яму прачытаў з канспекта, што ён нам
надыктаваў на мінулым уроку. Скончыў чытаць, а ён
усё слухае. Тады я напомніў пра сябе. Ён мяне пахваліў,
сказаўшы, што Мурзёнку “выдатна”, робячы націск на
першым складзе. Ён быў сам рускі, але вучыўся
гаварыць па/беларуску. А я і напалохаўся. Думаю,
напэўна заўважыў, што я прачытаў, і паставіць мне “2”.
Аднак, ён мне паставіў “5”. Урок я ведаў, мог бы і так
расказаць, але з рускай мовай у мяне ў той час не зусім
было добра. А ў канцы ён яшчэ зазначыў, што я добра
размаўляю па/руску. Вельмі добры быў настаўнік, і я
яго часта ўспамінаю. Я заўважыў, што людзі,
перанёсшыя жахі вайны, добрыя. Прыйшоўшы на
кансультацыю перад экзаменам па гісторыі, настаўнік
некуды адлучыўся. Карыстаючыся гэтым момантам, мы
расхапалі экзаменацыйныя білеты, што ляжалі на
настаўніцкім стале, і зрабілі паметкі. На гэты раз нам
пашанцавала, кожны выцягнуў свой білет.
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Кансультацыю праводзілі ў нядзелю ў другой палове дня.
Расчынілі вокны, дзесьці недалёка загрымеў гром.
Настаўнік падыйшоў да вакна і пачаў дэкламаваць верш
вядомага рускага класіка: “Люблю грозу в начале мая...”
Раптам наляцеў вецер, бліснула маланка, недзе недалёка
грымнула, вецер пачаў ганяць расчыненыя вокны.
Настаўнік выскачыў з класа ў калідор і прысеў каля
сцяны, а мы за ім. Напэўна была гэта праява яго кантузіі,
і мы яму толькі маглі паспачуваць. Закончылі мы сёмы
клас паспяхова. У нашага круглага выдатніка Захаронка
Барыса было пасведчанне нумар 1, у мяне нумар 2 і ў
майго сябра, Вязіцкага Пеці, нумар 3.

Хачу яшчэ расказаць пра трагічныя выпадкі з
дзецьмі, якія хацелі “пагуляць” з боепрыпасамі, якімі
была засмечана пастаўская зямля. Мы займаліся ў
другую змену. У першую змену займаліся вучні
малодшых класаў. Да нашай школы была пракладзена
кладка праз раку Мядзелка, дзе калісьці быў мост. У час
адступлення немцаў каляска з мінамі апынулася ў рацэ.
Праходзячы па кладцы, мы кожны дзень любаваліся
прыгожымі “цацкамі”, але ў ваду за імі ніхто не лез. А
тут замёрзла рэчка. Ну адзін вучань і дастаў міну. А другі
вырваў у яго з рук і пабег на кладку, каб уцячы. Першы
стаў пагражаць яму. Пабаяўшыся пагрозы, той і кінуў
яму міну пад ногі. Міна была са стабілізатарам і
“спрацавала”. Я ў гэты час быў ля вакна і рыхтаваўся да
ўрока. Пачуў страшэнны выбух і ўбачыў вялізны фантан
на рацэ. Мы пабеглі глядзець, што там здарылася.
Першы, што дастаў міну, ляжаў у лужыне крыві, яшчэ
жывы. Той што кінуў, ляжаў на беразе за кладкай з
прабітымі лёгкімі, таксама яшчэ жывы. Яшчэ двое былі
паранены лёгка. Аднаму з іх асколак трапіў ў голень, ён
сядзеў і крычаў: “Ма/а/а/ма!” Якраз тут недалёка быў
дзядзька з канём, склаў іх усіх на воз і павёз у бальніцу.
Двое з іх памерлі.

За 5/м ваенным гарадком, былымі кашарамі, дзе ішлі
баі, было многа снарадаў. Вучні прыносілі порах ад
снарадаў, пускалі ракеты. Вучань 5 класа Антух у школу
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ішоў, але да яе не даходзіў. Бацькі аб гэтым не ведалі, а
школа таксама не цікавілася, чаму няма вучня. А ён
хадзіў даставаць порах са снарадаў. І аднойчы, у час
няўдалага развінчвання, снарад разарваўся. Ад яго
нічога не засталося, апрача сумкі з кнігамі. Хаця сапёры
і рабілі сваю мірную працу, але не паспявалі. Яшчэ доўга
давала аб сабе знаць вайна. Яшчэ многа боепрыпасаў
валялася не толькі на месцы баёў, але і ў партызанскім
краі, дзе жылі мы. Узрывалі сапёры снарад і на беразе
Дзісенкі. Яго паклалі ў глыбокую яму і падарвалі. А мы
хаваліся за будынкамі. Многа бяды прычынялі малым і
падлеткам звычайныя вінтовачныя патроны, як
нямецкія, так і рускія. Іх кідалі ў агонь і не вельмі
адыходзіліся. Аднойчы, тры патроны ўкінулі ў гарэўшую
салому. Два патроны ўзарваліся, а трэці не. Тады
Дзіковіч Жоржык выкапаў са згарэўшай ужо саломы
трэці патрон. І толькі ён хацеў узяць яго ў рукі, як патрон
узарваўся. Нагнала яму ў руку металу ад гільзы, уся рука
была ў крыві. У гарачцы ён пачаў гэты метал вырываць
зубамі. Потым яшчэ прыдумалі патрон прымацоўваць
да кавалка дрэва ў выглядзе пісталета, у патрона
напілкам прапілоўвалі адтулінку і туды ўстаўлялі
раскалены дроцік. Стралялі, як з пісталета, пакуль не
выстраліў Сева так, што ў яго руцэ засталася толькі
ручка. Пасля гэтага пакінулі такі занятак. А яшчэ
знайшлі гранату, як яе празывалі “лімонка”. Выйшлі да
рэчкі, якая была ўжо замёрзшы. Кідаў самы храбры
Кукштэль Ваня. Мы схаваліся за лазню, а ён не,
высунуўся, каб паглядзець. Кінуў на лёд, граната
завярцелася, а потым узарвалася. Ваню пад самым
носам асколак прабіў вусну, выбіў адзін зуб і, на яго
шчасце, далей не пайшоў. Выплюнуў ён і зуб, і асколак
адначасова. Усялякіх выпадкаў было, але многа дзяцей
гінула. Хадзіў у той час анекдот, а можа і праўда была,
як адна бабка, знайшоўшы нямецкую гранату з доўгай
ручкай, хацела разжыцца на шоўкавыя ніткі, якія былі
ў гэтай ручцы.

9 мая 1945 года. У гаспадара, у якога мы жылі, у
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гэты дзень чамусьці не працаваў радыёпрыёмнік. Ідучы
ў школу мы заўважылі, што на дамах вывешаны
чырвоныя сцягі. Мы спыталі ў праходжых, якое сёння
свята. “Вы што, не чулі? Вайна скончылася! Сёння Дзень
Перамогі!” Канечне ж, радасці нашай не было канца,
што мы засталіся жывыя, што больш людзі не будуць
гінуць на фронце. А жывучы ў партызанскай зоне, мы
кожны дзень чакалі смерці то ад немцаў, то ад бандытаў.
Ніколі не забуду парады роднай мамачкі ў тыя страшныя
часіны: “Калі што, уцякайце за Дзісенку, плаваць умееце.
А калі заб’юць – усё ж не гарэць”. А тут канец вайне, мы
будзем жыць!

У гэты дзень заняткаў не было. Нас павялі на плошчу
горада Паставы. Там адбыўся мітынг у гонар Перамогі.
Потым па плошчы прайшлі парадным строем ваенныя,
праносячы Чырвоны сцяг вайсковай часці, увесь пабіты
асколкамі. Гэта дывізія знаходзілася на
перафарміраванні ў горадзе Паставы, пад
камандаваннем генерал/маёра Джахуа, грузіна па
нацыянальнасці. Дзень быў сонечны, святочны, які
запомніўся на ўсё жыццё. Але ён быў і сумны, бо мільёны
маладых, здаровых людзей загінулі, не дачакаліся гэтага
дня. Толькі пры вызваленні населеных пунктаў
Пастаўшчыны: Пастаў, Варапаева, Лынтуп, Камай і
Манькавіч – загінула 796 воінаў.

Прыгоды з жывёламі

Вучыцца ў 1945/1946 годзе пасля галоднага 1944/
1945 навучальнага года я не пайшоў. Напэўна ж я рос,
а есці хацелася. Улетку дапамагаў бацьку і дзядулю
касіць, сушыць і вазіць сена. Нават па просьбе цёці
Алімпіяды хадзіў касіць авёс у вёску Сямёнавічы, бо
дзядзя Алёшка быў мабілізаваны дзесьці на работы. У
час жніва з сястрой Надзеяй вязалі яравыя за дзедам і
бацькам. Сястра, будучы на канікулах, многа дапамагала
маме ў хаце і на агародзе. Пад восень дапамагаў араць,
баранаваць у час сяўбы. Бацька з дзедам былі заняты
будаўніцтвам гумна, якое зрабілі на слупах. На сцены
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не было матэрыялу. Страха і сцены былі саламяныя.
Крылі страху талакой. Вяскоўцы дапамагалі адзін
аднаму, і вёска хутка была адноўлена. Пры немцах за
здадзенае зерне мы прыдбалі вельмі добры
паўтараконны нямецкі плуг, які добра быў схаваны і
застаўся. Працаваць ім было вельмі лёгка,
прытрымліваючы ледзь/ледзь адной рукой. А вось на
коней нам не шанцавала. За кароткі час загінула ў нас
аж трое коней. Не іначай, як хадзіла нейкая эпідэмія.
Яшчэ пры немцах ад Дзіковіча Сямёна за 30 пудоў жыта
была куплена жаробачка. Конь у нас быў добры, цягучы,
але тупаваты, што мне не падабалася, і стары. Вось мы
і вырашылі зрабіць замену. Назвалі мы жаробачку
Ляшчынкай, таму што яе поўсць была падобна да кары
ляшчыны. Я яе так любіў, вадзіў навязываць на поле і
прывадзіў з поля, вадзіў паіць і купаць. Але ў час блакады
ў 1943 годзе, як нас немцы выгналі з вёскі, пра яе лёс
мы не ведалі. Пасля вайны нам хтосьці сказаў, што яе
бачылі ў адной з вёсак каля Пастаў. Бацька пайшоў
туды, і яе нам аддалі добрыя людзі. Яна ўжо вырасла, і
мы пачалі яе запрагаць у плуг, у калёсы. Аднойчы
ўвосень, калі ўжо з палёў было ўсё ўбрана, вечарам я
завёў яе на іржышча, спутаў. А ноччу пачалася такая
непагадзь, дождж з халодным ветрам. Калі раніцай я
пайшоў за кабылкай, то яна стаяла і трэслася ад холаду.
Калі я яе распутаў і сеў на яе, яна мяне панесла: вельмі
ўжо было ёй холадна. Праз тры дні і яна загінула, а я
плакаў. Але ветэрынарныя дактары казалі, што гэта не
ад прастуды, а ад нейкай эпідэміі.

Узімку любіў даглядаць жывёлу, карміць кароўку і
чорненькага бычка, якога нам прынесла Чарнулька.
Любіў пачасаць яго каля рожак, як потым сталася, на
сваю галаву. Летам любіў адбываць чарадоўку. Пасвіць
кароў уставалі рана, як толькі/толькі ўзыходзіла сонейка.
Гналі папарам у лес, хаця лесу ў нас вялікага не было,
раслі кусты алешніку. Мох разам з нізкарослымі
сасонкамі выгарэў раней. Прыганялі ў Ліпнікі або на
Лужу ці Барок, мясціны паросшыя алешнікам. Раніцай
на траве і дрэвах заўсёды была раса. Глянеш пад сонца
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–  убачыш мільярды брыльянтаў, рассыпаных на траве;
глянеш на сваю цень – убачыш нейкі загадкавы круг
вакол ценю галавы, як у таго Святога. А пройдзе
кароўка, абтрасе кропелькі расы, і брыльянты знікаюць.

І яшчэ цуда прыроды – павук. Паміж дрэвамі на
тоненькіх павуцінках вісіць змайстраваная за ноч сетка,
а сам у цэнтры яе, як нежывы. Але няхай толькі муха
пападзе ў яго сетку, як ён імгненна кінецца на здабычу.
Прычым сетка відаць толькі ад сонца. А пачнеш сам
ісці праз кусты да сонца, абавязкова трапіш тварам у
сетку. Але загадка для мяне засталася неразгаданай, як
ён распачынае сваю працу, як перакідвае з дрэва на
дрэва “мост”. А колькі гукаў цудоўных ад птушак розных
відаў. А над полем жаўранкі вісяць нерухома, а калі
скончыць якая свае трэлі, складвае свае крылцы і
камянём падае да зямлі. Неаднойчы жаўрук выскокваў
з пад ног, а ў гняздзечку пяць маленькіх яечак у
кропачку.

Буслы, шпакі і ластаўкі любілі наведваць статак
кароў. Каровы з травы зганялі камароў, мух, выганялі
жаб. А буслы і шпакі былі заўсёды побач з каровай.
Ластаўкі на ляту хапалі мух і камароў. На працягу цэлага
дня можна было чуць шэрую зязюлю. Толькі нежаданай
госцяй была яна ў вёсцы, калі кукавала над чыёй/небудзь
хатай. Было павер’е, што яна накліча ў гэтым доме бяду.
Вераб’і пад восень вялікімі чародамі, ужо з маладым
прыплодам, рабілі налёты на пшаніцу, якая пачынала
паспяваць, асабліва ў тых месцах, дзе яна была палёгшы.
Шпакі таксама збіраліся ў вялікія чароды. Цікава было
назіраць, як яны бараніліся ў паветры ад каршуна. Калі
каршун атакаваў, яны збіваліся ў кучу. Куча гэта то
згушчалася, то рассыпалася. Здалёк паглядзеўшы,
здавалася, што там нешта робіцца незвычайнае. І вельмі
балюча было глядзець, калі каршун выбіваў з чарады
аднаго шпачка і даганяў яго. Пасвіць я любіў, любіў
назіраць за ўсім, і доўгі летні дзень мне здаваўся не такім
ужо доўгім. Яшчэ ў стадзе быў бык Дзіковіча Кузьмы,
вялізнае, страшэннае стварэнне. Стане, пачне рыць
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зямлю рагамі і капытамі, але, калі кінешся да яго з пугай,
то ўцякаў.

А зараз хочацца вярнуцца да майго бычка, якога я
навучыў басціся. З таго часу прайшоў год. Я ўжо
скончыў першы курс педвучылішча і прыехаў на летнія
канікулы. Ужо не бычок, а здаровы чорны бык,
прыйшоўшы вечарам з поля, капаў зямлю рагамі і
капытамі на вуліцы і не хацеў ісці ў двор. Не пазнаў ён
і мяне, як у той байцы, калі мужык аддаў быка жаўнерам
у навуку і прыйшоў за ім праз год. А ў канцылярыі сядзеў
пісарчук, па прозвішчу Быкоўскі. Вось мужык і
падыйшоў да яго, гаворачы: “Быська, быська, не
пазнаеш мяне?”/ ды і накінуў на яго вяроўку. І я да яго:
“Быська, быська”, – а ён на мяне нуль увагі. Тады я да
яго і кінуўся з хварасцінкай, думаючы, што і ён уцячэ
ад мяне, як і той, што калісьці пасвіўся ў стадзе. Але ў
майго былога выхаванца, відаць, псіхалогія была іншая.
Калі я да яго – то ён да мяне. Тады я пачаў уцякаць ад
яго, а ён за мной. Спынюся, махаю хварасцінкай, і ён
спыняецца. Выскачыла сястра Надзея на вуліцу і
крычыць, каб уцякаў. Загнаў ён мяне ў суседні двор.
Прыбег папа, і ён мяне выратаваў. А ён толькі бацькі і
баяўся. Калі ў абед праганялі ў поле, а папы не было, ён
зноў вырабляў свае фокусы. Тады мужыкі бралі паплёт
і паласавалі яго. І толькі тады ён пойдзе рыкаючы і
даганяючы статак. Яшчэ ён паважаў пастыра, галоўнага
пастуха, Люсіка, бо ён яму часта даваў хлеба. І то
аднойчы, калі я быў на пасце, ён пакаціў і Люсіка.
Справа ў тым, што Люсік пазваў яго, а ў руках яшчэ не
было хлеба. Люсік палез у торбу за хлебам, вось тут бык
і пакаціў яго за нясвоечасовасць ды абман. Усё ж бычок
быў дабрадушны, нікога не пакалечыў, толькі паваліць,
і на гэтым канец. І яму ж трэба было свой гонар трымаць.
Ды што казаць пра быка, калі мне аднойчы давялося
ўцякаць і ад барана. Ішоў я ў вёску Навасёлкі да сваіх
родзічаў па нейкай патрэбе. У Антанове на адным
хутары пасвіўся статачак авечак. Ад статка, убачыўшы
мяне, адлучыўся вялізны баран і пайшоў да сцежкі, па
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якой я ішоў, мне наперарэз. У мяне нават не ўзнікла
аніякага страху. Думаю, пачашу яму за вушкам і
разыйдземся. Пакуль я да яго дайшоў, ён ужо быў на
сцежцы. Сустрэўшыся, ён адразу паглядзеў на мае рукі.
І пераканаўшыся, што яны пустыя, ён пачаў задам
адыходзіцца, каб узяць разбег. І тут я сцяміў, што ён
хоча зрабіць са мной. Ці ж я думаў, што мне спатрэбіцца
хлеб. І я, дай Бог мне ногі, так сігануў, што баран
застаўся ззаду, але не пакінуў мяне, а пачаў даганяць.
На маё шчасце недалёка быў сад. Я схаваўся за старую
яблыню. Баран абагнаў мяне вакол яе разы са тры,
потым спыніўся, мабыць, закружылася ў яго баранняя
галава, пастаяў, штосьці паразважаў, што яму ад мяне
карысьці мала, завярнуўся і пайшоў да свайго статка.
Вось так. Але ж мы самі і вінаватыя, бо мы іх і вучылі
быць небяспечнымі. Памятаю, як у Жэнікавым
дварышчы мы прывучылі барана біць у міску, якую мы
трымалі па чарзе. Гэты цырк адбываўся вечарам, калі
авечкі прыходзілі з поля. І гэта нам было вельмі цікава.
Міску стараліся ўтрымаць у руках, а бывала, што і
выбіваў з рук, і цэліўся на нас. Тады мы ўцякалі. Ад
гусака калісьці таксама атрымаў сінякі. Быў у вёсцы
вельмі злы гусак. Пры ім было пару гусак, якія бадзяліся
заўсёды па вуліцы. Гэта была ўласнасць адной бабулькі.
Гусак кідаўся да ўсіх праходжых, і яны ўцякалі. Кінуўся
аднойчы ён і да мяне. Ну, думаю, што ж такога, калі і
ўшчыпне. Ён кінуўся да мяне, выцягнуўшы шыю,
ухапіўся дзюбай за калашыну, а крыллямі так мяне
пачаставаў вышэй калень, што я два тыдні насіў сінякі.
Няўдалы дослед атрымаўся, нічога не скажаш. Мне
нічога не заставалася, як схапіць яго за шыю, ды
шпурнуць яго як найдалей ад сябе. А казёл, які належаў
той жа бабульцы, што і гусак, таксама вольна адчуваў
сябе ў вёсцы. Мы хлапчукі калі/ні/калі яго “цвічылі”, калі
ён трапляў у нашу кампанію. І ён баяўся нас і, наогул,
мужчын. А жанчын ганяў, бо яны яго баяліся. Прытым
падбягаў ззаду вельмі ціха і потым агалошваў свае “м/
е/е/е”. Аднойчы, калі мая сястра з сяброўкай ішлі па
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вуліцы, ён ціха падбег да іх і забляяў. Яны кінуліся
ўцякаць да нас у хату, а дзверы не паспелі закрыць.
Яны ў хату, а ён за імі, яны на ложак, і ён на ложак, яны
накрыліся падушкамі, і ён на падушкі. Бацька пачуў
лямант і прыбег на паратунак. Вось такія цуды
адбываліся з хатняй жывёлай.

За ваенны час вельмі многа развялося ваўкоў. Авечак
пасвілі разам з каровамі, бо іх было нямнога. Людзі
толькі/толькі пачалі іх разводзіць. Запіралі іх нанач у
адным хлеве. Ноччу дабраліся да іх ваўкі. Авечкі выбілі
вароты і выбеглі на волю. Вось ваўкі іх і душылі праз
ноч. Але ж не ўсіх. А адну, ужо наеўшыся, прыкапалі.
Той жа Люсік наступным вечарам зрабіў засаду з
дубальтоўкай. Зноў прыйшлі ваўкі да закапанай авечкі,
але стралок не пацэліў.

Як я ўжо пісаў, многа коней гінула пасля вайны.
Адзін быў закапаны за гумнамі. А мы ўлетку заўсёды
спалі ў чыім/небудзь гумне. І вось аднойчы, звечара,
мы пачулі енк сабачкі. Як аказалася, ён прыйшоў
адведаць канінкі, а туды ж прыйшлі і ваўкі. Так яго і
панеслі. Мы выскачылі на дапамогу, але ўжо было позна.
Потым сабачку знайшлі ў кіламетры ад вёскі. Задушылі
і не елі. Хапала ваўкам і каніны ды іншай падлы пасля
вайны.

Аднойчы, калі мы прыпазніліся з нейкай работай,
мне давялося весці каня на поле. Паша для коней была
за два кіламетры. Калі я ўжо спутаў каня, пачулася
жудаснае ваўчынае выццё. Ужо добра сцямнела. Мяне
агарнуў страх. Раптам я пачуў чалавечы свіст. Напэўна
і гэты чалавек напалохаўся ваўкоў. Падыйшоўшы
бліжэй, я пазнаў Дзіковіча Лёньку, які ішоў з працы са
сваёй дзялкі. Разам мы пакрочылі дамоў.

Ваўкі вельмі баяліся кароў у статку. Калі толькі адна
раўне, усе беглі на дапамогу і кідаліся з рагамі на ваўка,
а ваўкі ўцякалі. Аднойчы ўвосень, калі з поля ўжо было
ўсё ўбрана, на суседнім полі зелянела рунь, мы, трое
пастушкоў, селі ў зацішным месцы за лазовым кустом і
расказвалі такія/сякія байкі і небыліцы. І раптам раўнула
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карова. “Ваўкі”, – мільганула думка. Мы ўскочылі. Два
ваўкі гналіся за двума цяляткамі, якія адсталі ад статка.
Ўсе каровы кінуліся на выручку, а мы ўжо за імі. Усё
абыйшлося добра. Толькі аднаму бычку воўк рвануў за
кумпячок. Мы таксама беглі за ваўкамі, але яны ўцякалі
не ад нас. Чалавека яны не баяцца, у гэтым я
пераканаўся потым.

Аднойчы, мне давялося сустрэцца з ваўкамі, як
кажуць, нос у нос. Было гэта перад жнівом, калі бацькі
мяне адправілі да каваля Руткоўскага назубіць сярпы.
Жыў каваль на хутары ў трох кіламетрах ад нашай вёскі.
Прайшоўшы поле, я апынуўся на выгарцы, дзе калісьці
раслі сасонкі на тарфяніку. Лес згарэў. Застаўся
астравок алешніку справа. Вось з/за яго і выскачылі два
ваўкі. Наперадзе сівы, відаць стары, а ззаду шэры,
малады. Я спыніўся, і яны спыніліся. Я спалохаўся.
Сярпамі не адбаронішся. Я паглядзеў па баках і ўбачыў
бярозавую палку з карнявішчам на канцы. Адначасна
я ўбачыў перад сабой кароў на ўзгорку ва ўрочышчы
Вялікае, якія стаялі ў абед. Там жа былі і авечкі, што
ваўкоў і вабіла. І я падумаў, што я ж калісьці ганяў іх,
але не ўлічыў, што іх ганялі каровы, а не я. Вось я і
замахнуўся палкай і крыкнуў: “Ту/га!” Але не тут то было.
Пярэдні ашчэрыўся і пачаў лапамі драць зямлю так, што
ў паветра ляцелі камочкі зямлі і трава. У мяне ад такой
нечаканасці і палка выпала з рук. Ну, думаю, наклікаў
бяду на сваю галаву, зараз пачнецца. Але выратавала
мяне тое, што пачулі мае “ту/га” пастушкі, якія
адпачывалі. Яны беглі да мяне на выручку. Тады я
апамятаўся і кінуўся зноў з палкай да іх. Стары яшчэ
раз драпануў зямлю, і памаленьку ўдвух пацюхалі. Але
лепш з імі нікому і ніколі не сустракацца. Не раю.
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Апошні год у роднай хаце

Летам 1946 года ў магазіне з’явіліся дэтэктарныя
радыёпрыёмнікі. І мне так захацелася яго прыдбаць.
Яны былі недарагія, і я папрасіў у бацькоў грошы і купіў.
Нацягнуў антэну са страхі хаты да высокага дрэва,
зрабіў зазямленне і ўключыў радыёпрыёмнік. Якой
радасці мне было, калі мая чорная маленькая скрыначка
“загаварыла”. Надзеўшы галаўныя тэлефоны, пачуў
гаворку, музыку, песні. Гэта была цуда/скрыначка, якая
працавала без аніякай электрычнасці. Добра чувалася
з Мінска, з Масквы, а самае цікавае – можна было чуць
“Голас Амерыкі”, “ Бі/бі/сі” і другія. Гэтыя станцыі
глушыліся савецкімі радыёстанцыямі, як маглі, але
нешта можна было пачуць і зразумець.

Праляцеў 1945 год, прайшла палова 1946 года. Мяне
зноў пацягнула да навукі. Бацькі хацелі, каб я быў
настаўнікам. Тым больш, што ў Паставах было
педвучылішча. Мне чамусьці не хацелася быць
настаўнікам. Я хацеў стаць чыгуначнікам. У Гродне быў
чыгуначны тэхнікум. Я напісаў туды ліст, і мне далі
адказ: будзе і стыпендыя, і інтэрнат, ежа і
абмундзіраванне. А яшчэ была бронь ад арміі. Чаго ж
лепшага можна было жадаць у тыя галодныя гады. Мне
прыслалі аж два запрашэнні, толькі прыязджай. Але
мамачка мяне не пусціла, таму што далёка, і неспакойны
быў час. Пагаворвалі аб новай вайне. І мне не
заставалася нічога лепшага, як згадзіцца з
педвучылішчам. Працягваць вучобу ў сярэдняй школе
ў нас не было сродкаў. А ў педвучылішчы давалі
стыпендыю і быў інтэрнат. А сястра Надзея ў гэтым годзе
ўжо заканчвала педвучылішча.

Прыязджаў дзядзя Ціма ў госці ў лётнай форме ў
званні старшага лейтэнанта. Цяпер ён служыў у польскім
войску ў якасці тэхніка/інструктара. Расказаў больш
падрабязна пра лёс свайго брата Сяргея, майго дзядзі,
закатаванага органамі НКУС і НКДБ. Дзядзя Ціма жыў
у Маскве.

Моладзь старэйшага пакалення паціху знікала з
вёскі. Хоць калгасаў яшчэ не было, але людзі прадбачылі
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іх. А мы, падлеткі, пачыналі ад моладзі пераймаць
эстафету. Ладзілі вечарынкі. У маіх сяброў, Жэніка і
Росці, былі гармонікі. У мяне не было нічога, хаця я
вельмі хацеў мець хаця б балалайку. Пры Польшчы ўсе
грошы збіралі на зямельку, а потым наступілі
неспакойныя часы, і было не да гэтага. Праўда, пры
Польшчы бацька быў купіўшы зубны гармонік, потым
жалейку, але ж яны былі нядоўгавечныя.

У пост, перад Вялікаднем, мы рыхтаваліся ў
алалоўнікі, развучвалі вялікодныя песні. На першы дзень
Вялікадня вечарам мы хадзілі славіць Хрыста, аб чым я
расказваў раней. А на другі дзень можна было
танцаваць. Любіў нас павесяліць, апрача Жэніка і Росці,
ужо пажылы чалавек Сарафім, які вярнуўся з
Нямеччыны і прывёз паўакардыёнчык. Ён вельмі
прыгожа іграў, і мы заўсёды запрашалі яго на
вечарынку. Танцавалі беларускую польку, вальс,
кракавяк. Я быў сарамлівы, танцаваць не ўмеў, і вось
дзяўчынка Глашка Дзіковіч вывела мяне на першы мой
танец, вальс. І з яе лёгкай рукі ў мяне пайшла справа. У
вёсцы было многа дзяўчынак прыгожых, ласкавых, але
Зойка Рамановіч мне больш за ўсіх падабалася. Можа

Мой першы здымак, з сябрамі.
Злева направа, першы рад – Павел

Хаткевіч, Росця Грынько, Ваня
Дзіковіч, другі рад – Коля Кукштэль,

Жэня Дзіковіч і я. Чарэмушнікі
Падзісенныя, чэрвень 1946
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таму, што мне прыходзілася з ёй часцей сустракацца,
пасучы разам гусей у маленстве, калі мы рабілі хаткі з
алешніку, разам гулялі. А калі падраслі, я правёў з ёй
усяго два вечары: адзін раз, жэнячы Цярэшку, па
ініцыятыве яе мамы, а другі, пры выпадковай сустрэчы
ў хаце яе сяброўкі Грынько Тоні. Нашы шляхі/дарогі
разышліся, аб чым я вельмі шкадаваў. Страх, які гнаў
людзей ад калгасаў, і загубіў яе. У яе яшчэ былі браты і
сястрычка, усе разбегліся, хто куды. З маіх сяброў
засталіся толькі ў вёсцы Дзіковіч Росця і Грынько
Агафон, але і тыя потым пакінулі вёску і пераехалі ў
суседнюю, больш перспектыўную, вёску Васіліны. І так
вёсачка з года ў год пусцела.

Педвучылішча – шчаслівы час.
За нацыянальную свядомасць

Самымі шчаслівымі, радаснымі і вясёлымі гадамі
майго жыцця былі гады вучобы ў Пастаўскім
педвучылішчы. Мы і недаядалі, і хадзілі ў саматканым,
і ў ботах на драўлянай падэшве, але мы былі шчаслівыя,
бо былі маладыя, аб нечым лепшым марылі, нечага
лепшага чакалі. Інтэрнат для хлопцаў быў размешчаны
на вуглу плошчы Свабоды, былой Рыначнай, і вуліцы
17/га Верасня, былой Задзеўскай. Інтэрнат размяшчаўся
ў двух дамах. Мы жылі ў адным з іх на другім паверсе,
які мы празвалі “Парнас”. Туды, наверх, вяла стромкая
лесвіца. Там былі два вялізныя пакоі, дзе ў кожным жыло
па 11 студэнтаў. У кожным пакоі была печка/шчыток.
Раніцай і ў абед нас кармілі ў сталовай, якая
размяшчалася ў дзявочым інтэрнаце, па вуліцы
Кастрычніцкай, былой Польнай. А вечарам па чарзе
варылі ў шчытку бульбу. Стол быў адзін на ўсіх. Урокі
рабілі таксама па чарзе. А ложкі для спання зрабілі самі
з аполкаў (гарбылёў), якія нам прывёз дырэктар
педвучылішча, Паныш Антон Станіслававіч. Дырэктар,
былы франтавік, быў вельмі добры, душэўны чалавек.
Але што ён мог прыдумаць лепшае ў тыя бедныя часы.
Нам далі цвікі, інструменты, і мы зрабілі ложкі. У каго
атрымоўваліся добрыя, а ў каго абышто. Вядома ж, якія
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з нас былі майстры, ды з гарбылёў жа рабілі. Памятаю
ложак Бабіча Віктара. Вельмі ўжо высокі ложак
атрымаўся ў яго. Як толькі Віктар засне, то нехта
пажартуе, крыху папіхнуўшы яго ложак, які і складзецца
на падлогу разам з Віктарам. Дроў сухіх не было. Ідучы
вечарам ад дзяўчат, ламалі сухія, старыя платы ў
гараджан, інакш кажучы, хуліганілі. Але ж трэба было
распаліць у печцы, каб зварыць есці. А есці хацелася.

Хлеб нам выдавалі ў нашай сталовай па картках. У
другіх месцах горада па нашых картках хлеба не давалі.
Я са сваім сябрам Кіёнкам Генадзем у гарадской хлебнай
краме ўбачылі карткі, на якіх стаяў штамп: літара “О”,
а ў сярэдзіне “1”. Вось мы і падумалі, што такі штамп
можна лёгка зрабіць з бульбіны, і зрабілі. Намазалі
фіялетавым чарнілам штамп і шлёпнулі на картку. Але
ад сочнай бульбіны чарніла крыху расплылося. Але голад
не цётка, і мы пайшлі ў гарадскую хлебную краму. Падалі
прадаўшчыцы картку. Яна паглядзела на нашу работу і
сказала, што яна нам гэтай карткі не аддасць, бо яна
не сапраўдная. Вось дык папаліся. Выйшлі на вуліцу,
павесіўшы галовы. Што рабіць, ні хлеба, ні карткі? І тут
на наша шчасце якраз падыйшоў дырэктар, Антон
Станіслававіч. “У чым справа, хлопцы?” Ён заўсёды так
звяртаўся да нас і, напэўна, заўважыў наш настрой. Мы
яму расказалі пра нашу бяду. Ён сказаў, каб пачакалі.
Праз хвіліну ён вынес нашу картку. Думалі, што будзе
лаяць нас, а ён нам не сказаў ні слова. Ведаў, што не ад
раскошы мы гэта рабілі. Гэта быў чалавек вялікай душы,
які прайшоў дарогамі вайны і нагледзеўся на людское
гора. Мы яму шчыра дзякавалі, а ён толькі падняў руку
ў знак спачування.

Займаліся мы па 7 гадзін (урокаў) у дзень. Хочацца
ўспомніць добрым словам нашых другіх бацькоў, нашых
дарагіх настаўнікаў. Завуч педвучылішча Марыя
Вікенцьеўна Ясюнас. Мы яе завочна так і звалі “Мама”.
Гэта была бабулька з вялікім педагагічным стажам і
жыццёвым вопытам. Сваёй душэўнасцю яна заваявала
нашу любоў. Вяла яна рускую мову. Такіх жа цёплых
слоў заслугоўвае наша матэматычка Елена Афанасьеўна
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Рыко, якая любіла складаць “задачы на рух” пасля таго,
як яна каго/небудзь заўважала вечарам у горадзе,
спацыруючы ў пары. Задача была складзена і пра мяне
з Данатай. Сям’я Елены Афанасьеўны загінула ў час
вайны. І мы ёй спачувалі і любілі яе. Рускую літаратуру
выкладаў Селіванчык Аляксандр Міхайлавіч. Асабліва
запомніўся ўрок, калі праходзілі “Лошадиную фамилию”
А. П. Чэхава. Чытаў нам Аляксандр Міхайлавіч, і сам
заходзіўся ад смеху, а мы ўсім класам яму дапамагалі.
Здавалася, разваліцца будынак.

Вельмі строгая, але добрая, была настаўніца
выкладання методыкі беларускай мовы Надзея
Аляксандраўна. На яе ўроках нельга было і зварухнуцца.
За сталамі мы сядзелі па чатыры. Наш стол стаяў каля
сцяны. Першы ад мяне злева сядзеў Кіенак Генадзь,
справа – Смятанка Валодзя і Клаўсюк Аркадзь. У класе
была абсалютная цішыня. Надзея Аляксандраўна
расказвала запланаваную ёй тэму, а ў гэты час унізе, на
першым паверсе, вяла ўрок спеваў Францішка Адамаўна
Скурко, сваячніца Максіма Танка. Знізу даносіліся гукі:
“Д/о/о/о, р/э/э/э, м/і/і/і” і гэтак далей. Генадзь кажа ціха:
“Імша ідзе”. Я яму таксама шапнуў у жарт, што сёння ж
свята. Быў нейкі прысвятак. У нас ўжо з’явілася жаданне
засмяяцца, але ж стрымаліся. Але, калі крыху
пачакаўшы, Генадзь сказаў: “Невядома, адкуль святар?”/
вось тут я не вытрымаў і чмыхнуў. Надзея
Аляксандраўна папрасіла нас выйсці з класа. Генадзь
спрабаваў яшчэ штосьці апраўдвацца, а я ўжо не мог
нічога і гаварыць. Выбеглі ў калідор і далі волю сваім
пачуццям. Празвінеў званок на перапынак. Выйшла
Надзея Аляксандраўна з класа, таксама з усмешкай: “Ну
як, адвялі душу?” І мы папрасілі ў яе прабачэння.

Цікавымі былі ўрокі па біялогіі выкладчыцы Лідзіі
Якаўлеўны Васільевай. А на трэцім курсе ў нас была
анатомія. Адбыўся аднойчы непрыемны выпадак для
мяне па гэтаму прадмету. Гэта было ўжо ў канцы мая,
заканчваўся навучальны год, і, наогул, наша вучоба ў
педвучылішчы. Выклікала мяне настаўніца адказваць
урок і паставіла мне “5”. А праз два дні на ўрок анатоміі
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завітала да нас завуч Марыя Вікенцьеўна. А я, апошнюю
“пяцёрку” атрымаўшы, палічыў, што мяне не выклічуць
больш, і слаба падрыхтаваўся. І я пасля “пяцёркі”
атрымаў “двойку”. Мне было сорамна перад настаўніцай,
што я падвёў яе. А яна ж спадзявалася на мяне. Канечне
ж, падвёў я ў першую чаргу самога сябе. Тое ж самае
адбылося і з маім сябрам Бараноўскім Пятром. І нам
прызначылі абодвум дадатковы экзамен па анатоміі.
Калі з Бараноўскім пайшлі да Лідзіі Якаўлеўны здаваць
экзамен, яна ніякага экзамена нам не ўчыняла, ведала,
што мы падрыхтаваліся, але за год нам паставіла толькі
“4”.

Вясёлы быў настаўнік геаграфіі па прозвішчу Кручок.
Можа таму ён і быў вясёлы. Запомнілася мне першае
яго знаёмства з намі. Прывяла яго ў клас завуч Марыя
Вікенцьеўна. Пакуль яна яго прадстаўляла нам, ён стаяў
навыцяжку з геаграфічнай картай у правай руцэ, а ў
левай трымаў класны журнал і ўказку. Потым
прывітаўся з намі і сеў за стол. Адкрыў журнал, пачаў
выклікаць, прыдзірліва аглядаючы кожнага, асабліва
дзяўчат, але з лагоднай усмешкай. Калі дайшла чарга
да мяне, а я сядзеў на гэты раз за першым сталом
супраць яго, то ён, яшчэ не назваўшы майго прозвішча,
а толькі прачытаўшы, засмяяўся. “Мурзёнак”,/ называе
маё прозвішча. Я ўстаў. Агледзеў і мяне, як мае быць, а
потым і кажа: “Такі хлопчык чысценькі, і такое
прозвішча”. Вясёлы быў чалавек, вясёлыя былі і яго
ўрокі.

Падабаліся нам урокі маладых настаўніц Надзеі
Восіпаўны па педагогіцы, Лідзіі Цімафееўны па гісторыі,
настаўніка фізікі Барыса Афанасьевіча Сасноўскага.
Любіў я матэматыку, фізіку, беларускую мову і
літаратуру, рускую літаратуру. Перачытаў усе кнігі па
беларускай і рускай літаратуры, што праходзілі па
праграме: “Вайну і мір” Л. Н. Талстога, “Ціхі Дон” і
“Паднятую цаліну” М. Шолахава, “Будучыню” Э.
Самуйлёнка, “Новую зямлю” Я.Коласа, “Раскіданае
гняздо” Я.Купалы і многія іншыя. Любіў пісаць
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сачыненні. Калі/ні/калі Аляксандр Міхайлавіч зачытваў
мае сачыненні перад класам. А на дзяржаўным экзамене
па беларускай літаратуры пісаў пра паэму “Над ракой
Арэсай” Янкі Купалы. Пасля праверкі сачынення Надзея
Аляксандраўна сказала, што я і размаляваў жа.

Увосень 1946 года ездзілі на нарыхтоўку дроў у
Смыцкое лясніцтва. Працавалі толькі мы,
першакурснікі. Там у рабочых абставінах адбывалася
наша першае знаёмства з будучымі сябрамі і сяброўкамі.
Там жа пачыналіся нашы сяброўскія сувязі. Надвор’е
было цудоўнае, беларускі лес таксама, асабліва восенню.
Потым пачаліся заняткі. Вечарамі па суботах
арганізоўваліся розныя мерапрыемствы па прадметах і
перад палітычнымі святамі на палітычныя тэмы. Пасля
гэтых мерапрыемстваў былі танцы ў прысутнасці
дзяжурнага настаўніка. Музыкантамі ж былі самі
студэнты: Міша Мышко і Лёнька Міхасёнак. На вечары
прыходзіў, на танцах прысутнічаў, але танцаваў рэдка,
бо вельмі гучныя былі мае боты на драўлянай падэшве.
Хаця ў такіх ботах быў не я адзін. Але, калі танцавалі
беларускую польку, то груку было. Праз некаторы час
купілі мне чаравікі.

У гэтых ботах яшчэ схадзіў дамоў, калі адпусцілі нас
на зімовыя канікулы. Ішоў з Колем Рамановічам, братам
Зоі. Коля вучыўся ў 7 класе. Быў моцны мароз, вечарэла.
У мяне хоць старая, але была нейкая зімовая шапка і
саматканая бурачка. А Коля ішоў у шынельцы, ды ў
летняй кепачцы на галаве. Ідучы ззаду, я заўважыў на
яго левым вуху штосьці белае, як белую п’яўку. Расціралі
снегам, хаця, кажуць, гэта няправільна. А як правільна,
мы не ведалі. А ў мяне ад маіх дзеравяшак былі мазалі.

І яшчэ хочацца расказаць пра адно падарожжа
пешшу з Чарэмушнікаў у Паставы. Гэта ўжо было вясной
у час разводдзя, калі я вяртаўся з вясенніх канікул на
вучобу. Лёд ужо зыйшоў з рэк, але руччы яшчэ гулі ад
вясновых вод. Наладавалі мне таго/сяго ў самаробны
заплечнік, і я пайшоў. На нагах ужо былі чаравікі. Але
ж выбіраў вышэйшыя мясціны, каб не замачыць ногі.
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Пакуль што мне гэта ўдавалася. Маста праз рэчку
Палавіца ў Андронах амаль не было, былі толькі палі і
лагі на іх, ды яшчэ з цвікамі, ды слізкія. З цяжкасцю,
але перапоўз, рызыкуючы зваліцца ў рэчку.
Падыйшоўшы ў вёсцы Цёплыя да гэтай жа рэчкі, маста
не было зусім. Калі я ішоў дамоў, тады было ўсё
замёрзшы, і я нават увагі не звяртаў на масты. А зараз
прыйшлося. Стаю і думаю, што рабіць. Але разгадка
прыйшла хутка, калі я заўважыў, як адзін мужык
перасякаў рэчку ўброд на фурманцы і прытым
неглыбока. Чакаць новага фурмана я не стаў, бо не
ведаў, калі хто пад’едзе, і я пабрыў па калена ў халоднай
вадзе. Перайшоўшы на другі бераг, я выліў ваду з
чаравікаў, выкруціў шкарпэткі і пакрочыў далей. Хутка
ногі мае сагрэліся. Наперадзе былі яшчэ дзве рэчкі –
Лучайка і Мядзелка. Падыйшоўшы ў вёсцы Зосіна да
рэчкі Лучайка, я зноў не ўбачыў маста. А ўжо вечарэла.
Кінуўся ўправа – нідзе ніякіх слядоў. Кінуўся ўлева і
ўбачыў “пераправу”: праз рэчку ляжала некім скінутая
сукаватая вольха. Выбару не было, трэба было
рызыкаваць. Чапляючыся за сукі, я ўтрымліваў
раўнавагу, бо вольха пакачвалася пад нагамі то ўлева,
то ўправа. Але ж перайшоў і аглянуўся, ці праўда гэта.
А на Мядзелцы, каля вёскі Заброддзе, мост быў
пашкоджаны, але для пешахода не было праблем.
Прыйшоўшы на кватэру, зняў заплечнік, і тут нейкая
невядомая сіла папіхнула мяне ўперад, але я ўтрымаўся.
Вось такое было маё падарожжа ў 21 кіламетр па вадзе
і гразі.

Вясной 1947 года садзілі малады сад пад
кіраўніцтвам дырэктара Антона Станіслававіча. Па
спецыяльнасці ён быў біёлаг. Капалі шырокія ямы, на
дно клалі гной, засыпалі яго зямлёй і толькі потым садзілі
яблыньку ці грушу. Запрашалі да работы на агародзе і
бацькоў з коньмі. Памятаю, як дырэктар “спавядаў”
Смятанку Валодзю з Мядзельшчыны, чаму не прыязджае
яго бацька. Даведаўшыся, што бацька працуе у
пажарнай, заўважыў, што відаць таму няма часу, бо
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суткі дзяжурыць – спіць, а потым двое сутак спіць, што
дзяжурыў. Вёў ён у нас хімію. Але ўрокі яго былі рэдкія,
больш даваў самастойна вучыць. Яго заўсёды некуды
звалі. А ці ж маглі мы самастойна авалодаць такім
прадметам, як хімія. Лабараторных мы ніякіх не рабілі,
аб гэтым нават не мелі ўяўлення. У лепшым выпадку
гэта быў мел. Аднойчы на ўроку Антон Станіслававіч
выклікае мяне да дошкі запісаць нейкую рэакцыю. На
мой адказ, што не ведаю гэтага, ён загадаў, каб я браў
мел і пісаў. Ён прадыктаваў – я запісаў. Тады ён і кажа:
“Ну во, а казаў не ведаю”. І паставіў мне “4”.

Сярод студэнтаў педвучылішча былі члены Саюза
беларускіх патрыётаў (СБП) –  падпольнай арганізацыі,
мэтай якой было павышэнне нацыянальнай свядомасці
навучэнцаў, якія на месцах павінны былі распачаць
аналагічную працу сярод насельніцтва. Гэта пакаленне
моладзі ведала, што прынесла савецкая ўлада
беларускаму народу ў 1939 годзе – гэта канчатковае
зняволенне, аніякай нацыянальнай свядомасці, прыгон
для сялян. Патрыёты/студэнты хацелі, каб Беларусь была
вольнай, незалежнай, каб беларуская мова была
дзяржаўнай. Яны былі патрыётамі, любілі сваю родную
Беларусь, свой народ, рызыкавалі сваім жыццём,
свядома ўяўляючы, з якім рэжымам яны ўступілі ў
паядынак. Аднак, што можна было зрабіць ва ўмовах
жорсткага сталінскага рэжыму.

А чэкісты не спалі. У час заняткаў, прама ў класе,
былі арыштаваны: Бароўка Ангеліна Арсенцьеўна,
Бароўка Іван Яфімавіч, Лапушынскі Павел Паўлавіч,
Сідаровіч Яўген Антонавіч, Стахоўскі Віктар
Канстанцінавіч. Якраз у той дзень я крыху заспаўся і
спазніўся на першы ўрок. Жыў я ў гэты час недалёка ад
педвучылішча па Пралетарскай вуліцы ў доміку нумар
1, у добрых людзей па прозвішчу Шыркі, бабулькі і яе
сына Івана, які працаваў паштальёнам. Бацькі мае
забралі мяне з інтэрната, убачыўшы, у якіх умовах
жывуць студэнты. Дык вось, перасекшы кірмашовую
плошчу, па якой я заўсёды хадзіў, я выйшаў на вуліцу
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17/га Верасня. Я глянуў улева і заўважыў групу ваенных,
якія ішлі ў напрамку педвучылішча. Я не звярнуў
спачатку на іх увагі. Каб не сустрэцца ў педвучылішчы
ні з кім, я рашыў дачакацца званка ў туалеце, які
знаходзіўся ў 50 метрах ад будынка. Толькі я паспеў
закурыць, як праз шчылінку ўбачыў, што да мяне шыбуе
ваенны, адзін з тых, што ішлі па вуліцы. Не памятаю,
якога ён быў звання, але ведаю, што гэта быў афіцэр.
Ён быў у белым ваенным кажушку, а такія кажушкі
насілі толькі афіцэры. Зайшоў ён у туалет, як бы па сваіх
патрэбах, ды пытаецца ў мяне, чаму я не на занятках.
Я адказаў, што крыху заспаўся і чакаю вось званка.
Запытаў маё прозвішча і прапанаваў адвесці мяне на
урок. Але я не пайшоў, сказаўшы, што хутка будзе
званок. Напэўна ж загадаў назіраць за мной. Праз хвілін
10 я ўбачыў, як павялі пад канвоем вышэй названых
арыштаваных студэнтаў. Празвінеў званок, і я, вельмі
ўсхваляваны, пайшоў у свой клас. Тым больш, што
Сідаровіч Яўген быў мой добры сябра, з якім мы вучыліся
разам яшчэ ў 7 класе.

Апрача іх былі арыштаваны настаўнікі пачатковых
класаў, якія належалі да гэтай арганізацыі: Асіненка
Мікалай Арсенцьевіч, Мацук Алена Мітрафанаўна. З 16
па 19 чэрвеня ў Мінску адбылося закрытае пасяджэнне
трыбунала ваеннай акругі, а 20 чэрвеня 1947 года 33
члены СБП былі пазбаўлены волі на тэрміны ад 5 да 25
гадоў. Асіненка М.А. атрымаў 25 год. Рэабілітаваныя
былі толькі 29 лістапада 1991 года, а Асіненка М.А. і
Бароўка А.А. 30 кастрычніка 1992 года. Такая ж
арганізацыя была і ў Глыбоцкім педвучылішчы,
падабралі ўсіх.

Падобнае адбылося і ў 1945 годзе. У час заняткаў
былі арыштаваны студэнты: Сушко Іосіф Фаміч,
Колесава Марыя Кандрацьеўна, Конаш Антаніна
Уладзіміраўна, Троцкая Яўгенія Георгіеўна, Чыпко Галіна
Маркаўна. І настаўнікі пачатковых класаў: Волах
Валянціна Васільеўна, Каранчук Уладзімір Васільевіч,
Счасны Пётр Усцінавіч. Усім ім далі па 10 год
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зняволення. Абвінавацілі іх у тым, што навучаючыся
пры немцах у Пастаўскай настаўніцкай семінарыі, яны
былі членамі Саюза Беларускай Моладзі (СБМ).
Рэабілітаваныя ў 1962/1963 гадах [6]. Конаш Антаніна
Уладзіміраўна мая траюрная сястра. Мой бацька і яе
маці былі стрыечнымі. Зламала турма, лагер яе маладое
жыццё, не атрымалася і сям’і. І зараз дажывае свой
невясёлы век. А колькі ж такіх пакалечаных лёсаў
засталося ва ўсім былым Савецкім Саюзе. У раёне яшчэ
ў 1944/1947 гадах існавалі ўзброеныя патрыятычныя
фарміраванні. Але ўжо ў 1945 годзе яны ў асноўным
былі знішчаны. За 5 месяцаў 1946 года органамі было
ліквідавана 25 груп, агульнай колькасцю 111 чалавек.
На першай пасляваеннай праваахоўнай канферэнцыі,
якая адбылася 10/11 жніўня 1946 года, адзначалася: “У
раёне існуе разгалінаваная сетка нацыяналістычных
фарміраванняў. Многія партыйныя, савецкія,
камсамольскія работнікі баяцца выязджаць у сельскую
мясцовасць з/за таго, што ведаюць аб актыўнай
дзейнасці нацыяналістычных фарміраванняў”. Сваімі
сіламі мясцовыя ўлады не змаглі справіцца з праявамі
патрыятычна настроеных сіл. У справаздачы начальніка
раённага аддзела МДБ на бюро Пастаўскага РК КП(б)Б
20 снежня 1947 года адзначалася: “За апошнія 4 месяцы
гэтага года ў раёне рэзка актывізавалася дзейнасць
нацыяналістычных груп. За гэты час здзейснена 5
тэрарыстычных актаў супаць савецка/партыйнага
актыву”. Далей у справаздачы адзначалася: “У выніку
такой актывізацыі контррэвалюцыйных тэрарыстычных
нацыяналістычных фарміраванняў у такіх сельскіх
Саветах, як Груздаўскі, Мягунскі, Савіцкі, Навасёлкаўскі
нумар 1, Навасёлкаўскі нумар 2, Свілельскі – па сутнасці
паралізавана насельніцтва і дзейнасць партыйна/
савецкага актыву” [6].

Аб тым, што на самай справе паездкі па раёне былі
рызыкоўнымі і вельмі небяспечнымі, сведчыў наступны
прыклад. 12 верасня 1947 года падчас паездкі ў
Груздаўскі сельсавет днём была абстраляна машына
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намесніка старшыні Пастаўскага райвыканкама. І
толькі цудам яму і яго кіроўцу ўдалося выратавацца.
Улічваючы такую складаную сітуацыю, райкам партыі
вымушаны быў звярнуцца ў Маладзечанскі абкам
партыі з просьбай накіраваць у раён аператыўную групу
ўнутраных войскаў для знішчэння ўзброеных
фарміраванняў. Другімі словамі, карны атрад, як і пры
немцах, толькі ўжо супраць свайго народа. У 1950 годзе
карныя органы ў вёсцы Куелі Радуцкага сельсавета,
недалёка ад вёскі Вайшкуны, дзе я першы год працаваў
настаўнікам, разграмілі штаб падпольнай дзейнасці
беларускіх патрыётаў. На шчасце, усе былі на заданні,
загінуў толькі вартавы. Там была радыёстанцыя,
друкарская машынка, улёткі. Аднойчы я і мой сябра
Зянон Віктаравіч, настаўнік Вайшкунскай
развіваючайся сямігодкі, па заданню дырэктара школы
хадзілі да бацькоў у гэту вёску. Назад вярталіся нават з
песняй. Ніхто нас не сустрэў, не затрымаў. І наогул, нас
ніхто не трывожыў. А тут разграмілі. У аперацыі прымалі
ўдзел міліцыянты Пастаўскага і Мядзельскага раёнаў.

Вось у такіх умовах пасляваенных гадоў нам
даводзілася жыць, вучыцца і працаваць. Баяліся сказаць
што/небудзь дрэннае ў адрас улады, або, ня дай Бог, у
адрас бацькі Сталіна. Трэба было да ўсяго прызвычаіцца,
асцерагацца ўсяго і ўсіх.

Увосень 1947 года я
з’ездзіў у госці да сястры
Надзеі ў вёску Рамашкавічы,
дзе яна працавала другі год
настаўніцай. Цягніком
даехаў да прыпынку
Камайка, а далей пайшоў
пешшу. Любаваўся прыро/
дай незнаёмых мясцін, якія
здаваліся мне незвычайнымі
ў параўнанні з Дзісенскай
нізінай на маёй радзіме:
пагоркі, нізіны, балоты,
азёры. А ў нядзелю яна

З сястрой Надзеяй.
Паставы, 1947
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прыехала да мяне, запрасіла мяне ў магазін і купіла мне
прыгожы касцюм. Я быў вельмі ўдзячны ёй, бо ў бацькоў
такіх грошай не было. А мне ж ужо ішоў васемнаццаты
год.

Вясной 1948 года памёр дзядуля Тумаш. Пахавалі
яго на самым сонечным месцы, на новым участку зямлі,
які нядаўна далучылі да могілак. Усё шкадавалі зямелькі,
нават на могілкі. А на старых могілках аднаго закопвалі,
а другога костачкі выкопвалі. Помнікаў у той час ніхто
не ставіў, хіба багацейшыя, агароджаў таксама. Ставілі
крыж і ўсё. А калі крыж заваліўся, на гэтым і памяць аб
чалавеку канчалася. Я не ведаў магілы ні дзядулі, ні
бабулі, ні маіх двух брацікаў і сястрычкі. Ведаю толькі,
што яны пахаваны на агульным кургане, які называецца
Могілкі. Але часы мяняліся. Мамачцы папа з сястрой
Надзеяй зрабілі помнік. У апошні час і зямелька стала
нічыйнай. Не трэба думаць, дзе капаць магілу, каб не
выкапаць чые/небудзь косці. Вечны пакой табе дзядуля
Тумаш. Адгараваў ты, адмучыўся на гэтым свеце, як і
жывыя, што прадаўжалі жыць. Але хопіць аб сумным.

Па вуліцы Ленінскай, былой Браслаўскай, была
базавая пачатковая школа, дзе мы праходзілі
педагагічную практыку. Першым маім урокам у жыцці
быў урок па фізкультуры ў чацвёртым класе. Здаецца і
рыхтаваўся сумленна, а як давялося праводзіць –
разгубіўся. Як дзеці высыпалі на фізкультурную
пляцоўку, а іх было каля 40, я ледзь з імі справіўся.
Правёў жа неяк урок, якім я сам быў незадаволены. А
як ацанілі ўрок на “тройку”, я і зусім галаву павесіў. “Не
будзе з мяне настаўніка”, – падумаў я. Другі ўрок
праводзіў у другім класе па беларускаму чытанню на
тэму “Шпак”. Хваляваўся зноў, бо на ўроку прысутнічала
настаўніца гэтага класа, знаёмая мне ўжо Анна
Усцінаўна, наша метадыст Лідзія Якаўлеўна. Акрамя іх
прысутнічалі мае сябры і сяброўкі. Дзе ж тут не
захвалюешся? Але неяк “узяў сябе ў рукі” і правёў урок.
Пры аналізе ўрока мяне пачалі хваліць, чаго я не чакаў
пасля майго першага ўрока па фізкультуры. Ды і ацанілі
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на “5”. Вось я тады і падумаў, што можа і з мяне што/
небудзь атрымаецца. У мяне зноў з’явіўся добры настрой
і зусім змяніўся погляд на педагагічную працу.

Сябраваў я з Кіёнкам Генадзем, Бараноўскім Пятром,
Дзеравянкам Міхаілам, Сіповічам Вячаславам. Аднойчы
пайшлі з Сіповічам Вячаславам рыхтавацца да
чарговага экзамена на Задзеўскае возера, якое было
недалёка ад педвучылішча. Возера было выцягнута
ўздоўж. Рашыўшы пакупацца, мы захацелі пераплыць
возера па дыяганалі на другі бераг, дзе было месца для
купання. Але потым пабаяліся, што далекавата, не
даплывём. Рашылі плыць да процілеглага берага па
прамой. І паплылі. Вада, здавалася, была цёплая, а як
адплылі далей, то месцамі яна была халодная, крынічная,
а месцамі зноў цёплая. Падплываючы да процілеглага
берага, мы вырашылі, не выходзячы на бераг, плыць
далей да месца купання ўздоўж берага. Калі даплылі да
месца купання, з’явілася новае рашэнне: зноў не
выходзіць на бераг, а праверыць свае сілы, вяртацца
назад, плыць да свайго берага. І мы паплылі да нашага
берага, зноў зрабілі паварот на 90 градусаў і даплылі да
нашай “базы”, апісаўшы прамавугольнік каля аднаго
кіламетра. А вылазячы яшчэ нарвалі ліліяў. Пасля таго,
як мы апрануліся, бо крыху падмерзлі, зрабілі разборку
нашага падарожжа па вадзе. І аднагалосна рашылі, што
мы абодва дурні, за гэта нас трэба было б адлупіць, але
бацькі былі далёка. Калі б што/небудзь здарылася з кім/
небудзь адным, напрыклад, сутарга, другі б прыйшоў
на дапамогу. І абое пайшлі б карміць ракаў. На беразе
возера не было ні жывой душы, лодкі таксама не было.
А калі б хто і быў, што б ён нам дапамог.

30 красавіка 1948 года. Традыцыйны святочны
вечар, прысвечаны 1 Мая. Мы ўжо правучыліся амаль
два гады. Добра ведалі адзін аднаго. Пачалі вызначацца
пары сяброўскіх адносін паміж хлопцамі і дзяўчатамі, а
потым і кахання маіх аднакласнікаў: Клаўсюк А. і
Грыгаровіч Г., Кіёнак Г. і Драгун В., Сіповіч Ч. і Мікуліч
Л., Чабатар А. і Пацяруха Н., Сялюн В. і Сідаровіч А. У
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двух паралельных класах было многа прыгожых дзяўчат:
Тарасевіч Паліна, Баслык Галіна, Чабатарова Валя, Рогач
Соня і другія. Але ж за ўсімі не ўгонішся, трэба было
спыніцца на адной з іх. І я спыніўся. Больш за ўсіх мне
падабалася дзяўчынка з майго класа Мажэйка Данатка.
І яе адносіны да мяне, на мой погляд, былі добрымі. У
гэты вечар я набраўся смеласці прапанаваць ёй мае
паслугі – праводзіць яе дадому, да дзявочага інтэрната,
пасля танцаў. І яна пагадзілася. О/о/о, з якім
задавальненнем я гэта ўспрыняў. З гэтага вечара
пачалося наша сяброўства, а потым і каханне. І гэта
дата стала гістарычнай для нас, бо мы з ёй разам
пражылі наша жыццё да старасці. У той першы вечар,
канечне ж, я не ведаў, як складзецца наш лёс. А вечар
быў цудоўны. Майскі вечар. Праводзіў я яе да інтэрната,
каля якога было многа/многа бэзу, які цвіў. Паветра было
запоўнена пахам бэзу. І нам здавалася, што гэта

 Першы курс педвучылішча. Злева направа: унізе –
Валя Чабатарова, Аня Лях, Даната Мажэйка,

Паліна Тарасевіч; сядзяць – Аня Баранава, Броня
Голубева, Мікалай Іванавіч Хмыроў (класны

кіраўнік), Антон Станіслававіч Паныш
(дырэктар), Каця Алейнікава, Ніна Ясінская;
стаяць – Валянцін Шылінскі, Маша Драгун,

Аркадзь Клаўсюк (стараста), Броня Агрэйцовіч,
Генадзь Кіёнак, Валя Драгун, Пётр Бараноўскі,

Галя Грыгаровіч, Уладзімір Смятанка, Ніна
Рабушка, Пётр Мурзёнак, Коля Шаура. Паставы,

чэрвень 1947
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створана толькі для
нас дваіх і больш ні
для каго. Колькі я
жыву і жыць буду,
мяне заўсёды пах бэзу
вяртае ў маю
маладосць, у тыя
шчаслівыя часіны,
вяртае ў той майскі
вечар.

Потым мы сталі
сустракацца кожную
суботу на танцах, рабілі прагулкі па гораду да маскоўскіх
курантаў у 24 гадзіны, якія гучалі на ўвесь горад з
рэпрадуктара радыёвузла. У нядзелю рабілі прагулкі на
Гарбарку, Пастаўскі парк адпачынку, дзе можна было
ўзяць лодку і паплаваць разам гадзіну/другую, нарваць
лілій, якія мы вельмі любілі. Хадзілі ў мясцовы кінатэатр
глядзець цікавыя фільмы. На канікулах мы абмяняліся
фатаграфіямі. Даната мне прыслала каляровую
фатаграфію. Я паказаў яе сваім родным. Мой выбар
ухвалілі. Мама толькі сказала, што вельмі хацела б
дачакацца ўнучкаў. Яна была вельмі хворая, адчувала,
што не дачакаецца. І не дачакалася. Але аб гэтым
сумным потым.

Неяк, у маі 1949 года, калі мы заканчвалі вучобу ў
педвучылішчы, завітаў да нас, хлопцаў/выпускнікоў,
начальнік КДБ раёна, маёр Рашчэня. Запрашаў нас
пасля заканчэння педвучылішча паступаць у вучылішча
КДБ. І мне запомніліся яго словы: “Вы павінны будзеце
ўмець вывернуць душу чалавека навыварат”. Вось я і
падумаў, колькі ж нявінных душ яны вырвалі? Мільёны!
Я яго словы зразумеў так, што трэба навучыцца з
невінаватага чалавека рабіць вінаватага. Вось яны так
і рабілі. Але, як я думаю, сярод нас, будучых настаўнікаў,
не знайшлося ніводнага з каменным сэрцам.

Праляцеў яшчэ адзін год вучобы. Здалі дзяржаўныя
экзамены. Уручылі нам на выпускным вечары атэстаты
Міністэрства Асветы БССР аб прысваенні нам звання

Мы з Данаткай. Паставы,
чэрвень 1949
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настаўніка пачатковых класаў. Потым Марыя
Вікенцьеўна запрасіла нас усіх за агульны з настаўнікамі
стол, дзе мы і адзначылі заканчэнне педвучылішча. Было
весела і адначасова сумна. З некаторымі мы сустракаліся
апошні раз. Потым яшчэ не ведалі, куды каго пашлюць
на працу. За накірункам на працу трэба было ехаць у
Маладзечанскі абласны аддзел народнай асветы.

За накірункам на працу – у Маладзечна

За накірункам на працу пастаўчане дамовіліся ехаць
разам. Ехалі цягніком Лынтупы/Крулеўшчына, а потым
пераселі на цягнік Крулеўшчына/Маладзечна. І зноў
было весела. Усю ноч ніхто не задрамаў. Дзяўчаты не
давалі спаць хлопцам, а хлопцы дзяўчатам. Ад станцыі
да АблАНА трэба было ехаць яшчэ аўтобусам. Усе
пастаўчане атрымалі накірункі ў Пастаўскі раён.
Вярнуліся на станцыю. У каго грошы былі, пайшлі ў
магазіны. У мяне іх не было. Са мной засталася група
дзяўчат. Мы знайшлі палянку каля станцыі, і дзяўчаты
папрасілі мяне павартаваць іх, пакуль яны будуць спаць.
Ну і я чэсна выконваў свой абавязак. А сам, нават, не
задрамаў.

Вечарам зноў селі ў цягнік Маладзечна/
Крулеўшчына. І зноў пачалося тое самае: ніхто нікому
не даваў спаць. Каб гэта ліха ведаючы, я б не даў
дзяўчатам спаць на палянцы. Прыехалі ў Крулеўшчыну
ўжо ноччу. І я вырашыў пайсці на прывакзальную
плошчу, дзе былі лавачкі. Прымасціўся на адной,
падклаўшы пад галаву партфель, у якім нічога не было,
і хутка заснуў. А ноч была халаднаватая. Напэўна, калі
я падмёрз, то падняўся сонны, і зайшоў у зал вакзала.
Калі да мяне падыйшоў Кіёнак Г. і штосьці загаварыў,
нарэшце я праснуўся і ўспомніў, дзе я быў і што ў мяне
быў партфель. Нічога яму не кажучы, я выбег на плошчу.
Партфель быў на месцы, каму ён быў патрэбны пусты,
апрача мяне. Вярнуўшыся, зноў сустрэў Кіёнка, якому
таксама хацелася спаць. Усё ж ужо другая ноч без сну.
Ён прапанаваў залезці у вагон пасажырскага цягніка,
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які стаяў у тупіку. Мы залезлі і так смачна драманулі,
што маглі праспаць і свой цягнік. Але ж гэтага не
адбылося, дзякуючы “пільнасьці” нашай міліцыі.
Нездарма кажуць: “Наша міліцыя – нас беражэ”. Нас
разбудзіў міліцыянер і пайшоў далей паглядзець, ці няма
там яшчэ такіх жа начлежнікаў. Мы з Генадзем кінуліся
да выхаду, у процілеглы бок, але лёс наш ужо быў
вырашаны міліцыянерам, дзверы вагона былі ўжо
замкнёныя. Міліцыянер, падыйшоўшы да нас,
запатрабаваў нашы пашпарты, забраў іх і завёў нас у
аддзяленне. Сказаў, каб плацілі штраф. Колькі сказаў
плаціць, ужо не памятаю, але папярэдзіў, што калі зараз
не заплацім, бацькі заплацяць у дзесяцікратным памеры.
Мы пачалі даводзіць, што мы бедныя студэнты і ў нас
грошай няма. У мяне і сапраўды не было ні капейкі, а
Генадзь прызнаўся, што ў яго ёсць 3 рублі. Міліцыянер
забраў тыя 3 рублі і даў яму квіток, напісаны ад рукі на
шматку паперы. К гэтаму часу ўжо высока паднялося
сонца, знайшлі мы сваіх аднакласнікаў, селі на цягнік
Крулеўшчына/Лынтупы і шчасліва даехалі да Пастаў.

Накіраванні нашы аднеслі ў РайАНА. Мажэйка
Данату накіравалі ў Якавішскую пачатковую школу
Радуцкага сельсавета. Мне давалі дзве школы на выбар,
Янкішскую і Вайшкунскую развіваючыяся сямігодкі.
Вайшкунская была ў Радуцкім сельсавеце. Такім чынам,
мы з Данатай аказаліся ў адным сельсавеце, чаго мы і
жадалі абое. Якавішкі ад Вайшкун знаходзіліся на
адлегласці 9 кіламетраў. Што гэта значыла маладому
чалавеку ў выхадны дзень скокнуць да сваёй каханай.
Праз некаторы час я са сваім сябрам Сіповічам
Вячаславам дамовіліся паглядзець на свае школы. Ён
быў накіраваны ў Баярскую (Схолінскую) развіваючуюся
сямігодку. Была нядзеля. Прыехалі ў Лынтупы цягніком.
Схадзілі на кірмаш, распыталі пра дарогу на Вайшкуны.
Нам расказалі, як прайсці. Адлегласць 10 кіламетраў.
Дарога была лясная аж да Вайшкун. Толькі па дарозе
быў адзін засценак Вінцэнтова. Да Вайшкун дабраліся
добра, не блудзілі. Запыталіся ў вяскоўцаў, дзе жыве
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дырэктар школы Кармазін Мікалай Фёдаравіч. Нам
паказалі. Але, на вялікі жаль, дырэктара дома не было.
Школа размяшчалася ў трох сялянскіх хатах, былі тры
класныя пакоі. Паглядзелі мы на адзін клас праз вакно,
і на гэтым наш візіт скончыўся. Распытаўшыся пра
Баяры, мы рушылі далей. Трэба было ісці яшчэ 10
кіламетраў. Зноў дарога была лясная. Прайшоўшы
палову шляху, мы заблудзіліся. На наша шчасце, мы
сустрэлі пастушкоў са статкам кароў, якія паказалі нам
дарогу. Прайшлі яшчэ адзін засценак, Чырвоны Ручай,
і хутка апынуліся ў вёсцы Баяры. Там дырэктара
таксама не знайшлі. Школу нам паказала тэхнічка.
Школа таксама была ў прыстасаваным памяшканні.
Тыпавыя школы пачалі будаваць пасля, як дзяржава
пабагацела. Пераначавалі ў добрых людзей, дзе нам далі
павячэраць і паснедаць.

Вяртацца 20 кіламетраў па той жа дарозе мы не сталі,
бо на падэшве маёй правай нагі быў ужо мазоль.
Прайшоўшы 4 кіламетры, мы выйшлі на гасцінец
Міхалішкі/Кабыльнік (Кабыльнік пазней перайменавалі
ў Нарач). Спадзяваліся, што хто/небудзь падвязе, усё ж
бойкая дарога. Ішлі, аглядаліся, чакалі папутнай
машыны. А мой стан пагоршыўся, калі мой мазоль
лопнуў. Перавязаў насавой хусцінкай, стала лягчэй. Я
ўжо і палачку прыдбаў. Дайшлі да Кабыльніка, распыталі
ў людзей, дзе жыве Агрэйцовіч Броня, наша
аднакласніца, знайшлі яе. Пасядзелі, адпачылі. Хацелася
есці. Але прасіць мы пасаромеліся, а Броня не
здагадалася нас пакарміць. І так мы зноў у дарозе на
Паставы, да якіх яшчэ цэлых 26 кіламетраў. Ішлі
памаленьку, зноў азіраючыся. Толькі хацелі ўжо зайсці
на адзін хутар папрасіць хлеба, як на дарозе з’явілася
ваенная машына, “студабэкер”. Тут мы паднялі рукі, і
машына спынілася. Гэта было нашым паратункам.
Праязджаючы адну вёску, мне чамусьці запомнілася яе
вуліца з мноствам дрэў. Вуліца ішла на захад. Гэта вуліца
належала вёсцы Дварчаны, з якой пазней мой лёс быў
звязаны на працягу 45 гадоў. Прыехаўшы ў Паставы,
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мне трэба было яшчэ падумаць, як дабрацца да маіх
родных Чарэмушнікаў з хворай нагой. Аўтобусы ў той
час яшчэ не хадзілі ў раёне. Прыйшлося чакаць
папутную фурманку.

Вярнуўшыся дамоў, дапамагаў бацьку і сястры ў
палявых работах. Работы было многа. Касілі і жалі,
сушылі і вазілі сена, яравыя і азімыя, малацілі, рыхтавалі
насенне для сяўбы, рыхтавалі зямлю пад пасеў азімых.
Калгасаў яшчэ не было.

Экскурсія ў Маскву. Смерць мамы

Мама паехала ў Вілейку на праверку свайго здароўя.
У гэты час мне прыслалі паведамленне з педвучылішча,
што арганізуецца экскурсія выпускнікоў у горад Маскву,
і што я ўключаны ў гэты спіс. Папу не вельмі хацелася
мяне адпускаць, быў час уборкі, або як у нас казалі /
“пільніца”. А мне вельмі хацелася, бо я амаль нідзе не
быў. Праўда, быў у доме адпачынку Ждановічы, куды
мяне накіравала Марыя Вікенцьеўна пасля сухога
плеўрыту, які я падхапіў, папіўшы халоднага морсу
пасля лазні. Гэта было вясной 1948 года. Ждановічы былі
блізка ад Мінска. І мне вельмі хацелася паглядзець на
Мінск. З сябрам, з такім жа студэнтам, толькі з
Глыбоцкага педвучылішча, селі на цягнік і паехалі. Горад
быў у руінах, страшна было глядзець. Толькі вуліцы і
тратуары былі ўжо прыбраныя. І горад будаваўся зноў.
Дайшлі да Дома Урада, які захаваўся цэлым, дайшлі да
стадыёна “Дынама” і вярнуліся. Вось гэта быў мой
першы выезд у свет. А тут Масква! Мы ведалі, калі мама
вернецца з Вілейкі. І папа мне сказаў: “Вось завязеш
зерне дзяржаве і сустрэнеш маму. Калі яна табе
дазволіць ехаць у Маскву, то і едзь”.

Ехаў я з аднавяскоўцамі ўсю ноч, раніцай здаў зерне
і паехаў да гаспадыні, дзе я жыў студэнтам, каб
адпачыць. Распрог каня, даў яму есці, а сам лёг. Тым
часам вярнулася мама. Я ёй расказаў пра экскурсію ў
Маскву, і яна з задавальненнем пагадзілася. Мае папа і
мама былі прагрэсіўныя людзі, хаця мама і была
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непісьменнай. “Едзь, сынок, бацька неяк управіцца”, –
сказала мама. Але я яе адну не адпусціў, а знайшоў
чалавека з нашай вёскі Дзіковіча Леаніда, каб завёз
маму. Думаю, будзе добра абоім: маме не трэба будзе
кіраваць канём, а Лёньку ісці пешшу. І я горача
развітаўся з дарагой мамачкай. Не ведаў я, што гэта
было маё апошняе развітанне. Яны паехалі. Грошай, каб
паехаць у Маскву, у нас не было. Мама пры ад’ездзе
сказала, каб грошы пазычыў у добрых людзей. Я
пазычыў у Елены Афанасьеўны, нашай матэматычкі,
400 рублёў. Яна давала мне і больш, але я падумаў, як
жа я потым аддам столькі.

І так мы ў цягніку. Нас 10 чалавек, і з намі наш
класны кіраўнік Хмыроў М.І. і настаўніца біялогіі
Васільева Л.Я. Ехалі з перасадкамі ў Крулеўшчыне і
Маладзечне. У Маладзечне пераселі на цягнік
Калінінград/Масква. Спаць не хацелася, сон не ішоў.
Хацелася, як больш убачыць. З вакна вагона любаваліся
прыродай, вёскамі і гарадамі, спачатку беларускімі, а
потым і рускімі, любаваліся рэкамі, палямі і лясамі. Не
даязджаючы Масквы разглядалі гістарычнае
Барадзінскае поле. Пад’язджаючы да Масквы
хваляваліся. Мы ніколі не былі ў вялікім горадзе. А нас
яшчэ напалохалі станцыямі метро, што там можна і
падэшвы ад чаравікаў заставіць.

Прыехаўшы ў Маскву, мы адразу накіраваліся на
турысцкую базу. Ехаць трэба было на метро. Нам вельмі
спадабалася, усе страхі адпалі. Уладкаваўшыся з
начлегам і адпачыўшы крыху, мы, вядома ж,
накіраваліся на Красную плошчу – галоўную плошчу
вялікай краіны. Каб папасці ў Маўзалей Леніна, трэба
было рана ўставаць і занімаць чаргу. Гэта мы аднеслі
на наступны дзень. Любаваліся Крамлёўскімі сценамі,
курантамі, якія адбівалі час праз кожныя 15 хвілін,
вежамі Крамля, зменай варты каля Маўзалея. І Крэмль
нам выдаўся зусім іншым, чым мы яго ўяўлялі. Пабывалі
на лобным месцы, дзе адсякалі галовы паўстанцам. Мы
ў той час нічога не ведалі пра мільёны замучаных і
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расстраляных ні ў чым непавінных савецкіх людзей. Мы
толькі ведалі, што ў Крамлёўскім палацы сядзіць чалавек
раднейшы за роднага бацьку і імя якому Іосіф
Вісарыёнавіч Сталін, які клапоціцца аб нашым
дабрабыце і шчасці. Так нас выхоўвалі, а мы верылі. На
наступны дзень, устаўшы рана, мы занялі чаргу ў
Маўзалей Леніна. Чарга была вялікая. Было многа
іншаземцаў, турыстаў з краін народнай дэмакратыі. Калі
праходзілі вакол труны У. І. Леніна ў Маўзалеі, сэрца
сціскалася да слёз, чаму ён так мала пажыў. Гэта ж быў
“самы чалавечны чалавек”. Пад такой назвай была
выпушчана і кніга, якой мы карысталіся ў школах пры
падрыхтоўцы да выхаваўчых гадзін. Але там не было
напісана, як ён расстраляў царскую сям’ю, колькі
святароў загубіў, колькі знішчыў храмаў.

У наступныя дні мы пабывалі ў Храме Васіля
Блажэннага, у Гістарычным музеі, у Трэццякоўскай
галярэі, канечне ж, у музеі падарункаў Сталіну, на
Ленінскіх гарах, у ЦУМе, аб’ездзілі амаль усе станцыі
метро. Вечарамі наведвалі маскоўскія паркі адпачынку
імя Горкага і Сакольнікі. Мы з Кіёнкам Генадзем
асмеліліся сесці на атракцыён “Мёртвая пятля”. У другі
вечар з ім жа паехалі наведаць сям’ю дзядзі Цімы. Але
суседзі сказалі, што яны адпачываюць у Крыме.
Уражанняў засталося на ўсё жыццё. У Крэмль тады яшчэ
не пускалі.

Вярнуліся мы ў Паставы ў нядзелю, у кірмашны
дзень. Крыху адпачыўшы пасля дарогі, я зайшоў да
свайго сябра Сіповіча Вячаслава, прапанаваў яму
схадзіць на кірмаш. Пайшлі. Я думаў знайсці каго
знаёмага, каб заехаць дамоў. Сустрэлі Грынько Пятра з
нашай вёскі. У нас быў добры настрой пасля Масквы, і
ён гэта заўважыў. “А ты нічога яшчэ не ведаеш? Твая
маці памерла і пахавалі, пакуль ты быў у Маскве”. Я не
мог паверыць. І ён яшчэ раз паўтарыў гэту страшную
вестку. Яшчэ сказаў, што мой бацька прыехаў у
Паставы, здае зерне ў касцёле, які быў ператвораны ў
склад. Я зайшоў да сваёй гаспадыні і даў волю слязам.
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Як такое магло здарыцца, так знянацку. Яна ж была ў
бадзёрым настроі, як мы з ёй развіталіся. Пайшоў да
касцёла, знайшоў бацьку і зноў, абняўшыся, далі волю
слязам. Папа расказаў, што едучы дамоў з Лёнькам, яна
адправіла яго дамоў, а сама вырашыла заехаць у вёску
Пашкава, да шаптуна. Ёй было ўсяго 59 гадоў, вельмі
хацелася жыць. Мы, дзеці, былі ўжо дарослыя. Ёй
хацелася бачыць маю жонку, нявестку, Надзеі мужа,
зяця, хацела дачакаць унукаў. І вось яна кідалася да
ўсіх. А едучы адна, яна разагрэлася, паганяючы каня,
распранулася, і яе прыхваціў вецер. Захварэла
двухстароннім запаленнем лёгкіх. Прахварэла ўсяго 4
дні, усё пыталася, ці вярнуўся я. Не дачакаўшыся мяне,
памерла 10 жніўня 1949 года. Нічога не дапамагла і
фельдшар, якая ўвесь час знаходзілася пры ёй. Арганізм
яе быў слабы і не вытрымаў. Прыехалі з бацькам дамоў,
дзе сустрэла нас сястрычка, і зараз галасілі ўтраіх.
Прыехалі позна. Наступным ранкам пайшлі на могілкі,
зноў далі волю сваім пачуццям, памаліліся.

Вечны спакой Табе, родная, дарагая, любімая
Мамачка. Ты жывеш заўсёды ў нашых сэрцах, і мы
вечна бачым Цябе жывую.

Вайшкуны

У канцы жніўня 1949 года я прыбыў у Вайшкуны на
працу, гэта 36 кіламетраў ад Пастаў і 10 кіламетраў ад
Лынтуп. Да Лынтуп ехаў цягніком, а ад Лынтуп да
Вайшкун пешшу. Надвор’е было цудоўнае, прыгожы
хваёвы лес, пясчаная дарога. Прыйшоўшы ў вёску,
знайшоў дырэктара Кармазіна Мікалая Фёдаравіча. Ён
паказаў мне школу, якая размяшчалася ў трох
прыстасаваных памяшканнях. У адным з іх у дзве змены
навучаліся малодшыя школьнікі, вучні 1/4 класаў. А ў
двух другіх памяшканнях 5 і 6 класы. На перапынках
настаўніку даводзілася бегаць амаль з аднаго канца вёскі
ў другі. Пазнаёміўся з настаўнікамі: Жаўнеруком
Зянонам Віктаравічам, яго жонкай Аннай Францаўнай,
яе сястрой, Франяй Францаўнай – настаўніцамі
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пачатковых класаў. Мікалай Фёдаравіч вёў рускую мову
і гісторыю, Зянон Віктаравіч нямецкую мову і біялогію.
Мне выпала весці матэматыку, фізіку і частку
беларускай мовы, другую частку вяла Анна Францаўна.
У 6 класе маладзейшы вучань быў Вяршыла Антон, з
1933 года, а самы старэйшы Цыян Валянцін, з 1931 года.
А я, настаўнік, з 1930 года. А дзяўчаткі былі – адно
заглядзенне, ды і па ўзросту былі хоць заўтра замуж.
Такі быў пасляваенны склад вучняў.

Па рэкамендацыі дырэктара школы я ўладкаваўся
на кватэру да Жаўнерука Віктара. Жонка і
аднавяскоўцы звалі яго Вікцюк. Гаспадар быў дэпутатам
сельсавета. У іх сям’і быў сын Эдзік, старэйшы за мяне
на 4 гады, і дачка Фэля, маладзейшая за мяне на адзін
год. Гаспадыню звалі Анна.

Вёска была акружана лесам. Каля вёскі ў лесе
археолагамі знойдзены курганны могільнік. Ён
размяшчаецца за 2 кіламетры на паўночны ўсход ад
вёскі, ва ўрочышчы Гарэлы Бор. Усяго налічваецца 21
круглы насып, дыяметрам ад 6 да 10 метраў, вышынёй
ад 0,3 да 1,5 метраў. Пераважаюць курганы дыяметрам
7/9 метраў і вышынёй 0,5/1 метр. Больш высокія у
цэнтральнай частцы могільніка, больш нізкія – у
заходняй. Вакол большасці насыпаў ёсць раўкі з
перамычкамі. Абследавалі могільнік ў 1938/1939 г.г.
Г. Цэгак/Галубовіч і У. Галубовіч. У 1975 годзе Я. Г.
Звяруга даследаваў 9 насыпаў ва ўсходняй і паўночнай
частцы могільніка. Усе яны круглай формы, насыпаны
з жоўтага пяску з нязначнымі праслойкамі супесі.
Пахаванні зроблены паводле абраду трупаспалення на
ўзроўні старажытнага гарызонту, ці крыху вышэй яго.
У курганах знойдзены разнастайны пахавальны
інвентар, у тым ліку шырокалязовая сякера, тыльны бок
якой мае мысападобны выступ, дзіда з пяром
падоўжанай яйкападобнай формы, бронзавыя бразготкі
з крыжападобнай прораззю і спіралькі, жалезныя
шпількі з кольцападобнай рухомай галоўкай, шыла,
гліняныя прасніцы, цэлыя гаршкі, вырабленыя на
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ганчарным крузе, фрагменты бронзавых грыўняў і
бранзалетаў, вялікая колькасць разнастайных па
памерах і форме зліткаў бронзы, відаць, гэта аплаўленыя
рэшткі вырабаў. Курганы датуюцца 9/11 стагоддзем.
Могільнік належаў балцкім плямёнам [6].

Недалёка ад вёскі ёсць возера Балдук, аб якім ў вёсцы
хадзіла легенда. Некалі на месцы возера было нешта
пабудавана, ні то замак, ні то касцёл. Аднойчы гэта ўсё
абрынулася і запоўнілася вадой. І сапраўды, берагі
возера вельмі высокія і стромыя. Каля берагоў аніякай
водмелі, як у іншых азёр. А тут адразу “як з печы”, як
кажуць у народзе. Ва ўсякім разе я там ніразу не бачыў
людзей, якія там купаюцца. І сам не купаўся. А лазні
стаялі не каля возера, як у другіх мясцінах, а на
процілеглым баку вёскі. Ваду ў лазні насілі са студняў.

Палі складаліся з аднаасобных палосак і межаў паміж
імі, выкладзеных з камянёў, якіх тут было вельмі многа.
Мясцовасць належала да Свянцянскай грады. Людзі
навакольных вёсак, адкуль прыходзілі дзеці ў школу,
былі ветлівыя, добразычлівыя, добра адносіліся да
настаўнікаў. Моладзь таксама, у чым я пераканаўся, калі
мяне першы раз запрасілі на вечарынку. Танцы былі
тыя самыя, што і ў маіх Чарэмушніках. Але была і
розніца: нашы хлопцы трымалі дзяўчыну правай рукой
за талію, а левай – за правую руку яе. А тут – абедзвюма
рукамі за талію. Можа яно так і лепш, цікавей. Але што
край, то звычай.

Дырэктар школы Мікалай Фёдаравіч быў
прынцыповы, патрабавальны, але справядлівы.
Памятаю свой першы ўрок па фізіцы ў шостым класе.
Тэма была: “Уводзіны”. Дырэктар сядзеў у настаўніцкай,
якая была перагароджана ад класа дошкамі. Калі я
зайшоў на перапынку ў настаўніцкую, ён мне сказаў:
“З вас будзе толк”. Гэта мяне збянтэжыла, але і
адначасова дадала сіл у маю будучую педагагічную
дзейнасць. Рабочыя планы кожны дзень раніцай
зацвярджаў дырэктар. Апрача рабочых планаў пісалі і
каляндарныя на чвэрць або і на паўгода. Ды пісаць трэба
было ў двух экзэмплярах: адзін дырэктару, адзін сабе.
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Пісалі планы і выхаваўчай работы на чвэрць, таксама ў
двух экзэмплярах. На палітінфармацыю ці на якое
выхаваўчае мерапрыемства – таксама план.
Палітінфармацыю праводзілі ў панядзелак да ўрокаў, а
выхаваўчыя мерапрыемствы – у суботу пасля ўрокаў.
Пісаніны лішняй хапала, але ж так трэба было, такія
былі законы. А яшчэ ж праверка сшыткаў кожны дзень.
Сядзелі настаўнікі да позняй ночы пры газавай лямпе.
Ні электрычнасці, ні радыё тады не было ў вёсках.

Закончылі першую чвэрць. У нядзелю вечарам
зайшоў да мяне дырэктар і просіць, каб я завёз
справаздачу за першую чвэрць у райАНА. Ён “загуляў”
на вяселлі і забыўся, што трэба было адправіць раней,
днём. Што мне заставалася рабіць, трэба ісці, як ты не
паслухаеш дырэктара. І я пайшоў. Ноч восеньская
цёмная/цёмная, толькі пад нагамі відаць пясчаная
дарога, а ўверсе, паміж дрэў, ледзь/ледзь вызначаецца
неба. А ў такі час можна было сустрэць і ваўкоў, і
нядобрых людзей, якіх адных і другіх хапала тады. Лесам
трэба было ісці 10 кіламетраў. Ішоў і прыслухоўваўся.
Калі што пачую – збочу ў лес. А калі ваўкі – ад іх не
схаваешся. Падыходзячы да Лынтуп, убачыў людзей з
факеламі, якія вярталіся з працы ў Вінцэнтова. Дрэнныя
людзі з факеламі не хадзілі б. Тут мне ўжо стала весялей.
На цягнік я не спазніўся і добра даехаў да Пастаў.

Забягаючы наперад, хачу расказаць, як мой
дырэктар вазіў такую ж справаздачу, толькі ўжо за
першае паўгоддзе. Сеў на цягнік у Лынтупах і апынуўся
аж у Варапаеве, Паставы праспаў. Вырашыў вяртацца
пешшу па шпалах ноччу ад Варапаева да Пастаў. Ён
быў вельмі дысцыплінаваны і баяўся спазніцца са
справаздачай. І ён пайшоў. А гэтай парой бываюць
самыя ваўкі, ці як кажуць у народзе “красы”, калі
ваўчыца надумала мець новую сям’ю. Калі ён прайшоў
ужо кіламетры чатыры, яго і сустрэлі ваўкі. Ноч была
месячная і марозная. Усё было добра відаць. Два
засталіся справа, адзін выскачыў на чыгунку, а
чацвёрты пераскочыў чыгунку і апынуўся злева. Поўная
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блакада. Мікалай Фёдаравіч пачаў адступаць памалу,
кантралюючы паводзіны ваўкоў, а яны ішлі следам,
пакуль што таксама памалу. Выручалі запалкі. Калі
запаліць – спыняюцца. І так, палячы запалкі, ён дабраўся
да першай вартавой будкі, дзе і чакаў пакуль развіднела.

Баяліся ваўкоў, баяліся людзей, баяліся ўладаў. Была
мода пісаць лісты бацьку Сталіну ад школьнікаў з
падзякай за іх “шчаслівае” дзяцінства. Вось і ў нашай
школе гэта трэба было здзейсніць. Тэкст ліста быў
гатовы, які і прачытаў дырэктар перад вучнямі. А зараз,
кажа, вам трэба яго падпісаць. Хто пойдзе першы. Але
ні першага, ні апошняга не аказалася. Дырэктар
спачатку ўпрошваў, а потым пачаў і пагражаць. Але з
гэтага нічога не атрымалася. Ліст застаўся не
падпісаным. Тым часам ужо пачало цямнець, дома
пачалі хвалявацца, чаму няма дзяцей са школы. Бацькі
пачалі збірацца да школы і выручылі іх, як тых
заложнікаў. Бацькі навучыліся быць асцярожнымі,
перажыўшы змены чатырох улад, навучылі і сваіх
дзяцей.

Настаўнікі былі яшчэ і агітатарамі: то перад
выбарамі, то па пазыцы. Аднойчы пад вечар дырэктар
прыйшоў да майго гаспадара, дэпутата, каб паехаць у
вёску Залессе з агітацыяй па выбарах нейкага другога
дэпутата. Узялі і мяне. А вёска гэта складалася усяго з
трох хутароў, ды ў лесе. У майго гаспадара была добрая
кабыла, запрэглі і паехалі. А туды ж можна было схадзіць
днём, ды аднаму абыйсці тыя тры хаты і пагутарыць з
людзьмі. Зрабіўшы сваю работу, ды пасядзеўшы ў аднаго
хутараніна за чаркай, мы вярталіся дамоў ужо вельмі
позна. Едучы лесам Мікалай Фёдаравіч амаль шэптам
загадаў гаспадару, каб хутчэй паганяў. Кабыла панесла
нас з гары, ды на павароце мост праз рэчку, не ведаю,
як мы ўтрымаліся ў санках. Потым, апамятаўшыся, мы
спыталі, каго ён бачыў. А бачыў ён чалавека з цыгаркай
за дрэвам. Усялякія людзі хадзілі начамі ў той час. Адны
хадзілі па начах, каб каго/небудзь абрабаваць, ды
нажыцца на чужым горы, а другія, каб даць волю
людзям і палепшыць іх жыццё. Але ж і тым, і другім



131

трэба было хавацца. Калі ўжо прыехалі ў вёску і
спыніліся каля кватэры дырэктара, ён мяне парадаваў:
“А рабочыя планы, Пётр Сільвестравіч, заўтра спаганю”.
Так што пасля агітацыі мне яшчэ трэба было позна ноччу
сядзець і пісаць планы. Вось такі быў наш дырэктар.

Пра разгром штаба нейкай арганізацыі ў вёсцы Куелі
я ўжо пісаў. Там былі знойдзены ўлёткі на розных мовах:
беларускай, польскай, літоўскай. Магчыма, гэта былі
астаткі змагароў з Арміі Краёвай (АК), якія змагаліся за
ўключэнне Заходняй Беларусі ў склад Польшчы, а можа
патрыёты/беларусы, якія змагаліся за незалежнасць
Беларусі. Аб гэтым органы КДБ маўчалі. Але я хачу
вярнуцца ў ваенныя часы і паказаць, як савецкія
партызаны расправіліся з кіраўніцтвам АК, як і з
палоннымі польскімі афіцэрамі расправіўся Сталін у
вядомай усяму свету Катыні. Крыху з гісторыі АК.
Паводле рашэння прэм’ер/міністра і вярхоўнага
галоўнакамандуючага Польшчы генерала Сікорскага ад
13 лістапада 1939 года на часова захопленай тэрыторыі
Польшчы ствараўся Саюз Узброенай Барацьбы (СУБ).
На Пастаўшчыне пачалі стварацца арганізацыі, якія
змагаліся за аднаўленне Польскай Рэспублікі ў межах,
што існавалі да 1 верасня 1939 года. У лютым 1942 года
на аснове СУБ загадам Сікорскага была створана Армія
Краёва. Разам з савецкімі партызанамі польскія
фарміраванні наносілі дастаткова адчувальныя ўдары
па нямецкіх войсках. Атрады АК арганізавалі напад на
горад Паставы, дзе знішчылі многа нямецкіх ваенных і
паліцэйскіх. Да канца 1942 года арганізацыйная
структура АК набыла выразную форму. Усяго ў
структурных падраздзяленнях, што дзейнічалі на
тэрыторыі Беларусі напярэдадні яе вызвалення,
налічвалася каля 50 000 чалавек. Разрыў адносін паміж
СССР і Польскім урадам у Лондане ў сувязі з Катыньскай
справай абвастрыў недавер з абодвух бакоў. Але
практычна, на думку польскіх прадстаўнікоў, адносіны
былі самыя дружалюбныя да партызан. Але зверху
партызанам даваліся рэкамендацыі ўсімі спосабамі
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выкрываць і распускаць нацыяналістычныя атрады і
групы. Гэта быў паварот у адносінах польскіх і савецкіх
партызан. 26 жніўня 1943 года польскія афіцэры былі
запрошаны ў штаб брыгады імя Варашылава, якая
дыслацыравалася ў Нарачанскім лесе, як бы для
ўзгаднення плана штурма Мядзельскага гарнізона, і там
былі арыштаваны. Амаль адначасова партызаны
абкружылі і абяззброілі на базе АК каля 200 байцоў. 100
польскіх партызан, што былі на заданні, пазбеглі
арышту. 50 чалавек разам з камандаваннем расстралялі
[6]. Гэта была яшчэ адна Катынь. Няўжо нельга было
дамовіцца мірным шляхам. А вось так, па/зладзейску,
запрасіць у госці і знішчыць. Але што можна было чакаць
ад дыктатарскай, чэкісцкай улады і яе выканаўцаў, у
якіх нічога не было святога.

Неяк пасля Новага 1950 года атрымаў ад сястрычкі
ліст, што яна выходзіць замуж за Чукіна Мікалая
Міхайлавіча з Васілін. Я абрадаваўся, ведаў дату, пачаў
рыхтавацца. Праз некаторы час яшчэ атрымаў ліст, у
якім паведамлялася тая ж дата, але з папраўкай, што
калі не ўправяцца, то магчыма перанясуць яшчэ на
тыдзень. Вось тут і думай. Дырэктар мяне адпускаў на
гэту дату. Тэлефоны ў той час мала дзе былі. Быў толькі
ў сельсавеце за 7 кіламетраў. Чакаў яшчэ аднаго ліста
аж да суботы – дня вяселля. Ну, думаю, напэўна адклалі,
і не паехаў. А гаспадар мяне абяцаў падвезці на сваёй
кабыле. Кабыла была здаровая, дужая, за дзень з
папаскамі заехалі б. Прытым мой гаспадар быў
жартаўнік, ён многа ведаў прымавак, прыказак, яго
часта запрашалі на вяселлі быць тамадой. І мне так
хацелася гэта здзейсніць. Але не атрымалася. Пасля
нядзелі мяне накіравалі на нейкі семінар у Паставы, дзе
я даведаўся, што вяселле ўсё ж адбылося. Я доўга не
мог супакоіцца пасля гэтага.
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Зноў калгасы

Набліжалася вясна 1950 года. Скончылася
пасляваеннае зацішша для аднаасобнікаў, зноў пачаўся
штурм па ўцягненню ў калгас. Аднаасобныя гаспадаркі
пасля вайны добра спраўляліся з пастаўкамі зерня
дзяржаве, хаця яны былі і немалыя. Заставалася і для
сябе, і рынак быў завалены зернем. Памятаю, як
прыязджалі людзі з бліжэйшай, Вялікалукскай, вобласці
з Расеі, каб на кірмашы ў Паставах купіць 3 пуды жыта.
Там ужо былі калгасы і там галадалі. А тут зерня было
навалам, пакуль не арганізавалі калгасы. А заганялі
сілай. Прытым уцякалі ў лес, хаваліся ў будынках не
многазямельныя, ці як іх празвалі кулакамі, а
малазямельныя, якія павінны былі таксама аддаць, хоць
невялікі, але свой апошні кавалачак зямлі, з якога ён
жыў, коніка і ўвесь інвентар, нажыты гадамі.
Багацейшыя не ўцякалі, а выязджалі ў Польшчу, бо
баяліся высылкі на Поўнач ці ў Сібір. У вёску Вайшкуны
прыехала 8 чалавек “заганяйлаў” на чале з начальнікам
міліцыі раёна Пузакам. Лавілі мужыкоў, страшылі
турмой ці высылкай і прымушалі падпісаць заяву аб
“добраахвотным” уступленні ў калгас. Сядзелі цэлы
тыдзень, пакуль не дабіліся свайго. Так было і ў другіх
вёсках, так было і ў маіх Чарэмушніках. Уцякаў з хаты
ад калгасу малазямельны Райчонак Іван, а старшыня
сельсавета кінуў са злосці з сяней у хату кацёл з вадой,
дзе на падлозе спалі дзеці, у якіх нават ложка не было.
Цудам гэты кацёл не паляцеў на дзяцей. Выкарыстоўвалі
розныя метады і спосабы, не грэбуючы і дзікімі, але ж
арганізавалі калгасы ўсюды.

Пасля таго як сястра выйшла замуж, бацька застаўся
адзін. Мы не супраць былі, каб бацька звязаў свой лёс з
якой/небудзь жанчынай свайго ўзросту. Але ён прывёў
нам маму маладзейшую. Дзявочае прозвішча яе Шурпік,
звалі Насця, па бацьку Пятроўна, з суседняй вёскі
Чашуны. Была замужам у вёсцы Кураполле за
Хаткевічам. Але і хлопчык, і муж памерлі. Таксама
нешчаслівага лёсу. Упершыню пазнаёміўся з ёй на
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вясенніх канікулах.
Прыйшоўшы пешшу з
Пастаў, сустрэў у
дварышчы бацьку. Мы
цёпла з ім павіталіся, а
тады ён і кажа: “Ты ж
глядзі, сынок, каб усё
добра было”. Я яго
супакоіў і ўпэўніў, што
ўсё будзе добра.
Зайшоўшы ў дом я
сказаў: “Добры вечар,
мама”. І з гэтага моманту
нашы адносіны заўсёды
былі добрыя. Анастасея
Пятроўна спякла яечню,
бацька паставіў на стол
бутэльку гарэлкі. Яна
была вельмі расчуленая ў

гэты вечар маімі адносінамі да яе, можа больш і выпіла,
чым магла, бо назаўтра была крыху прыхварэўшы. А
раніцай я з бацькам схадзілі да роднай мамы на могілкі,
пагаравалі, паплакалі. Папа гаварыў: “Няхай бы жыла
мама, была б адна сям’я. Мы не ў сілах што/небудзь
паправіць”.

У гэты ж дзень я наведаў сястру Надзею ў вёсцы
Васіліны, пазнаёміўся са шваграм Колем, яго бацькамі
Міхаілам і Марусяй, сястрой Ліляй, маёй равесніцай. Усе
яны мне вельмі спадабаліся. Бацька меў спецыяльнасць
ветэрынарнага фельдшара. У маладосці ездзіў у ЗША
на заробкі. Маці была хатняй гаспадыняй, даглядала
вулёчкі з пчоламі, якіх было шмат у вялізным садзе.
Бацька быў вялікі жартаўнік. Маці расказала пра яго
адну быль, як ён адну ноч вартаваў у садзе яблыкі. Былі
ў яго пашытыя новыя боты, у якіх ён і пайшоў
вартаваць. У садзе быў стажок сена, на які ён і залез. А
боты, каб не ўкралі, паклаў пад галаву. Заснуў моцным
сном. Калі праснуўся, ботаў пад галавой не было, хтосьці

Сільвестр Ігнатавіч з жонкай
Анастасеяй Пятроўнай і сынам

Віталіем. Паставы, 1952
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“падседзеў” вартавога. Вартаваў яблыкі, а боты з/пад
галавы панеслі. Прыйшоўшы дамоў, нікому не
прызнаўся. А ўвосень, калі ўжо захаладала і трэба было
абуваць боты, ён пачаў іх шукаць, добра ведаючы, што
іх ужо няма. Ды яшчэ мабілізаваў усю сям’ю на пошукі.
Урэшце рэшт, ён прызнаўся аб тым, што здарылася.

Мой папа расказаў, што ўжо арганізавалі ў вёсцы
калгас, а яго часова выбралі старшынёй. Яму далі грошы,
каб купіў кароў. Ён купіў дзвюх кароў і аднаго бычка.
Аб гэтым даведаліся “начныя” людзі, прыйшлі ноччу і
пачалі патрабаваць грошы. Бацька сказаў, што грошай
няма. Пачалі біць. Тады бацька сказаў, што купіў карову
ў калгас. А на пытанне дзе карова, бацька адказаў, што
яна ў нашым хлеве. Пайшлі і забралі нашу кароўку, а
калгасныя былі зусім у другім хлеве. Не ведаў папа, якія
гэта былі людзі: сапраўдныя бандыты, або людзі, якія
такім спосабам хацелі перашкодзіць калгаснаму
будаўніцтву. Супраць калгасаў была абсалютная
большасць сялянства, але што можна было зрабіць
супраць савецкай палітыкі. А з другога боку, былі ў
бандах былыя партызаны, якія яшчэ тады навучыліся
рабаваць, а потым працягвалі гэта і пасля вайны. У
дзядзі Мішуты ў Навасёлках, нейкі ўжо чуты бандыт
Гога, былы партызан, вымеў да каплі ўсё зерне, што
захоўвалася ў недабудаваным канцы хаты, падпёршы
калом дзверы. Вось так людзі жылі і ўсяго баяліся. А
бацькі засталіся без кароўкі. Ні калгас, ні ўлады і не
падумалі што/небудзь вярнуць.

Нашы лёсы звязаны назаўсёды

А мы з Данаткай Мажэйка, прасябраваўшы 2 гады і
5 дзён, на шостым дні трэцяга года рашылі назаўсёды
звязаць свой лёс. Хутка скончыцца наш першы
навучальны год, нас зноў могуць куды/небудзь
раскінуць, разлучыць, а мы гэтага аніяк не хацелі.
Дамовіліся паміж сабой і са старшынёй, і сакратаром
Радуцкага сельсавета, што мы прыйдзем у суботу, 6 мая,
каб распісацца. Мы прыйшлі, старшыня і сакратар былі
на месцы. Выпісалі нам “Пасведчанне аб шлюбе”, і мы
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роўна ў 16 гадзін і 5 хвілін распісаліся ў “Кнізе
грамадзянскіх актаў”, сталі мужыком і жонкай. Выпілі
па чарцы віна, старшыня і сакратар павіншавалі нас,
пажадалі нам шчасця, здароў’я і ўсяго найлепшага ў
нашым сямейным жыцці. Мы пайшлі ў Якавішкі, дзе
жыла Даната. Пасведчанне аб шлюбе нам выдалі без
пячаткі, бо ў сельсавеце яе не было. Вось такія тады
былі сельсаветы. Праз некалькі гадоў ездзілі ў Лынтупскі
пасялковы савет за пячаткай, бо ўжо Радуцкага
сельсавета не было.

Дзень быў цудоўны, а ў нас цудоўны настрой.
Прыйшоўшы ў Якавішкі да гаспадароў Данаты,
прозвішча іх было Хасень, па нацыянальнасці татары,
яны нас павіншавалі шчыра, ад душы. Яны ведалі аб
нашых намерах, а больш мы нікому не казалі аб гэтым,
хацелі ўтрымаць у тайне. Але дзе ж на вёсцы што
ўтрымаеш у тайне. Не паспеў зайсці ў хату да сваіх
гаспадароў у Вайшкунах – павіншавалі, у панядзелак
прыйшоў у школу, зноў віншуюць дырэктар і настаўнікі.
Ну а ў Хасянёў да нашага прыходу быў накрыты
святочны стол. Віншавалі нас, падымалі тосты за наша
здароўе і шчасце ў нашым жыцці. І за гэта ім вялікі
дзякуй. Бо ніякага вяселля ў нас не было. Мае бацькі
былі бедныя, Данаты радня таксама. Гэта ж былі яшчэ
пасляваенныя гады. Потым я з бацькам вёў размову на
гэту тэму, але не аб вяселлі, а проста запрасіць у госці
сваіх родных для знаёмства. Але на гэтым усё і
скончылася. Потым мы самі пайшлі знаёміцца са сваімі
роднымі.

Бацькі Данаты рана памерлі. Маці, Вераніка
Станіславаўна, памерла 8 жніўня 1945 года ва ўзросце
54 гадоў, а бацька, Генрых Францавіч, 19 верасня 1945
года, ва ўзросце 60 гадоў. Зімой 1944/1945 гадоў
нарыхтоўвалі лёд для малачарні. Адзенне было слабае,
бо зімовае адзенне забралі партызаны, прастылі,
пахварэлі 4/6 месяцаў і памерлі.

Старэйшы брат Генрых (Гэнік) 1919 года
нараджэння, жаніўся 8 лютага 1942 года з Аннай
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Мікалаеўнай, зубным
доктарам.

29 лістапада ў іх
нарадзіўся сын Юра. А
ў канцы 1943 года
партызаны забралі ўсю
сям’ю, бо ім патрэбен
быў доктар. Пры
вызваленні Беларусі ў
1944 годзе Гэнік, пасля
партызан, трапіў у
армію. Ваяваў пад
Рыгай, меў два
раненні. Пасля другога
ранення ляжаў доўга ў
шпіталі і вярнуўся
дамоў у канцы жніўня
1945 года. Узнага/
роджаны ордэнам
Айчыннай вайны 2
ступені, медалямі “За адвагу” і “За перамогу над
Германіяй”. Анна Мікалаеўна ўзнагароджана ордэнам
Айчыннай вайны 2 ступені.

Старэйшая сястра Ядвіга (Ядзя) выйшла замуж за
Масюнаса Антося. У сям’і было чацвёра малых дзетак:
Эльвіра, Здзіслаў, Вераніка, Яніна. У 1944 годзе Антося
мабілізавалі ў дзеючую армію. У 1945 годзе, калі
канчалася вайна, прыслалі павестку, што Масюнас
Антось прапаў без вестак. Толькі ў васьмідзесятых гадах
пляменніца Ядзі, Крыстына, якая жыве ў Польшчы,
узялася шукаць прапаўшага і знайшла, што Антось быў
цяжка паранены ў вісок 25 красавіка 1945 года. Месяц
знаходзіўся ў шпіталі ў горадзе Рушоў, дзе і памёр ад
ран 25 мая 1945 года. Пахаваны на могілках у горадзе
Згожэлец у Польшчы. Магіла нумар 2880. Так трагічна
закончыўся жыццёвы шлях Антося, пакінуўшы чатырох
дзетак і жонку, на долю якой выпаў нялёгкі лёс таксама.
Трэба было выгадаваць чатырох дзетак у тыя

Бацькі Данаты, Вераніка і Генрых
Мажэйкі у дзень шлюбу.

Рыга, 1911
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паўгалодныя і паўраздзетыя гады. Сама недаядала і
недасыпала, а многа працавала швачкай, каб зарабіць
на кавалак хлеба. І яна з гонарам справілася з гэтай
задачай. Яна выхавала добрых, працавітых і разумных
дзяцей. Калі стала вядома, дзе пахаваны Антось, туды
сталі ездзіць і Ядзя, і дзеці, каб ускласці кветкі,
пакланіцца магіле, паплакаць і памаліцца. Будучы
швачкай, Ядвіга многа дапамагала і нам у шыцці
адзення для нашай сям’і, за што мы ёй вельмі ўдзячны.
І памяць аб ёй захаваецца ў нас навекі.

Другая сястра Данаты Тэафіля (Тэфця) выйшла
замуж за Дакшэвіча Вітольда (Вітэк) у 1940 годзе. Вітэк
служыў да вайны ў польскай кавалерыі ў Паставах, у
кашарах. Пасля 17 верасня 1939 года трапіў у савецкі
палон. Знаходзіўся ў лагеры Паўлішчаў бор, пабраціма
вядомай усяму свету Катыні, Казельска, Асташкава,
Старобельска, дзе былі замардаваныя і расстраляныя
тысячы ні ў чым непавінных польскіх афіцэраў.
Расказваў пра афіцэраў, з якімі ён знаходзіўся разам,
як яны ўспаміналі сваіх дзетак, жонак, бацькоў і родных,
як яны марылі, хацелі вярнуцца дамоў, ды не вярнуліся.
Сам Вітэк не быў афіцэрам, і гэта яго выратавала. Ён
вярнуўся дамоў.

Другі брат Дорэк у канцы 1943 года быў арыштаваны
немцамі пасля таго, як партызаны забралі сям’ю Гэніка.
Доўга трымалі ў турме, а потым, разам з моладдзю,
адправілі ў Нямеччыну на работу. Пасля вайны застаўся
ў Польшчы. Працаваў і вучыўся. Атрымаў вышэйшую
адукацыю, абараніў дысэртацыю доктара
матэматычных навук.

Хачу больш падрабязна спыніцца на жыцці бацькоў
Данаты. Бацька Генрых і маці Вераніка пажаніліся ў
1911 годзе ў Рызе. Бацька працаваў слесарам на
ваенным заводзе і атрымоўваў па 100 рублёў залатых у
месяц, а маці – на гарэлачным заводзе – па 25 рублёў,
за якія і жылі. А 100 рублёў клалі на кніжку, плануючы
ў далейшым купіць свой дом. У 1912 годзе нарадзілася
першая дачка Ядзя, а ў 1914 – Зося. Калі пачалася 1/я
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сусветная вайна, завод з Рыгі эвакуіравалі ў Ніжні
Ноўгарад. Туды ж пераехала і сям’я Мажэйкаў, дзе
пражылі 3 гады. У 1916 годзе там нарадзілася трэцяя
дачка Тэафіля. У 1917 годзе, калі адбылася
Кастрычніцкая рэвалюцыя, бацькі не хацелі заставацца
пад бальшавікамі і рашылі вярнуцца на радзіму. Але ў
гэты час нідзе не было парадку, у тым ліку і на чыгунцы,
цягнікі не хадзілі. І сям’і з трыма маленькімі дзеткамі
давялося пражыць у вагончыку на станцыі Масква
цэлых 3 месяцы. А калі выехалі з Масквы і накіраваліся
ў Вільню, то іх узялі ў палон немцы і адправілі на работу
ў Нямеччыну. Працаваў адзін бацька, а елі толькі
вараную бручку. Пражылі там каля года.

3 сакавіка 1918 года быў падпісаны Брэст/Літоўскі
Мірны дагавор. І пасля гэтага сям’ю адпусцілі. На мяжы
з Польшчай мытнікі іх абманулі, сказаўшы, што ў
Польшчы рускае золата і серабро не пойдзе, і яны яго
абмянялі на паперкі. Ехалі на радзіму маці Данаты –
Веранікі – у Свір. Спыніліся ў цёткі, якая жыла ў
фальварку Гервяты. Там у 1919 годзе нарадзіўся сын
Гэнік. Быў голад, прадалі ўсе свае каштоўнасці, каб
выжыць. Залаты пярсцёнак прадалі за адно вядро
бульбы. Прыехаўшы ў Свір аказалася, што маці Веранікі
ўжо памерла, а яе сястра Ядвіга выйшла замуж у
Гліншчыну, што каля Дунілавіч. Ядвіга прапанавала
пераехаць ім у Дунілавічы. Што яны і зрабілі ў 1922
годзе. Разам з імі прыехаў і бацька Веранікі Навашынскі
Станіслаў.

У гэты час у Дунілавічах быў павет, і бацька Данаты,
Генрых, працаваў кур’ерам пры павеце. Неўзабаве павет
перанеслі ў Паставы. Прапаноўвалі і бацьку пераехаць
на тую ж працу, але маці не захацела, бо хутка
нарадзіўся хлопчык Франэк. І з вялікай сям’ёй пабаяліся
ехаць у горад.

Цяжка было жыць, на зямлі ніколі не працавалі, і
бацька пайшоў вучыцца на майстра мясных вырабаў.
Атрымаў дыплом і пачалі гандляваць. Гандлявалі ў
арандаваным памяшканні ў кірмашны дзень –
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панядзелак. Бралі пазыкі ў яўрэяў пад вялікія працэнты.
Куплялі ў сялян свіней для прыгатавання мясных
вырабаў. Працавалі і старэйшыя дзеці. Пакрыху пачалі
зажывацца. У Дунілавічах купілі кавалак зямлі, на якім
пачалі будаваць дом. А пакуль што жылі на кватэры.

Памёр дзядуля Станіслаў, а за ім, у 1925 годзе, памёр
і трохгадовы Франэк ад запалення мозгу. А ў 1926 годзе
нарадзіўся яшчэ хлопчык Ізыдор (Дорэк). У 1928 годзе
старэйшая дачка Ядвіга скончыла 7 класаў і паехала
вучыцца ў Вільню на швачку. У 1929 годзе нарадзілася
мая будучая жоначка Даната.

У 1933 годзе пераехалі ў свой дом. Вось так рабіліся
грошы пры Польшчы “з нічога” ў вялікай, але працавітай
сям’і. Пры доме былі пабудаваны капцільня і лядоўня
для захавання мяса. Але ў вялікай сям’і трэба было
думаць аб лёсе дзяцей у будучым. І рашылі будаваць
другі дом у Варапаеве. Будавалі дом бацька са
старэйшым сынам Гэнікам. Дом будавалі з цэглы. Усе
цяжкія работы былі на іх плячах. Запрашалі толькі
майстроў зрабіць вокны і дзверы. І ўжо ў 1938 годзе
дом быў пабудаваны. Дом быў двухпавярховы. Унізе
былі тры пакоі і кухня, а на 2/м паверсе – два пакоі і
кухня. У адным пакоі прадавалі мясныя вырабы, а ў

Сям’я Мажэйкаў, Даната злева, Дунілавічы, 1936
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двух другіх былі пастаўлены столікі, дзе вечарамі
збіраліся мясцовыя жыхары на піва і смачную закуску,
якую рыхтавала Тэфця, а Даната ёй дапамагала. Жыла
Тэфця з Данатай на другім паверсе. У 1936 годзе Даната
пайшла ў 1/ы клас Дунілавіцкай школы. А як быў
пабудаваны новы дом у Варапаеве, яна перайшла
вучыцца ў 3/ці клас Варапаеўскай школы.

У 1939 годзе Дорэк паехаў вучыцца ў гімназію імя
Адама Міцкевіча ў горад Вільню, дзе правучыўся ўсяго
менш месяца. Пачалася 2/я сусветная вайна, а з усходу
прыйшлі “вызваліцелі”. У 1940 годзе Тэфця выйшла
замуж за Дакшэвіча Вітольда. Да вайны і ў час вайны
яны жылі ў варапаеўскім доме. У 1939 – 1941 гадах
Саветы не паспелі агледзіцца як след, а ў 1944 годзе
зноў пачалі вышукваць багацеяў. А чым жа не багацей
быў Мажэйка Генрых, які меў 2 прыгожыя дамы, ды ў
адным пры Польшчы была піўная са смачнымі мяснымі
вырабамі ўласнай вытворчасці. І ў канцы 1944 года дом
у Варапаеве адабралі. Пасяліўся з сям’ёй унізе загадчык
фінансавага аддзела Дунілаўскага раёна. Дакшэвічам
далі магчымасць пажыць яшчэ наверсе да выезду іх у
Польшчу. А вагоны далі толькі 1 студзеня 1946 года,
калі ўсе людзі святкавалі. Але ж ці было ў іх сумленне?
Людзі чакалі вагонаў цэлы зімовы тыдзень з каровамі і
г.д., а далі іх толькі ў святочны дзень 1 студзеня. Вось
так сям’я Дакшэвічаў апынулася ў Польшчы.

Знаёмства з раднёй

Скончыўшы навучальны год, мы паехалі да бацькоў
у Чарэмушнікі Падзісенныя. Яны нам параілі
перабрацца да іх жыць, што потым мы і зрабілі, узяўшы
ў райАНА накірунак у Васілінскую сямігадовую школу.
У вёсцы наведалі цёцю Марылю, дзядзю Дзімітру і іх
дачок Люсю, Рэню і сына Міцю. Потым пайшлі ў вёску
Васіліны да Чукінаў, куды выйшла замуж мая сястра.
Данаце яны ўсе таксама спадабаліся. Спадабалася сяліба
Чукінаў з вялізным садам і пчоламі ў ім, пра якіх я толькі
марыў. Спадабалася вёска, самая вялікая ў раёне. Вуліца
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цягнулася кіламетраў
5 уздоўж Дзісенкі.
Гэта была вёска/
хутар: супраць
кожнай хаты ішла
паласа зямлі ад
Дзісенкі аж да лесу,
даўжынёй 2
кіламетры. А шырыня
залежала ад колькасці
зямлі кожнага

гаспадара. Вёска налічвала больш за 100 двароў.
Крыху гісторыі. Уся Еўропа ведае пра вялікі

гістарычны і гандлёвы шлях “з варагаў у грэкі”, які ішоў
праз нашу краіну па Дзвіне і Дняпры. Але ў Беларусі
існавала і шмат іншых шляхоў, можа не такіх вялікіх і
вядомых, але даволі значных, якія адыгрывалі ў свой
час пэўную ролю ў жыцці нашых продкаў. Адзін з такіх
забытых шляхоў знаходзіўся ў паўночна/заходняй
частцы краіны і праходзіў па рачных сістэмах Дзвіны,
Дзісны, Мядзелкі, Нарачанкі і Віліі. Не выключана, што
далей ён ішоў па Вушы, Бярэзіне і Нёману. Шлях
ахопліваў таксама сістэмы Нарачанскіх і Мядзельскіх
азёр. У гістарычных дакументах ён ускосна згадваецца
пад 1579 годам, калі кароль Рэчы Паспалітай Стэфан
Баторы ладзіў ваенную экспедыцыю супраць
маскоўскага цара Івана Жахлівага, войскі якога захапілі
тады горад Полацк. Паводле крыніц, па загаду караля ў
Паставах гарматы былі пагружаны на плыты і па
Мядзелцы, і Дзісне перапраўлены ў Полацк. Адметную
ролю на Дзісне, напэўна, адыгрывала паселішча
Васіліны. Нездарма і сэнс назвы гэтай вёскі сведчыць
пра яе колішнюю магутнасць. З фіна/вугорскіх моў
вынікае: “васін” – крыніца ля ракі, “ліна” – умацаванае
месца, замак. Такім чынам, Васіліны – замак на рацэ
каля крыніцы. Да сённешняга часу рэшткаў замка не
засталося, але зараз Васіліны з’яляюцца адной з
буйнейшых вёсак, што месцяцца каля Дзісны. Трэба

Сястра Надзя з мужам Мікалаем
Чукіным і дачкой Ларысай, 1955
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думаць, што паселішча ўзнікла ў тым месцы
невыпадкова, бо крыху вышэй рака Дзісна падзяляецца
на некалькі рачных сістэм (Бірвіта, Мядзелка, Дрысвята).
Збудаваны замак як бы закрываў усе гэтыя сістэмы.
Ваенныя і гандлёвыя шляхі ў вярхоўях Дзісны траплялі
пад кантроль Васілінскага замка. Падобную ролю
адыгрывалі і Казьяны, якія ўзніклі ніжэй сутокаў Дзісны
і Дрысвяты [7].

З’ездзілі ў Дунілавічы, на радзіму Данаты, дзе жыў
яе брат Гэнік з жонкай Аняй і іх дзеткамі: сынам Юрам,
былым маленькім “партызанам”, і маленькай дачушкай
Элеанорай, Лінай. Наведалі сястру Данаты Ядзю з яе
дзеткамі: Эльвірай, Здзіславам, Веранікай і Янінай.
Вярнуўшыся ў Чарэмушнікі, знаёміліся з маёй раднёй у
вёсках Навасёлкі, Сямёнавічы, размешчаных на берагах
Дзісенкі, і ў Вялікіх Алашках, каля прыгожых і рыбных
азёр. У Навасёлках жыла папава родная сястра Саша з
мужам Федзем. У іх былі тры сыны: Пеця, Рэнік і Коля.
Дзядзя Федзя працаваў лесніком. Успомніў, як яны
пачыналі жыць яшчэ пры Польшчы, калі мы іх наведвалі
з папам і мамай. Хатка была маленькая, а як паставілі
кросны, то недзе было і павярнуцца. Потым пабудавалі
прыгожы дом. Нідзе нічога не адбывалася адразу, а
рабілася ўсё паступова, дзякуючы старанным
працоўным намаганням.

У Сямёнавічах наведалі роднага брата папы дзядзю
Алёшку і цёцю Алімпіяду. У іх былі два сыны: Сашка і
Жэнік. Жылі яны ў гістарычнай хаце, адкуль і пайшла
Вялікая сям’я Мурзёнкаў. Наведалі магілу дзядулі Ігната,
усклалі кветкі. Могілкі былі на другім баку Дзісенкі,
Крашнеўскія могілкі. І я заўсёды задаваў сабе пытанне:
як хавалі чалавека ў час паводкі? Вёска была вялікая, у
тры вуліцы, а могілак сваіх не было. І ўсё гэта ўпіралася
ў матухну/зямельку. Але змяніліся часы. З’явіліся могілкі
Сямёнаўскія і на левым баку Дзісенкі. Успомніў
“антонаўку” ў дзедавым садзе, пах якой я адчуваю
заўсёды, і высокую грушу з цудоўнымі пладамі, якімі
любілі ласавацца восы і чмялі.
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І, нарэшце, наведалі Алашкі Вялікія, дзе жыла мая
родная цёця Поля і дзядзя Міхаіл, Брэскія. Дзядзя Міша
быў прызваны ў армію восенню 1944 года, трапіў у
запасную вайсковую часць, якую рыхтавалі для адпраўкі
на фронт. Ваяваў на другім Прыбалтыйскім, а потым
на першым Беларускім фронце. Дайшоў да Берліна ў
1945 годзе. Узнагароджаны медалямі: “За ўзяцце
Варшавы”, “За ўзяцце Берліна” і “За адвагу”. Сын Міша
ў пачатку 1944 года стаў партызанам атрада нумар 2
брыгады “Спартак”, які дзейнічаў у Заходняй частцы
Паўночнай Беларусі. Сустрэліся з Чырвонай арміяй у
мястэчку Відзы. Быў прызваны ў дзеючую армію і
накіраваны на Далёкі Усход у пагранічныя войскі.
Вярнуўся дамоў толькі ў лістападзе 1950 года. Дзядзя
Міхаіл быў добры паляўнічы, рыбак і жартаўнік.

На заключэнне аб нашых падарожжах хачу сказаць,
што ўсюды нас вельмі цёпла прымалі. Вялікі дзякуй усім.
Калі я пішу гэта, многіх ужо няма ў жывых. Але памяць
аб іх няхай захаваецца на гэтых старонках для другіх
пакаленняў: памятайце, вашы дзяды і прадзеды, бабулі
і прабабулі былі дастойнымі і паважанымі людзьмі на
гэтай гаротнай беларускай зямлі.

Яшчэ запомніліся добра Алашкі, таму што гэта была
нядзеля, я захацеў услужыць гаспадыням і прынесці ім
вады са студні. Калі я падыйшоў да студні і набраў вады,
мяне джгнула пчала пад вокам. Агледзеўшыся, я ўбачыў,
што сусед, адзеўшы сетку і белы халат, дыміў над
пчаліным вулёчкам. Напэўна выбіраў мёд, а пчолы ж
тады робяцца вельмі агрэсіўнымі. Вось пчолка і
адпомсціла, толькі ж за што мне? Праз пару гадзін пад
маім вокам так напухла, што хоць запалку ўстаўляй, бо
я нічога не бачыў. А мы ж збіраліся з Данатай вечарам
схадзіць на вечарынку, якая была ў вёсцы, патанцаваць.
І з такім вокам я пабаяўся ісці. Не мог жа я тлумачыць
кожнаму, што гэта мяне пчала наказала. А можа я
падраўся з кім. А ў Алашках было многа знаёмых па
педвучылішчы. Так наша вечарынка і ляснула.
Прайшліся па вуліцы, паслухалі музыку і вырашылі, што
гэта амаль тое самае, што і пабылі.
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У той час там гасціла жонка дзядзі Цімы, а мая цёця
Галя з Масквы. На наступны дзень я з Данатай і цёцяй
Галяй наведалі Сікору Івана Паўлавіча ў вёсцы Малыя
Алашкі, вядомага селекцыянера/аматара. Нарадзіўся ён
ў 1885 годзе, настаўнік па прафесіі. Іван Паўлавіч усё
жыццё паспяхова займаўся садоўніцтвам. Вывеў
гатунак яблыні, названы ў яго гонар “Памяць Сікоры”.
За перыяд сваёй шматгадовай працы на сваёй сядзібе
ім была сабрана і вывучана вялікая калекцыя пладова/
ягадных і дэкаратыўных раслін. Лепшыя віды і гатункі,
якія вытрымлівалі выпрабаванні паўночных умоў
Беларусі, ён беражліва захоўваў, размнажаў і
папулярызаваў сярод мясцовага насельніцтва.

13 красавіка 1941 года на базе яго прысядзібнага
ўчастка быў створаны апорны пункт Беларускай
пладова/агародніннай доследнай станцыі, загадчыкам
якой быў прызначаны І. П. Сікора. Найбольш плённа
яго работы па садоўніцтву разгарнуліся пасля Вялікай
Айчыннай вайны. Сюды прыязджалі шматлікія экскурсіі
з калгасаў і школ. Іван Паўлавіч вёў вялікую перапіску
з вучонымі, практыкамі, аматарамі садоўніцтва. Вёў
перапіску ў маладосці з Л. М. Талстым, які падарыў яму
свой партрэт з аўтографам, што і паказаў нам.
Прайшліся з Іванам Паўлавічам па ягоным садзе і
ўбачылі многа цудоўнага і незвычайнага: яблынькі
карлікі, што раслі пад вакном і пладаносілі, яблыні з
рознымі гатункамі яблыкаў на адным дрэве і г. д. З якім
захапленнем і любоўю ён расказваў аб сваім садзе. А ў
яго ж такіх наведвальнікаў, як мы, былі тысячы. У 1964
годзе яму прысвоена званне Заслужанага агранома
Беларусі. Памёр у 1966 годзе. Потым яго справу
прадоўжыла яго дачка Лідзія Іванаўна і ўнукі: Андрэй –
кандыдат сельскагаспадарчых навук і Уладзімір –
аграном [6].

Пазнаёміў сваю жоначку і з вяскоўцамі. Хадзілі ў
калгас на ўборку сена ва ўрочышча Мхавое. Азнаёміў
яе з нашымі раўніннымі палямі і сенажацямі. А яшчэ
запомніліся дажынкі ў калгасе. Гулялі ў нашай хаце,
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гуляла ўся вёска. У 1950 годзе яшчэ былі людзі ў вёсцы,
не ўсе разбегліся, але моладзі ўжо было мала. Нашы
вясковыя пяюллі праспявалі ў полі песні, зрабілі вянок
на полі, а другі налажылі майму бацьку (у той час ён
яшчэ быў старшынёй калгаса). Потым яго замяніў больш
“надзейны” ўладам чалавек, былы партызан і франтавік
– Дзіковіч Сямён Бенядзіктавіч.

Летам 1950 года мяне ўзялі на трохдзённыя ваенныя
зборы. Жылі ў Азёрках у сасновым бары ў палатках.
Днём бегалі, скакалі ў даўжыню і шырыню,
пераадольвалі паласу з рознымі перашкодамі, куды
выпаўзалі змеі пагрэцца. Выконвалі розныя
практыкаванні на перакладзіне, плавалі. А хто не ўмеў
плаваць, таго “вучылі” дзікім спосабам: кідалі ў глыбокае
месца з прыстані, а потым ратавалі. У каго/небудзь магло
б не вытрымаць і сэрца ад страху, але ўсё абыйшлося.
Рыхтавалі нас да службы ў арміі. Жыла б мая мамачка,
можа і мінула б мяне армія. Апошняга сына застаўлялі
на старых бацькоў.
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НЕПЕРАМОЖНАЯ І
ЛЕГЕНДАРНАЯ

Развітанне і далёкае падарожжа

Пачалі новы 1950/1951 навучальны год. Я зноў
працаваў у 5/7 класах, вёў батаніку, заалогію, геаграфію,
частку беларускай мовы. Даната вяла пачатковыя
класы. Але ўсе мае радасці рухнулі, калі я атрымаў
павестку на прызыўную камісію. 16 кастрычніка я
паехаў у ваенкамат. Аддаўшы павестку, мне загадалі
станавіцца ў чаргу, каб прайсці камісію. На камісію
заходзілі голыя, як мама нарадзіла. Калі падыйшла мая
чарга, я зайшоў у пакой, дзе знаходзілася камісія. Сярод
дактароў былі і жанчыны, прычым адна была знаёмая,
лячыла маю маму. Ну і ну! Дурныя, нічога лепшага не
прыдумалі, хаця б дазволілі адзець трусы. І пачаў я
хадзіць у такім выглядзе ад доктара да доктара, у тым
ліку і да сваёй знаёмай. А тая яшчэ і загаварыла да мяне,
спытала, як здароўе мамы. Думаў, лепш бы мне
праваліцца скрозь зямлю, чым такі здзек. Але ж
вытрымаў. Пасля агляду ўсімі дактарамі, падыйшоў да
стала, дзе сядзела камісія, якая вырашала наш лёс. За
сталом сядзеў ваенкам, побач з ім галоўны кадэбіст
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раёна, прадстаўнікі райкама партыі і райвыканкама. Я
заўважыў, як кадэбіст штосьці пашаптаў на вуха
ваенкаму. Мне нічога не сказалі, толькі ўручылі павестку
на 26 кастрычніка, у якой паведамлялася, што я павінен
з’явіцца ў ваенкамат для адпраўкі ў армію. Я толькі
потым здагадаўся, што шаптаў кадэбіст: “Яго бацька
быў старастам пры немцах”. А гэта азначала, што мяне
трэба піхнуць не ў сапраўдную армію, а ў пекла, што
потым і адбылося. Мяне ўпіхнулі ў будаўнічы батальён.
Пасля ваенкамата схадзіў у райАНА за разлікам. Грошы
потым аддаў бацькам на мае провады.

Атрымаўшы павесткі, мы гульнулі ў чатырох “ад
радасці”, ехалі дамоў на фурманцы. У Азёрках ужо
сцямнела. Там быў ваенны лагер, размешчаны ў
сасновым бары ў палатках, дарога была перагароджана
цэментнымі слупкамі. Конь прайшоў, а цялега ўчапілася.
Учатырох падымалі цялегу, якраз кожнаму было па
аднаму колу, і слупочкі засталіся ззаду. А тут пачаўся
дождж з громам і маланкай, прамоклі. Ехалі амаль усю
ноч, змерзлі. Заязджалі пагрэцца ў вёску Чарты і Нанос.

Прыехаўшы дамоў “парадаваў” жоначку, бацькоў і
сястру. За 9 дзён наведаў усіх сваіх родных, развітаўся
з тымі, хто не мог прыехаць мяне праводзіць. Астатніх
запрасіў прыехаць на мае праводзіны, якія наладзілі
бацькі і Данатка 25 кастрычніка. Сабраліся родныя,
вяскоўцы, настаўнікі. На наступны дзень, 26
кастрычніка, развітаўся са сваёй любімай і дарагой
жоначкай Данаткай, бацькамі, вяскоўцамі. І павёз мяне
дарагі мой швагрок Коленька ў невядомую мне дарогу і
з такім жа невядомым маім лёсам, маёй будучыняй. Гэты
дзень стаў чорным у маім жыцці. Па дарозе заскочыў у
школу, развітаўся са сваімі выхаванцамі, вучнямі 6
класа, якія мяне яшчэ больш расчулілі.

У ваенкамаце стаў на ўлік, развітаўся з Колем. Ноччу
нас павезлі ў Маладзечна. Усяго пастаўскіх прызыўнікоў
было 65. Нас пачалі вадзіць па ўсяму гораду,
“прадаваць”, бо купцоў тут хапала. 30 аддалі ў адну
вайсковую часць, потым яшчэ 30 – у другую. Засталося
нас 5 чалавек: Борыс, Драздоў, Ластоўскі, Собаль і я.
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Ну, думаю, няўжо нас
хочуць дамоў
вярнуць. Ды дзе там,
знайшлі месца і для
нас, “прадалі”. Куды і
як, мы ж, канечне, не
ведалі, “ваенная
тайна”. Далучылі нас
да такіх жа
гаротнікаў, як і мы,
хлопцаў з
Астравецкага раёна.
Пагрузілі нас у таварныя вагоны/цяплушкі з двайнымі
голымі нарамі і паехалі. У Гомелі стаялі двое сутак.
Сабралі з усёй Беларусі вагонаў 80 з прызыўнікамі, а
потым папярлі. Вязлі чамусьці толькі начамі, а днём
прастойвалі ў тупіках. Суправаджаў нас старшы
лейтэнант Дзядоў і малодшы сяржант Міхайлаў.
Пытаемся ў сяржанта, дзе будзем служыць. Адказ быў,
што не даязджаючы Масквы 200 кіламетраў. Але
аднойчы раніцай цягнік спыніўся ў вялікім горадзе. Які
горад мы не ведалі, а вайскоўцы не кажуць. Тады мы
спыталі ў аднаго чыгуначніка, які горад. Выявілася, што
гэта ўжо Масква. На паўторны запыт сяржант адказаў,
што мы дрэнна слухалі, і нас вязуць 200 кіламетраў за
Маскву. Пасля гэтага мы перасталі пытацца. А я яшчэ
захварэў ангінай, паднялася тэмпература. І мяне павялі
на станцыі Масква на медпункт. Доктар/жанчына
распыталася, як нас вязуць. Я і расказаў. На голых
нарах. Пакуль цягнік ідзе – у вагоне цёпла, печка грэе.
А як спыніцца, дзверы шырока рассунуць, і ўсё цяпло
выходзіць. А на дварэ ўжо марозіць. Яна паспачувала і
сказала, што гэта здзекі над жывымі людзьмі. Дала мне
лякарства на дарогу, і паехалі далей. А прыехалі ў
Волагду, тут ужо мароз быў 20 градусаў. Цягнік стаяў у
напрамку поўначы, вечарэла. А на небе мы ўпершыню
ўбачылі прыгажосць Поўначы – паўночнае ззянне. Вось
цяпер мы толькі зразумелі, куды нас вязуць. Вечарам,

Перад адыходам у армію з жонкай
Данатай, 1950
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пакарміўшы нас абедам у адной з вайсковых часцей,
гэта быў ужо другі абед пасля Масквы, мы паехалі далей.
Хлебам і кансервамі нас забяспечвалі нашы праважатыя
на станцыях. Праехаўшы Конашу, цягнік накіраваўся
на ўсход, на Пячорскую чыгунку, на Варкуту. Але да
Варкуты мы не даехалі. Праехалі раённы цэнтр горад
Вельск і спыніліся на станцыі Кулой. Вось тут нам і
сказалі: “Прыехалі!” Была раніца. Да мяне падыйшла
бабулька і папрасіла хлеба. А я, добрая душа, і высыпаў
усё, што было ў маім мяшку/заплечніку. Думаў, зараз
жа пакормяць смачным жаўнерскім абедам.

Кулой

Нас пастроілі і павялі ў лес. Прайшоўшы кіламетры
два, мы ўбачылі дашчатыя баракі і зямлянкі, ужо
ўросшыя ў зямлю. Як потым мы даведаліся, гэта быў
лагер для зняволеных, дзе адбывалі сваю кару “ворагі
народа”. Прыйшла машына з саломай, аказваецца, і ў
тайзе калгасы былі. Нам выдалі доўгія цёмныя мяшкі
на матрацы і кароценькія мяшкі на падушачныя
насыпкі. Сказалі, каб набівалі, як можна тужэй, бо на
працягу года больш саломы не будзе. Тут ужо і час абеду
падыйшоў, мы яшчэ і не снедалі, а ў нашага начальства
пра ежу і гаворкі няма. Вось тут я і ўспомніў пра свой
мяшок, але ў ім нічога не было. Больш запаслівыя пачалі
даставаць са сваіх мяшкоў хлеб, пах якога казытаў нос,
і ім прыйшлося частаваць і мяне. Перакусіўшы, нас зноў
павялі ў пасёлак, у лазню. Лазня аказалася невялікай,
на 25 чалавек. А нас 200. Такія роты былі ў будаўнічых
батальёнах. Нас запускалі ў некалькі прыёмаў. Я трапіў
у апошнюю групу. Сваё адзенне загадалі скласці ў
рэчавыя мяшкі і прывязаць бірку з прозвішчам і
ініцыяламі. “Будзеце дэмабілізавацца – возьмеце зноў!”
А праз пару месяцаў я пазнаў мой пінжак на адной
жанчыне, якая працавала прарабам у лесе, а яшчэ праз
пару дзён ўбачыў і мой плашч карычневы, таксама на
ёй. Усё прапілі нашы сяржанцікі/“стараслужачыя”, як
мы іх называлі. Памыўшыся, нас пачалі
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абмундзіроўваць. Выдалі бялізну, гімнасцёрку, штаны,
анучы, абмоткі, чаравікі — усё новае. Навучылі
карыстацца абмоткамі. А вось шынелькі новай і шапкі/
вушанкі, нам апошнім, і не хапіла. Прапілі авансам.
Потым знікалі яшчэ шынелькі і з вешалак у казарме.
Адзелі мяне ў стары, мазаны і парваны армейскі кажух
і мазаную шапку/вушанку. Раздзелі нейкага
трактарыста, а мяне адзелі. Як глянуў я ў люстэрка –
сам сябе спалохаўся, і ў мяне навярцеліся слёзы. Думаю,
каб убачыла мяне мая Данатка, або нябожцыца мама,
яны б самлелі. Вось так пачалася мая служба!

Нарэшце, дачакаліся вячэры. Ну, думаю, адвяду
душу за цэлы дзень. А ў міску ўкінулі чарпачок кашы/
пюрэ, на 2/3 лыжкі, хлеба 300 грам і чай. Думаю, заўтра
ж, напэўна, лепш пакормяць. Першы дзень ёсць першы,
мабыць не зусім падрыхтаваліся да нашай сустрэчы. А
назаўтра было тое самае, што ўчора. І так пайшло дзень
ада дня, думка была толькі пра ежу. А тут яшчэ не
паспелі папіць чаю, як гучыць каманда: “Устаць,
галаўныя ўборы адзець, выхадзі строіцца”. Дапівалі чай
і даядалі хлеб нахаду. Пастроілі і шагам марш, а да
казармы/барака ўсяго 50 метраў. Зноў каманда: “Стой,
справа па два ў казарму шагам марш”. І так кожны
дзень і ў сталовую, і са сталовай. За сталамі сядзела па
10 чалавек. Да нашага прыходу ўжо стаялі бачкі з ежай,
хлеб на стале. Гэта рабілі дзяжурны па кухні і яго
памочнікі. Лыжкі і кубкі насілі з сабой. Нехта адзін
разліваў ці раскладваў у міскі з бачка, хтосьці другі
дзяліў хлеб на 10 порцый, а потым расхоплівалі. Усе
стараліся схапіць “акрайчык”, бо ён заўсёды быў
спарнейшы.

Пасля вячэры нам выдалі па дзве прасціны, наўлечку
і байкавую коўдру. Яшчэ кожнаму выдалі па іголцы,
паказалі гаспадарчы вугалок, дзе будуць знаходзіцца
ніткі, белая старызна (прасціны), выйшаўшая з ужытку,
для падшыўкі каўнерыкаў. Падшыўшы падкаўнерыкі,
нас пастроілі на вячэрнюю пераклічку. А потым была
каманда: “Адбой!” Трэба было за нейкую хвіліну
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распрануцца, прывесці ў парадак адзенне і абутак і
залезці пад коўдру. Ложкаў не было, былі
двухпавярховыя нары, дзе мы ляжалі ўшчыльную адзін
каля аднаго. Як распраналіся было цесна, піхалі адзін
аднаго. Дзе ж мы той загад маглі выканаць у час. Адны
абмоткі скачаць у качулкі патрабавалі нейкага часу. А з
другога боку гэтым стараслужачым сяржантам хацелася
паздзеквацца над намі, як бы мы былі вінаваты ў тым,
што ім давялося служыць па 6 гадоў. Прызваныя яны
былі ў войска ў канцы вайны. Калі толькі некаму з іх
здавалася, што хтосьці спазніўся, гучала зноў каманда:
“Рота, пад’ём!” Зноў выстройвалі роту ў 200 чалавек,
выстаўлялі перад строем “спазніўшыхся”, чыталі мараль,
а потым зноў “Адбой”, зноў “Пад’ём” і г. д. Адным словам,
колькі ім хацелася. Гэта для іх была забава пасля п’янак
за кошт нашых рэчаў: старых і новых. Вышэйшага
начальства на гэтых мерапрыемствах не было. А калі і
прысутнічаў афіцэр, дзяжурны па часці, гэта яго не
хвалявала.

Раніцай, пры пад’ёме, паўтаралася тое ж самае. Тады
мы, адчуваючы, што хутка будзе пад’ём, пачыналі
непрыкметна апранацца пад коўдрай. Абмоткі засоўвалі
ў кішэні, паспеўшы толькі заматаць белыя анучы і
ўсунуць ногі ў чаравікі. Зноў строілі, потым каманды:
“Бягом марш”, “Стой”, “Разыйдзіся” і г.д. Вось тут толькі
ў нас была магчымасць заматаць нялюдскія абмоткі.
Потым фіззарадка. Пасля фіззарадкі было крыху
вольнага часу, каб пабрыцца і памыцца. Умывальнікаў
не было, мыліся з кубкаў, якімі бралі ваду з бочак. Толькі
праз нейкі месяц абсталявалі ўмывальнікі ў вялікай
зямлянцы, дзе была печка, і дзяжурны сачыў, каб вада
не замёрзла. Вось такі быў мой першы “Адбой” і “Пад’ём”.
Гэта было ў ноч з 5 на 6 лістапада, напярэдадні 33
гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Адбой быў у 22
гадзіны, а пад’ём у 5 гадзін. 6 лістапада вечарам у час
урачыстага паседжання ў гонар 33/й гадавіны
Кастрычніцкай рэвалюцыі, нам выпала доля разгружаць
вагон з бульбай. Піхалі нас маладых куды заўгодна. 7
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лістапада мне пашанцавала і на пасту пастаяць –
вартаваў нейкую маёмасць 4 гадзіны. Тут, часу маючы,
я лічыў дні, колькі ж мне засталося служыць. А служыць
мне засталося, нямнога/нямала, доўгія 3 гады.

Пасля святаў пачаліся звычайныя армейскія будні.
Раніцай палітінфармацыя, днём вывучэнне статутаў, а
іх было 4, страявая падрыхтоўка. Першыя два тыдні ў
лес на працу не хадзілі, прывучалі. Мяне прызначылі да
старшыны роты ў памочнікі, наводзіў парадак у яго
капцёрцы, дзе захоўвалася святочнае абмундзіраванне
жаўнераў і іншая гаспадарка роты. На ўсю роту ў 200
чалавек толькі я з Супіталёвым мелі сярэднюю
адукацыю. Патрэбны былі пісары ў штаб, у гаспадарчую
часць. Прыходзілі і да мяне афіцэры, бралі ўзор майго
почырка, і на гэтым усё канчалася. Калісьці ў 3 класе
мяне настаўніца хваліла за мой почырк, паказваючы
мой сшытак перад класам. А як вучыўся ў 7 класе,
сапсаваў яго, пішучы пад дыктоўку настаўнікаў, бо
падручнікаў не было. Некаторыя настаўнікі добра
дыктавалі, а другія проста расказвалі, а мы павінны былі
за імі запісваць. Але пасля гэтых запісаў мы самі не маглі
прачытаць, што напісалі. Вось так мяне ў пісары нікуды
і не ўзялі. У Ляшчынскага была адукацыя 5 класаў, і яго
ўзялі, бо ў яго быў прыгожы почырк. А калі з памылкамі
пісаў – гэта не мела ніякага значэння. А сценгазету роты
выпусціць – гэта Мурзёнку, баявы лісток – таксама.
Супіталёва ўзялі ў штаб, ён быў з Усходняй Беларусі, а я
з Заходняй, ды з “радзімай плямай”.

Па аўторках і пятніцах былі двухгадзінныя
палітзаняткі на тэму: “Як жылі і змагаліся ... ?” А калі
нампаліт батальёна даведаўся, што я настаўнік, ён
арганізаваў клас непісьменных жаўнераў. І вось у
аўторак і пятніцу я вучыў жаўнераў чытаць і пісаць
замест палітзаняткаў. Лёгка было вучыць беларусаў,
рускіх, украінцаў, якія размаўлялі па/руску. Навучыў
беларусаў пісаць лісты дамоў і да сваіх каханак: Дразда,
Базюка і многіх другіх, якія раней звярталіся да паслуг
сваіх сяброў і да мяне. І для іх было вялікай радасцю,
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калі яны пачалі пісаць самі, мабыць і з памылкамі, але
самі. Яны мне вельмі дзякавалі, і мне стала весялей жыць
у далечыні ад радзімы, адчуваючы, што я нешта добрае
раблю людзям. А вось былі людзі каўказскіх
нацыянальнасцяў, якія не маглі нават размаўляць па/
руску. Але і іх пастараўся б навучыць, калі б мяне ў
чэрвені не накіравалі ў другую вайсковую часць.

А пакуль што жылі ў казарме/бараку, непрыдатным
для жыцця ў зімовых умовах. Пачалі будаваць новую
казарму ў новым месцы, бліжэй да пасёлка. Будавалі
на слупах, якія абівалі дошкамі з двух бакоў, а паміж
дошкамі засыпалі шлак, якога на станцыі Кулой было
навалам. Станцыя была як бы заправачнай для
паравозаў. Тут ачышчаліся паравозныя печкі, паравозы
запраўляліся вадой. Магутныя паравозы маркі “ФД”,
счэпленыя па два, цягнулі цяжкавагавыя саставы ў глыб
краіны праз кожныя 30 хвілін. Везлі лес, вугаль, нафту.
Шлак мы грузілі на машыны і засыпалі ім сценкі
казармы. Стараліся як для сябе. Таму, хто ехаў у пасёлак
за шлакам, скідвалі капейкі, хто якія меў, на бохан
чорнага хлеба, “чарняшкі”, які потым дзялілі на ўсіх. На
сталяванне і пад падлогу насыпалі таксама шлаку. Дах
крылі дошкамі. Крыючы дах, я паслізнуўся і паехаў уніз.
Добра, што мяне мае сябры злавілі за шынель. А так да
зямлі прыйшлося б ляцець метраў 6, ды невядома, як
бы прызямліўся. Снегу яшчэ не было. У казарме былі
зроблены дзве печкі/шчыткі. Праз усю казарму былі
двухпавярховыя нары з праходамі каля сцен і
пасярэдзіне. Да ніжніх нараў былі прымайстраваны
лаўкі для абмундзіравання, на якіх мы любілі пасядзець
пасля цяжкай працы ў лесе. А калі сяржанты
прагульваліся паміж нараў, мы павінны былі ўставаць,
вітаючы іх. І ня дай Божа, калі хто зазяваецца. Будзе:
“Устаць. – Сядай. – Устаць. – Сядай. – ...” пакуль ім не
надакучыць. Ад печак у маразы таксама ганялі.

У казарме была абсталявана капцёрка, канцылярыя
для афіцэраў і сяржантаў і ленінскі пакой, у якім
праводзіліся палітінфармацыі, палітзаняткі, і дзе мы ў
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вольны час пісалі лісты на радзіму. Для больш масавых
мерапрыемстваў для ўсяго батальёна, а гэта каля 700
чалавек, выкарыстоўвалі сталовую, якая была
пабудавана па той жа самай тэхналогіі, што і казарма.
Там дэманстравалі і кінафільмы. Сталовая зімой
выглядала як казачны лядовы палац, пакрыты лёдам
усярэдзіне і знадворку. А ў час кармлення нам
дазвалялася быць толькі ў гімнасцёрцы, ды яшчэ на
вуліцы трэба было пастаяць на марозе пры пастраеннях.
Яшчэ дзве такія казармы былі пабудаваны для дзвюх
другіх рот. Служылі з намі рускія, татары, башкіры,
грузіны, дагестанцы, асеціны, украінцы, узбекі, кіргізы.

Непадалёк ад казармы знаходзілася піларама, якая
працавала дзень і ноч, у дзве змены. Тут жа была
абсталявана эстакада для пагрузкі вагонаў лесам. Тут
таксама працавалі дзень і ноч і ў любое надвор’е, як
толькі падавалі вагоны для пагрузкі. Грузілі ўручную,
ніякіх механізмаў не было. Гэта ўсё засталося нам ад
былых вязняў у спадчыну.

Наша месца ў бараках заняў другі такі ж батальён.
Нумар нашага будаўнічага батальёна быў 472, і мы насілі
чорныя пагоны, а нумар новага батальёна быў 166, і
яны насілі чырвоныя пагоны. Падпарадкоўваліся абодва
батальёны Маскоўскаму раёну проціпаветранай
абароны. Нашы два батальёны забяспечвалі Маскву і
прылеглыя да яе гарадкі лесам і дошкамі для будаўніцтва
ваенных аб’ектаў. Дарогі ў лесе і ў рабочых кварталах
былі ляжнёвыя, гэта значыць, з часаных бэлек,
пакладзеных на шпалы. Шырыня кожнай каляіны была
0,8 метра. Такіх дарог было дзесяткі кіламетраў, а ў
рабочых кварталах іх працягвалі будаваць. Лес вакол
нас быў выпілены у радыусе сямі кіламетраў.

Пачалася зіма з яе снягамі і марозамі. На тэрмометры
ніхто не глядзеў, ды іх і не было. Аднойчы раніцай мы
выскачылі на фіззарадку і не было чым дыхаць. А калі
памахалі яшчэ рукамі, то ў некаторых пабялелі пальцы.
Як потым аказалася нас выгналі на мароз у мінус 55
градусаў. Потым казалі, што нашаму фізінструктару
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папала за гэта ад начальства. За 3 гады службы ніразу
не было адлігі. Снягі былі глыбокія і сухія. Адным
выратаваннем было тое, што ніколі не было моцных
вятроў. Зіма пачыналася ў верасні з мокрага снегу і
заканчвалася ў маі, таксама з мокрым снегам. Наступіў
снежань, самы кароткі дзень і доўгая ноч. Дзень
цягнуўся ўсяго 3 гадзіны. Сонейка ўзыходзіла ў 11 гадзін,
а заходзіла ў 2 гадзіны. Да світання мы паспявалі
прайсці да месца работы каля 7/8 кіламетраў. Узброілі
нас сякерамі і піламі лучковымі і двухручнымі,
драўлянымі лапатамі для расчысткі снегу. Валёнкі зверху
замотвалі абмоткамі (вось дзе яны спатрэбіліся), каб у
іх не насыпалася снегу. Снег быў сыпучы і глыбокі, да 1
метра. Каб спілаваць елку, трэба было падпаўзці да яе,
ударыць абухом па ствале і ўцякаць, бо засыпле снегам.
На кожнай лапцы ляжала гурба снегу. А калі гэта гурба
зляжалася, то магла і пакалечыць. Вятроў тут, як я казаў,
не было, і снег падаў зверху на лапкі, ўтвараючы на іх
сапраўдныя гурбы. Пасля трэба было абсекчы ніжнія
сукі і ад ствала адкапаць снег аж да мёрзлай зямлі. А
пянёк астаўляць не больш 10 сантыметраў. Вось такая
была тэхналогія. І яшчэ, што самае галоўнае, трэба было
выконваць правілы бяспекі, каб нікога не пакалечыць
або забіць. Бо ўжо быў смяртэльны выпадак, калі
маладога жаўнера з Кіргізіі елка ўдарыла вяршалінай
па галаве, і ён памёр. Ён не мог ўцячы па глыбокаму
снегу. Зваліўшы елку, трэба было абсекчы сукі, скласці
іх у кучу, ствол распілаваць на часткі – камель даўжынёй
6,5 метра, а танейшую частку – па 4,5 метра. Сукі
спаліць. Электрапілы з’явіліся толькі ў 1951 годзе, якія
сілкаваліся ад генератара, устаноўленага ў лесе.

Аднойчы пасля працы, калі ўжо пачало змяркацца,
мы селі на адпачынак. Распалілі вялікі лом, закурылі.
Пасля працоўнага дня, пасля поўзання па глыбокаму
снегу, адзенне было мокрае. І вось мой землячок з
Пастаўскага раёна, Драздоў Мікалай, вырашыў
прасушыць ватнія штаны. Вогнішча ярка палала.
Адвярнуўшыся задам да агню, ды падсунуўшыся бліжэй
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да яго, каб хутчэй высахлі яго штаны, ён мяне папрасіў
назіраць, каб дым не пайшоў. Ну я і глядзеў. З мокрых
штаноў ішла пара. А як адрозніць пару ад дыму ў
поцемках. Вось я і дагледзеў да таго, што ён ухапіўся
абедзвюма рукамі за попу, а потым імгненна пачаў
збаўляцца ад сваіх ватнікаў, бо вата ўжо гарэла. Ён
разгубіўся, а я пачаў сыпаць у яго штаны снег. Абтушылі,
але вялікая дзюрка пасля гэтага засталася. Закончылася
наша аперацыя хорам смеху. Мы з ім і надалей засталіся
сябрамі, а старшына роты выдаў яму новыя ватнікі.

Жаўнеры тралявалі лес на адлегласці 50 метраў ад
дарогі на сваіх плячах, а больш 50 метраў ад дарогі –
коньмі. Тралёвачныя трактары з’явіліся таксама ў 1951
годзе. Вось гэта была рабская праца, ды па сухім снезе,
дзе распаўзаліся ногі. Але настолькі ўжо былі
спрактыкаваныя, што бервяно, даўжынёй 4,5 метра,
бралі ўдвух па камандзе “раз, два, тры” і неслі. Толькі
аднойчы я атрымаў траўму ўказальнага пальца левай
рукі, які папаў паміж бярвенняў у час скідвання з пляча
на кучу, калі рукавіца зачапілася за сучок. А калі б
рукавіцы не было, магло б быць і горш. Скура на пальцы
разарвалася ў трох напрамках пад вуглом у 120
градусаў. Але знак застаўся назаўсёды ў выглядзе
трохлапага павука. Як гляну на яго, так і ўспомню тыя
“шчаслівыя” часы. Шафёры працавалі ў дзве змены, а з
імі і грузчыкі, жаўнеры. Месца пагрузкі асвятлялася
электралямпачкамі, таксама ад генератара. Толькі
пілавалі лес днём, у адну змену, і дарогі рабілі таксама
толькі днём.

Прысягу прыймалі на Дзень Савецкай Арміі 23
лютага. Узбраення асабістага ў нас не было, яно нам у
лесе было непатрэбнае. Нашым узбраеннем былі піла і
сякера. Але ж для такога выпадку выдалі некалькі
вінтовак са склада. І прыняцце прысягі прайшло “па
ўсіх правілах”. А з узбраеннем, той жа вінтоўкай, калі/
ні/калі знаёмілі нас на стралковых занятках. Вучылі, як
разабраць і скласці затвор, што мы даўно ўжо ўмелі.
Адзін раз у выхадны дзень пагрузілі нас на грузавік і
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завезлі ў тайгу, дзе быў пясчаны кар’ер, і там
адстраляліся. На гэтым наша стралковая падрыхтоўка і
скончылася.

Выдалі нам службовыя кніжкі, пасведчанні жаўнера,
у якіх была запісана нацыянальнасць беларус. І вось
хлопцы з Астравецкага раёна адмовіліся іх браць. Яны
заяўлялі, што яны не беларусы, а палякі. Гэта для
камандавання батальёна было “надзвычайным
здарэннем”(”ЧП”). Гэта быў палітычны бунт. І тут жа праз
дзень прыехаў упаўнаважаны КДБ з Масквы, “асабняк”,
як яго называлі. Свайго пакуль што, дзякуй Богу, не
мелі. Потым з’явіўся і свой малодшы лейтэнант, які
вельмі шчыраваў, каб заслужыць яшчэ адну зорачку на
пагонах. Пабудавалі яму воддаль і асобны домік. Ну а
гэты з Масквы пачаў “працаваць”, выклікаў па чарзе
палякаў і “апрацоўваў” кожнага. У выніку ўсе палякі
сталі беларусамі. Гэта акцыя яшчэ больш умацавала
недавер да беларусаў Заходняй Беларусі з боку
камандавання, і незадоўга гэта мы адчулі.

Аднойчы і мяне паклікалі ў асобны домік. Гэта ўжо
было пасля вячэры. Гэты асабняк, як і ўсе яны на чале
са Сталіным, працаваў начамі. Я ўжо ведаў, што гэта за
домік, толькі не ведаў, у чым я правініўся. Ішоў са
страхам. Ці не мала што маглі нагаварыць, а можа дзе
што не падумаўшы сказаў. Усялякія думкі лезлі ў галаву.
Пастукаўшы ў дзверы і зайшоўшы ў пакой, я прывітаўся.
Ён ветліва запрасіў мяне сесці, пачаў размову пра тое/
сёе, як служба і г. д. А я думаю, чаго ж ён хоча. А потым
ён і кажа: “Мне стала вядома, што ваш бацька быў
старастам пры немцах. Вы, як камсамолец, павінны
змыць гэту пляму. А пагэтаму вы павінны
супрацоўнічаць з намі. Вось вам ручка і папера, я вам
прадыктую, а вы распішыцеся”. Вось яно што. Сюды з
раёна, нашага Пастаўскага, ужо даслалі паперы з
аддзела КДБ. Калі мне зрабіць гэта, значыць, прызнаць
свайго роднага бацьку “ворагам народа”. А я ж ведаю
свайго бацьку, што ніякім ворагам ён не быў. Тады я
яму сказаў: “Мой бацька не вораг народа. Калі б ён быў
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ворагам, яго б судзілі яшчэ ў 1944 годзе, пасля
вызвалення Беларусі ад немцаў, а ўжо прайшло 6 год з
таго часу. А ён працаваў пры немцах таму, што яго
рэкамендавалі на гэту пасаду прыхільнікі партызан. І
адразу пасля вызвалення яго выбралі дэпутатам
сельсавета па рэкамендацыі тых жа партызан. І я нічога
пісаць і падпісваць не буду”. “Пашкадуеце”, – прыгразіў
ён. На гэтым мой візіт закончыўся. Я доўга чакаў
здзяйснення яго пагрозы, але ўсё абыйшлося.

У нампаліта роты, лейтэнанта Часнакова, я быў
правай рукой. Ён заўсёды звяртаўся да мяне за
дапамогай з баявымі лісткамі, сценгазетай,
выступленнем на мітынгах і г.д. А як толькі быў
дзяжурны па кухні, заўсёды запрашаў мяне і другіх сваіх
любімчыкаў на ДП (дадатковы паёк), за што мы яму былі
вельмі ўдзячны. Ён добра ведаў наша жыццё і ў чым
мы мелі патрэбу. А чэкісту не было прычыны да мяне
прычапіцца. А можа яшчэ і прычапіўся б, але мяне
адправілі ў другую вайсковую часць. Хачу толькі
сказаць, што гэты караючы меч заўсёды вісеў над
нашымі галовамі на працягу трох гадоў, ды і потым, як
вярнуўся дамоў.

Хтосьці ў ленінскім пакоі ў часопісах павыкалываў
вочы Леніну і Сталіну. Цягалі ў асобны аддзел амаль усіх,
а братоў Макеяў нават арыштаваўшы былі і трымалі на
гаўптвахце. Але, не знайшоўшы ўлік, адпусцілі. У дзень
выбараў у Вярхоўны Савет пад’ёму не было, але
прыходзіў музыкант з гармонікам і іграў. Прыходзіў ён
у 5 гадзін 30 хвілін, бо галасаванне пачыналася ў 6
гадзін. Каля выбарчага ўчастка пад дзвярыма была
такая таўкатня, што страшна падумаць. Кожны хацеў
трапіць першым. Потым перад строем, ці на
палітінфармацыі, ці ў баявым лістку яго пахваляць.

Атрымліваў вельмі часта лісты ад любімай Данаткі. І
я ёй часта пісаў. Бывала абменьваліся лістамі на тыдні
па два разы. І нам было весялей жыць. Супакойвалі адзін
аднаго, што некалі настане той вельмі жаданы дзень
сустрэчы, пасля якога мы не расстанемся больш ніколі
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да апошніх нашых дней. А пакуль што заставалася толькі
марыць і служыць. Давалі нам некалькі вольнага часу
пасля вячэры і ў нядзелю. Пісаў бацькам, сястры, усім
родным, сябрам. Атрымліваў лісты ад сваіх сяброў
дзяцінства: Жэніка, Росці, Ванюшы, якія таксама
служылі ў арміі ў гэты час. Вёў перапіску з Сіповічам
Вячаславам і з Чабатаронкам Мікалаем, з якімі я вучыўся
ў педвучылішчы. Яны былі таксама ў арміі, і іх рыхтавалі
на афіцэраў запасу з тэрмінам службы ў 2 гады. І я ім
зайздросціў. А ў душы праклінаў тую несправядлівасць,
якая існавала ва ўладах. Няўжо ж такія тупыя людзі ў
органах, што не могуць разабрацца ў бязвіннасці
людзей. Але ж яны самі баяліся адзін аднаго і нішчылі
невінаватых.

Адзін наш землячок нашага прызыву не вытрымаў
суровага клімату Поўначы і не менш суровай службы і
кінуўся наўцёкі. Стаялі лютыя марозы. Ён прыхапіў у
сяржанта, які адпачываў, армейскі кажушок, астатняе
цёплае адзенне ў яго было, і падаўся на станцыю. Ехаў,
вядома ж, таварнымі, даехаў да горада Растова перад
Масквой, і там яго затрымалі. Прывезлі зноў да нас,
судзіў публічна ваенны трыбунал, каб ведалі астатнія,
як трэба ўцякаць. Далі 7 год зняволення. Старшына
другой роты, прыйшоўшы з пасёлка пад хмяльком,
дастаў абойму патронаў, прасушыў перад печкай і
распачаў стральбу ў казарме, страляў у сталяванне.
Потым выскачыў на вуліцу і пусціў кулю ў сябе. Але таму,
што вінтоўка была доўгая, у сэрца не папаў, а плячо
прастрэліў навылет. Яго завезлі ў бальніцу, а назаўтра
ён уцёк з бальніцы з перавязаным плячом у сваю роту.
Аналагічны выпадак быў і з другім сяржантам. Гэта быў
пратэст супраць іх доўгай сямігадовай службы. Потым
мы іх не бачылі: ці іх дэмабілізавалі дамоў, ці накіравалі
ў другое месца за пратэст.

У пасёлку ў кінатэатры ішоў фільм “Тарзан”. А нам
прывозілі ноччу. І мы, ахвяруючы сном, глядзелі 4 серыі
4 начы. Звычайна, мы глядзелі фільмы, якія прывозіў
нам наш кінамеханік сяржант Калюжны,  ў сталовай.
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Пра рэлігійныя святы мы не ведалі, калі толькі з лістоў.
Аднойчы з суботы на нядзелю ноччу я выйшаў
пакурыць. Вяртаючыся, я выпадкова пачуў нейкія гукі
ў ленінскім пакоі. Заглянуўшы туды я ўбачыў двух
братоў Вішнякоў, якія ўкленчыўшы перад прыёмнікам,
слухалі малебен з Ватыкану і самі маліліся. Яны мяне
заўважылі, сумеліся, але я іх абнадзеіў падняццем рукі.
Ад усяго трэба было хавацца, усяго трэба было баяцца.
А свята было – Уваскрасенне Хрыстова.

1 мая 1951 года мне і яшчэ некалькім жаўнерам
камандзірам батальёна было прысвоена званне
яфрэйтара. Загад быў зачытаны перад строем батальёна.
Мне тады расказалі анекдот, як аднаму жаўнеру было
прысвоена такое ж званне, і ён у лісце пахваліўся маці
пра гэта. Маці думала, што гэта Бог ведае якое важнае
званне, і яна адпісала сыну: “Ты ж толькі не крыўдзь
генералаў”. А нашаму землячку Базюку пашчасціла
больш, чым нам. За перавыкананне планаў па
нарыхтоўцы лесу лучковай пілой яму далі 10/дзённы
водпуск на радзіму, аб чым марыў кожны жаўнер. Пасля
пастраення пайшлі на дэманстрацыю ў пасёлак. Пасёлак
Кулой уяўляў сабой вялікую вёску з двухпавярховымі
драўлянымі дамамі, з некалькімі вуліцамі. Гэта быў
рабочы пасёлак з сярэдняй школай, бальніцай,
кінатэатрам, вялікай чыгуначнай станцыяй, некалькімі
магазінамі, лазняй. Людзі працавалі ў асноўным на
чыгунцы і ў лясной гаспадарцы. Побач з пасёлкам было
невялікае возера, куды мы прыходзілі пакупацца ў час
звальненняў. Лета было кароткае, але цёплае.

Доўгая дарога да сына

Пасля Дня Перамогі ў 1951 годзе я атрымаў тэлеграму
ад Анны Мікалаеўны Мажэйка, што ў нас нарадзіўся
сын. І гэта была для мяне найвялікшая радасць у маім
жыцці. Умомант ужо ведалі аб гэтым мае сябры, умомант
даведаўся і нампаліт роты лейтэнант Часнакоў. Усе яны
шчыра мяне віншавалі. Радзіўся мой сынок, Пеценька,
як потым яго назвалі, 8 мая 1951 года. І мне так
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захацелася дамоў, як ніколі. Хацелася ўбачыць сыночка,
Данатку. А праз пару дзён прыходзіць другая тэлеграма,
што Даната цяжка хворая. Гэта мяне вельмі ўсхвалявала.
Я перш за ўсё звярнуўся да нампаліта роты лейтэнанта
Часнакова, які сказаў, што па гэтай тэлеграме вас дамоў
не пусцяць. Трэба каб было “пры смерці” і засведчана
доктарам. І тут жа я напісаў пісьмо ў Дунілавічы пра
гэта.

У гэты час мы пачулі яшчэ радасную вестку аб тым,
што наш батальён перакідваюць у Калінінградскую
вобласць, у Прыбалтыку, былую Усходнюю Прусію. Тады
я звярнуўся да камандзіра роты капітана Удовіна, які
быў вельмі строгі, але добры і справядлівы. Ён сказаў,
што мы цябе пусцім дамоў, дадзім новы адрас, а ты там
нас знойдзеш. Я вельмі гэтаму ўзрадаваўся і не верыў
сваім вушам. Няўжо я хутка буду дома і ўбачу такіх мне
родных і дарагіх людзей. Я вельмі дзякаваў капітану.

Але радасць мая была хутка азмрочана, калі
камандзір батальёна і нампаліт батальёна вярнуліся з
Масквы, дзе ім сказалі, каб з Заходняй Беларусі нікога
не бралі, як ненадзейных. Дык не толькі мой бацька і я,
ды хлопцы з Астравецкага раёна, што не бралі
службовых жаўнерскіх кніжак, былі ненадзейнымі, але
ўся Заходняя Беларусь, палова беларускай нацыі.
Нампаліт роты Часнакоў хадзіў прасіць начальства, каб
мяне ўзялі, але нічога не атрымалася. Сказалі: “Загад –
ёсць загад”. Супіталёва, майго сябра, узялі, бо ён быў з
Усходняй Беларусі, а стараслужачага Багуцкага, які ўжо
праслужыў амаль 7 год, таксама не ўзялі, бо ён быў
“заходні”.

Нас перадалі ў 166/ы будаўнічы батальён, толькі
памянялі пагоны з чорных на чырвоныя.
Падпарадкоўваўся батальён таму ж Маскоўскаму раёну
проціпаветранай абароны. Раней я лейтэнанта
Часнакова прасіў, каб ён закінуў добрае слоўца за мяне
новаму начальству, што ён і зрабіў: ён пагаварыў з
новым маім нампалітам роты лейтэнантам
Андрушкевічам. Я ведаў, што водпуск зарабіць не так
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проста, пакуль ты яго не заслужыш. Планы мае паляцелі
ўверх тармашкамі. Аднойчы, у такую цяжкую часіну, я
ўжо хацеў бултыхнуцца ў рэчку, на беразе якой я
разважаў. Але ж падумаў, як яны там, сынок і жоначка,
без мяне будуць жыць.

І тут мне прыйшла тэлеграма. “Тэрмінова
прыязджай, жонка пры смерці”. Тэлеграма была
засведчана доктарам. Я пабег у штаб. Камандзіра
батальёна ў штабе не было, знаходзіўся ў камандзіроўцы
ў Маскве. А камандзіра батальёна замяшчаў
падпалкоўнік Папкоў, які на той момант быў дзесьці ў
лесе. Я ведаў тое месца і пайшоў яго шукаць.
Прайшоўшы кіламетраў 7, я знайшоў падпалкоўніка.
Расказаў яму як і што, і паказаў тэлеграму. Ён
запытаўся, ці доўга трэба ехаць, выказаў сумнеў, што я
не паспею, але на тэлеграме напісаў слова “адпусціць”.
Сам ён займаў пасаду намесніка камандзіра батальёна
па забеспячэнню. Але жаўнеры лічылі яго бацькам: былы
франтавік, вельмі чула адносіўся да падначаленых, ніхто
ніколі не чуў ад яго грубага слова. Я яму шчыра
падзякаваў, а ён мне пажадаў шчаслівай дарогі і
выздараўлення жонкі.

Я зноў у штаб, дзе выдалі мне неабходныя
дакументы, і я стаў рыхтавацца ў дарогу. Не меў ботаў,
бо насілі яшчэ чаравікі з абмоткамі. Не было фуражкі,
скуранога рамяня, бо мы насілі “конскія папругі”, як
мы іх называлі. І я пачаў жабраваць. Мне гэта ўсё далі
жаўнеры – кіргізы, якія былі багацейшыя за нас, і тое/
сёе куплялі ў Маскве, калі хто/небудзь ездзіў у
камандзіроўку. Я насіў абутак 40/41 размеру, а мне далі
толькі 39, другога не было. Але ж абуўся і вечарам сеў
на цягнік Варкута/Масква. Прыехаўшы ў Маскву на
Яраслаўскі вакзал, я хутчэй паспяшыў на Беларускі. Да
поезда Масква/Калінінград заставалася нямнога часу.
Успомніў дзядзю Ціму і яго сям’ю. Тэлефона ў той час у
іх не было. Але нядаўна я ў іх начаваў са сваім сябрам,
калі прыязджалі на камсамольскую канферэнцыю ў
Чарнышэўскія казармы. Сеўшы на цягнік Масква/
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Калінінград, я даехаў да Маладзечна. І тут я адчуў ужо
радзіму. Калі выйшаў з вагона, мне чамусьці ўсе людзі
здаваліся знаёмымі. Мабыць, мне так хацелася хутчэй
сустрэць каго/небудзь знаёмага. Але знаёмых не было.
Я сеў на прыгарадны цягнік Маладзечна/Крулеўшчына,
а потым Крулеўшчына/Лынтупы, і выйшаў на станцыі
Варапаева. А там напрамкі лесам 7 кіламетраў пешшу,
і я ў Дунілавічах.

Сустрэла мяне Данатка з сыночкам Пеценькам на
руках і Гэнік з Аняй. Я рад быў бачыць іх жывых і
здаровых. І тут хваляванні мае скончыліся. А хвалявацца
было чаго, бо ў Данаты пры родах і пасля іх быў моцны
крывацёк. Але дзякуючы спрактыкаваным дактарам,
усё абыйшлося шчасліва. Адразу ж далі мне патрымаць
сыночка, а я яшчэ толкам і не ведаў, як гэта робіцца. Я
разгубіўся, баяўся, каб што яму не пашкодзіць. Але пасля
некаторых “інструкцый” Анны Мікалаеўны, я пасмялеў.
Узяў Пеценьку ў “капэрціку” на рукі і жадаў яму здароўя
і шчасця ў жыцці, каб міналі яго тыя нядолі, якія былі ў
маім жыцці і ў жыцці Данаты. А роды былі цяжкімі.
Хлопчык нарадзіўся ў 4,5 кілаграмы. Потым выпілі за
яго, за яго здароўе і шчасце, за нашу сустрэчу. У гасцях
яшчэ былі сябры Гэніка і Ані, дактары Лебедзі. Дзень
быў цудоўны, настрой таксама. Хацелася, каб ён
доўжыўся вечна. Але, на вялікі жаль, гэта магло быць
толькі ў сне або казцы.

Трэба ж было яшчэ ехаць у Пастаўскі райваенкамат
і стаць на ўлік. А потым праведаць бацькоў і сястру. І
гэта я зрабіў на наступны дзень. Залатвіўшы справы ў
ваенкамаце, я пешшу пашыбаваў у свае родныя
Чарэмушнікі да бацькоў. Прыйшоўшы дамоў, мяне
сустрэла Анастасея Пятроўна, з якой мы цёпла
павіталіся. Тут жа я пазнаёміўся з маленькім чалавечкам,
які таксама нядаўна з’явіўся на божы свет – маім
брацікам Віталікам, якому толькі пайшоў пяты месяц.
Бацькі дома не аказалася, паехаў ва ўрочышча Лужа
гнаць самагонку. Анастасея Пятроўна пачаставала мяне,
дала ў торбу закускі, і я накіраваўся на тую Лужу. Ішоў,
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любаваўся роднымі палямі, прыпамінаў дзяцінства. Ішоў
грэбляй, а іх на полі было дзве. Калі іх накапалі, я не
памятаю. Але гэта было збудаванне інжынера/
меліяратара, мабыць і без дыплома. Грэбля ўяўляла сабой
насып, сячэннем якога была трапецыя, з двума равамі
паабапал. З аднаго боку каля рава была і палявая
дарожка. І ўсё збудаванне гэта, як казалі, было зроблена
толькі рыдлёўкамі. Па самой грэблі была пракладзена
сцяжынка для пешаходаў. Па баках ужо дзе/ні/дзе расла
лаза ў равах, а сама грэбля была паросшы травой. Вось
сюды і адпраўляў мяне калісьці дзядуля Тумаш папасвіць
коніка ў абедзенны перапынак пасля ворыва. Я рабіў
гэта з вялікім задавальненнем і адказнасцю, што мне
нешта сур’ёзнае даручаюць. Побач было ўрочышча
Гарбы, больш высокае месца ў ваколіцы. Там быў
пясчаны кар’ер, дзе людзі бралі пясок на розныя
патрэбы: і на вуліцу ў вёсцы, і на дарогі. Там кожны год
гняздзіліся берагоўкі, а мы з цікавасцю назіралі за імі.
Спрабавалі дастаць і яечка, каб паглядзець на яго. Ды
дзе там, норы былі такія глыбокія, што самая доўгая
рука не даставала. На дне пясчанага кар’ера рос вялізны
лазовы куст, які калісьці выратаваў грака ад каршуна.
Гэта адбылося на маіх вачах. Я пасвіў гусей па іржышчы
і заўважыў, як грак ляцеў прама да куста, які знаходзіўся
ад мяне ў метрах 10. А каршун падаў камянём ўніз за
ім. І ўсё ж такі грак паспеў схавацца ў кусце, а каршун
толькі ўзвіўся ўверх ні з чым. Праходзячы паляну каля
Лужы ўспомніў, як калісьці авечкі давялі мяне тут да
слёз, забегшы ў рунь. І ўсё гэта вакол было такім дарагім
і родным.

А раднейшы за ўсё тут мне быў бацька, які ў кустах
Лужы спакойна гнаў самагонку і не спадзяваўся, што
ён праз хвіліну сустрэнецца са сваім родным сынам.
З’явіўся я знянацку і напалохаў яго за самагонным
апаратам, бо быў у вайсковай форме. Мы горача з ім
павіталіся. Раней я не мог папярэдзіць сваіх родных аб
маім прыездзе, бо сам не ведаў, калі мяне адпусцяць.
Вось так мы сустрэліся і адзначылі нашу сустрэчу са



166

смачнай закускай, якую нам уклала ў торбу Анастасея
Пятроўна. Пра цяжкасці ў маёй службе я нікому не
расказваў, не хацеў нікога хваляваць. А хваліцца не было
чым. Мне сорамна было, што я трапіў у такую часць,
якая ў час вайны называлася “штрафным батальёнам”.
Таму, хто пытаўся ў якіх войсках я служу, я адказваў,
што ў войсках проціпаветранай абароны, хаця я той
зенітнай гарматы і ў вочы не бачыў. Прыходзілася
маніць і грашыць. Будучы ў архангельскай тайзе, мы
жартавалі: “Стройныя елкі, накіраваныя ў неба, нашы
зеніткі”. Добра было ў роднай сваёй вёсачцы, добра было
сустракацца са сваімі аднавяскоўцамі, якіх станавілася
ўсё менш. Моладзі ўжо амаль не было.

На наступны дзень, раніцой схадзілі з папам на
могілкі да мамачкі, паплакалі, але нічога ўжо не вернеш,
не падымеш. Такое ўжо наша жыццё. У гэты ж дзень
наведаў цёцю Марылю з сям’ёй і сястру Надзю, швагру
Колю з яго роднымі ў Васілінах. А на наступны дзень,
развітаўшыся з бацькамі і з брацікам Віталікам, я
наведаў сваіх родных у Навасёлках, адкуль мяне Мішута
Пеця і адвёз у Дунілавічы. У іх быў добры конь ад
Полаўскага лясніцтва, на якім мы і заехалі. У Сямёнавічы
і Алашкі ўжо не было часу схадзіць. Хацелася больш
пабыць з жоначкай і сыночкам. Але час не ішоў, а ляцеў,
што ж тых 10 дзён. Зноў трэба было ехаць у ваенкамат
здымацца з уліку. Зноў рыхтаваў сябе да развітання. А
развітвацца ўжо трэба было і з жоначкай, і з сыночкам.
І развітвацца з імі было вельмі цяжка. Мне здавалася,
што нешта адрываецца ад мяне самога. Я адчуваў, што
і з Данаткай робіцца тое самае. Але ж мы не былі ў сілах
што/небудзь зрабіць, паправіць. Трэба было ехаць.

Прыехаўшы ў Маскву на Беларускі вакзал, я меўся
ехаць на Яраслаўскі вакзал на метро. Жаўнерам метро
было бясплатна. І тут да мяне падыходзіць чалавек і
пытаецца, куды мне ехаць. Я адказаў, што на
Яраслаўскі. Ён прапанаваў падвезці. Але ж я не
спытаўся, за якія “шышы” ён мяне павязе. Думаў жа,
калі і возьме, дык нямнога з жаўнера. А па другое, мне
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захацелася паглядзець горад на паверхні, а не толькі
пад зямлёй. Ну і паехалі. А там у яго яшчэ быў ці
пасажыр, ці жулік/напарнік, які сядзеў ціха ззаду.
Машына была не “таксі”, а звычайны “Масквіч”. Калі
прыехалі, то трэба было заплаціць 36 рублёў! Мне і мову
адняло. Думаю, ну і ўліп. Не памятаю, ці засталося ў
мяне што/небудзь. Родныя мае жылі ўсе бедна, і што
далі на дарогу, тое я і меў. І так па дурасці аддаў. Добра
што меў што есці, едучы з дому.

Валуйкі. Па бацькоўскіх слядах

І зноў Кулой. Аддзякаваў хлопцам за боты, за рамень,
за фуражку беларускім салам. Боты былі хоць
цеснаватыя, але ног не намазоліў. Але хутка служба мая
ў Кулоі закончылася, хоць і часова. Пасля гэтага я
заўсёды кажу: “Ёсць Бог!” І вось чаму. Аднойчы, ў
чэрвені 1951 года, паклікалі ў штаб і сказалі, што мяне
накіроўваюць у горад Валуйкі на вучобу ў школу
малодшых спецыялістаў інтэндантскай службы на
пісара, што паедзе яшчэ 6 чалавек і я прызаначаюся
старшым. Усе мы былі вельмі рады, канчалася для нас
катаржная праца. З гэтай прычыны нам выдалі новыя
(кірзавыя) боты, замест абмотак. Да вечара нам аформілі
дакументы, выдалі 3 рублі на трое сутак. Селі мы
вечарам на цягнік Варкута/Масква і раніцай наступнага
дня мы былі ў Маскве. Са мной ехалі хлопцы з Урала і з
Украіны. Памятаю толькі два прoзвішчы, Кап’ёў – з
Урала і Барыкун – з Украіны. Ехалі вучыцца на пісароў,
шаўцоў, краўцоў, павароў і загадчыкаў складоў. Я ехаў
вучыцца на пісара харчова/фуражнай і абозна/рэчавай
службы.

У Маскве я сябе адчуваў упэўнена. У бюро даведак
нам сказалі, што каб папасці ў Валуйкі, трэба ехаць на
Павялецкі вакзал. А туды трэба было ехаць на метро. Я
з хлопцамі правёў інсруктаж, каб нічога не баяліся: ні
вялікага горада, ні метро, чаго я сам калісьці баяўся.
Дамовіліся, як дзейнічаць, калі хто згубіцца. Але даехалі
без ніякіх здарэнняў. Закампасціравалі білеты на
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патрэбны цягнік. Цягнік адпраўляўся толькі вечарам, і
я ім прапанаваў паказаць Красную плошчу і Крэмль.
Яны з вялікай радасцю згадзіліся. Думаю, што яны часта
ўспаміналі мяне за гэта.

Паехалі таксама на метро. Прайшлі па Краснай
плошчы ад пачатку да канца. Паглядзелі на Крэмль,
Маўзалей Леніна, Гістарычны музей, пахаванні вядомых
людзей ля Крамлёўскай сцяны і ў сцяне, лобнае месца,
Храм Васіля Блажэннага. Потым перайшлі мост праз
Маскву/раку, павярнулі направа. Хлопцы ўбачылі
ступенькі да ракі, і некаторыя кажуць, што трэба ногі
памыць, бо спацелі. А за спіной у нас была амерыканская
амбасада і міліцыянер пры ёй. Я кажу: “Не арыштуюць
тут нас? А Сталін не ўбачыць?” Гэта якраз было супраць
Вялікага Крамлёўскага палаца. Але ўсё абыйшлося добра,
ногі асвяжылі, зноў прайшліся па мосце, па Краснай
плошчы і, сеўшы на метро, паехалі на Павялецкі вакзал.

Вечарам селі ў свой вагон, занялі свае “плацкарты”
на верхняй паліцы і добра паспалі. Устаўшы раніцай
любаваліся незвычайнымі для нас пейзажамі,
сланечнікавымі палямі, ехалі ж мы на поўдзень. Лясоў
станавілася менш і менш. Набліжаючыся да Валуек за
вокнамі мільгалі ўкраінскія пасёлкі з беленькімі
ляплёнкамі. Прыехаўшы на станцыю Валуйкі,
распыталіся, дзе знаходзіцца вайсковая часць. Да яе
трэба было яшчэ топаць кіламетраў 5.

Размяшчалася школа недалёка ад галоўнай плошчы
горада. На КПП (кантрольна/прапускны пункт)
праверылі нашы дакументы, паказалі, дзе штаб. У штабе
я далажыў аб нашым прыбыцці і аддаў дакументы. Нас
адвялі ў казарму і размеркавалі па групах. Казарма
ўяўляла сабой некалі багаты і прыгожы палац,
пабудаваны літарай “П”. У правым крыле была сталовая,
у левым клуб. У цэнтральнай частцы была спальня для
курсантаў, так нас цяпер называлі. Злева былі майстэрні
і класы. Нам выдалі скураныя рамяні, замест конскіх
папругаў, фуражкі, артылерыйскія пагоны. Выдалі нам
спальныя прыналежнасці: дзве прасціны, байкавую
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коўдру, наўлечку. Падушка была пуховая, матрац ватні,
замест саламяных кулойскіх. Ложкі былі на спружынах,
двух’ярусныя. Паміж ложкамі тумбачка для асабістых
рэчаў двух курсантаў. І мы адчулі тут рай пасля Кулоя.
Ну а яшчэ як накармілі нас смачным абедам у сталовай,
то мы і не ведалі, у якое царства мы папалі. Ежу
рыхтавалі вольнанаёмныя мужык і жонка, повары
высокай кваліфікацыі. Столікі ў сталоўцы былі разлічаны
на чатырох чалавек.

Камандзірам нашага ўзвода быў лейтэнант Латкоў,
вельмі добры чалавек. Памочнікам камандзіра ўзвода
прызначылі яфрэйтара Сцепаненку, з нашых курсантаў,
які адрозніваўся ад Латкова роўна наадварот. Гэты мог
і генерала пакрыўдзіць. Мяне і Калеснікава Мікалая
прызначылі камандзірамі аддзяленняў. Апрача гэтага
мне яшчэ даручылі пасаду старшага групы пісароў. У
мае абавязкі ўваходзіла дакладываць выкладчыку аб
гатоўнасці групы да заняткаў і падаваць каманду ў
канцы заняткаў. У групе пісароў займаўся 21 курсант.

І так мы сталі курсантамі інтэндантскай школы, або
вайсковай часці 21100, якая падпарадкоўвалася
таксама Маскоўскаму раёну проціпаветранай абароны.
Сюды былі прысланы прадстаўнікі з лётных, з ракетных
часцей, якія размяшчаліся вакол Масквы. Аб “пад’ёме”
нас абвяшчаў горн. Ніякай дурноты ў камандзіраў не
было, усё рабілася ў спакойных умовах. Умывальнікі
летнія былі на вуліцы, а зімовыя ў казарме. Лета было
гарачае. Ноч тут наступала вельмі хутка і была цёмнай,
не так як у Кулоі, дзе ў летнюю самую цёмную ноч можна
было чытаць газету. Да новых умоў мы хутка прывыклі.
Да добрага не трэба доўга прывыкаць.

Нам казалі, што наша праграма разлічана ўсяго на
5 месяцаў. Але апрача вучобы мы яшчэ і працавалі.
Пагэтаму праграма расцягнулася на 9 месяцаў. Але мы
не шкадавалі, гатовы былі служыць тут усю службу.
Працавалі мы на будоўлях. Трэба было пабудавaць для
школы яшчэ казарму тыпавую, гароднінасховішча,
склад. Працавалі па чарзе ўсе групы – адны вучыліся,



170

другія працавалі.
Урок доўжыўся 50
хвілін, затым 10
хвілін быў пера/
пынак, аб чым
напамінаў горн.
Працавалі таксама ў
такім рэжыме. Цэглу
рабілі на цагельным
заводзе, куды і мы
хадзілі на дапамогу.

Лес прыбываў з “роднага” Кулоя. За белай, сілікатнай
цэглай ездзілі ў суседні гарадок. Аднойчы паехалі на
дзвюх грузавых машынах пасля абеду і думалі да вечара
ўправіцца. Але ўліў добры лівень, а зямля там чарназём
ліпучы, наліпала на калёсы столькі, што машына
спынялася і буксавала. Пакуль мы даехалі да цагельнага
завода, сцямнела. І бензіну засталося мала на зваротны
шлях. Заначавалі ў адной добрай бабулькі, якая
наварыла нам смачнага булёну, падкідваючы ўвесь час
у пліту вехцікі саломкі і сухога чароту. Аказваецца, у іх
дроў зусім няма, вось так і жывуць. А што зімой рабіць?
Хаткі будуюць з усялякага крыў’я, аблепліваючы яго
глінай, змяшанай з каравяком. Дай Божа жыць на
Беларусі, там усяго хапае. Устаўшы рана, бабка нас зноў
накарміла. Аднаго курсанта, Загародняга з Украіны,
паслалі за бензінам. Паехаў цягніком і вярнуўся
цягніком. Яму ў рукзак уставілі 20/літровы бачок, з якім
ён і прыбыў да нас. Але бачок няшчыльна быў зачынены,
і ён, бедалага, спаліў скуру на спіне. Загрузіўшыся, ехалі
назад і зноў буксавалі. Дзе/ні/дзе прыходзілася цэглу
кідаць пад колы. Але да вечара ўсё ж прыехалі.
Сустракалі нас, як касманаўтаў, на чале з начальнікам
школы палкоўнікам Мехлісам. Старшына школы, мы яго
звалі “бацькам” за дабрату, павёў нас хутчэй у сталоўку,
дзе нам на сталы наставілі ўсяго, як на тым вяселлі.
Шкада было пакідаць, але ж мы больш меры з’есці не
маглі. Што змаглі прыхапілі з сабой.

Вучылі нас, як весці справаводства ў вайсковай

У арміі з сябрамі, Сільвёрставым і
Пацентавым. Валуйкі, сакавік 1952
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часці, знаёмілі з тэрмінамі нашэння абутку, адзення, з
нормамі прадуктаў, састаўлялі меню на дзень і на
тыдзень з выхадам прадуктаў на цэлую вайсковую
часць, вучылі рабіць справаздачу. Навучыліся працаваць
на лічыльніках, арыфмометрах і пішучых машынках.
Апрача гэтага вывучалі армейскія статуты і, канечне
ж, праводзіліся палітзаняткі. Кожную раніцу ў клубе
нампаліт школы маёр Сорын праводзіў
палітінфармацыі. Пасля агляду асноўных палітычных
падзей у свеце, ён сваё выступленне звязваў з жыццём
школы ў захапляючай форме пра самаволкі, як да
вартавых на вуліцы прыходзілі дзяўчаты і г. д. Наша
казарма з двух бакоў выходзіла на вуліцу, і там у начныя
часы выстаўляўся вартавы. Курсант, які ішоў на гэты
пост, ведаў, калі ён будзе там стаяць, і тэлефанаваў
дзяўчыне, каб прыйшла. І ўжо вартавалі разам. А маёр
Сорын любіў праверыць пасты. Потым складаў жывыя
анекдоты, але не ў абразлівай форме.

І наогул, падабалася нам усё начальства школы,
выкладчыкі/афіцэры. Вельмі ўжо ўсе былі тактычныя,
культурныя ў дачыненні да курсантаў. Ніхто ніколі
нікога не абразіў, не пакрыўдзіў. Аднойчы сустрэў мяне
ў дварышчы начальнік школы палкоўнік Мехліс, падаў
мне руку і пацікавіўся, чаму я не вельмі добра выглядаю.
Запытаўся, можа паёк дабавіць? Я паціснуў плячыма і
адказаў, што гэта не пашкодзіла б. На наступны дзень
на снеданне нам дадаткова выдалі булачку і прыбавілі
50 грам мяса. У гэты ж дзень ён зноў сустрэў мяне і
запытаўся, ці адчулі мы што/небудзь за снеданнем? Я
вядома ж адказаў, што адчулі і падзякаваў.

Уноч перад Днём Савецкай Арміі маё аддзяленне
заступіла ў нарад, на варту. Памяшканне для вартавых
было маленькім, а варта ў святочныя дні ўзмацнялася,
гэта значыць, людзей было больш удвая. Печку напалілі
так, што тэмпература дайшла да плюс 40 градусаў.
Палілі каменным вугалем. А распранацца нельга. Хлопцы
адпачывалі на нарах і на падлозе. Варта мянялася
кожныя дзве гадзіны. Я, як начальнік варты, не меў
права спаць. Чытаў свае канспекты. А пры такой
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цеплыні, ды ў шынелі, цягнула на сон. Я два разы
выбягаў на вуліцу і націраў твар снегам. Але да трэцяга
разу не дайшло, і я задрамаў за сталом. І тут праз
некаторы час “стук/стук/стук” у глядзельнае акенца. А
ў мяне і шапка звалілася пакуль спаў. Шапку хутка
знайшоў, ды пакуль дабраўся да дзвярэй праз спячых,
прымарудзіў. Нічога ён на гэта не заўважыў, і мы пайшлі
правяраць варту. Вартавыя ўсе былі на сваіх месцах і
неслі службу спраўна. Быў выпадак, калі вартавы на
КПП заснуў, а лейтэнант Латкоў, наш узводны, вырашыў
праверыць пасты. Я здалёк убачыў, што вартавы спіць
седзячы, захутаўшыся ў цёплы доўгі кажух. Я стараўся
гучна тупаць нагамі, каб вартавы прачнуўся, але нічога
не дапамагло. Жаўнерскі сон моцны. На варце быў
курсант “Поляков – волжанин”. Вінтоўку трымаў
абхапіўшы дзвюма рукамі. Лейтэнант Латкоў узяўся за
вінтоўку і ціхенька пацягнуў да сябе, як тут Палякоў
праснуўся і спрасонку закрычаў: “Отдай, ... мать!”
Лейтэнант пастыдзіў яго, на гэтым і скончылася.
Прытым гэта быў яго падначалены, з нашага ўзвода.

Улетку яшчэ прыходзілася вартаваць лес, вугаль, які
прывозілі для школы па чыгунцы. Разгружалі ўсё гэта
недалёка ад маслазавода, які вырабляў алей са
сланечніка. Для вартавых там была пабудавана будка з
печкай/буржуйкай. А каля завода пад адкрытым небам
была насыпана вялізная гара сланечніка. Вартаваць там
курсанты любілі. А вартавым было работы: насмажыць
семечак, а потым частаваць сваіх сяброў.

Даводзілася быць і дзяжурным па кухні. У мае
абавязкі ўваходзіла разважыць цукар на 140 чалавек і
нарэзаць хлеба. Гэта зноў суткі без сну. Нарэзаць хлеба
было лёгка, бо была хлебарэзка. Толькі трэба было
адважыць па 1200 грам на кожны стол, на чатырох
чалавек. А вось з цукрам была ювелірная работа. Цукар
выдавалі кавалкамі розных памераў. Гэтыя кавалкі
спецыяльнымі кусачкамі трэба было рассчапіць і
разважыць на аптэчных вагах кожнаму па 20 грамаў
на раніцу і па 15 грамаў на вечар. Але ж ноч была
вялікая, ды пры занятку і спаць не хацелася.
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Казарму будавалі са шлакабетонных блокаў, якія з
бакоў абкладваліся чырвонай цэглай. Блокі выраблялі
самі пры дапамозе спецыяльнай машыны/прэса. Дошкі
пілавалі на пілараме горада. Сярод курсантаў былі і
печнікі, і каменшчыкі. Мы толькі падавалі цэглу ці
раствор. Быў сярод нас татарын з Кіргізіі Салехаў. Як
толькі загучыць горн на перапынак, ён тут жа кіне тое,
што нёс, хоць гэта і насілкі з цэглай, якія неслі ўдваіх.
Вось такі быў дакладны. А як прагучыць горн на ўрок,
ён і кажа: “Э, хлопцы, пасядзім, пакурым”.

У нядзелю хадзілі ў звальненне, любаваліся горадам,
прыродай. Камсорг школы лейтэнант Нікіфараў паказаў
нам самае высокае месца на беразе ракі Аскол,
гарадзішча, адкуль і пайшоў развівацца горад. Расказаў
усю яго гісторыю. У цэнтры горада, недалёка ад нашага
размяшчэння, праз невялікі квартал, была плошча
квадратнай формы, дзе мы прынялі ўдзел ў
дэманстрацыі 7 лістапада. На плошчы была
“Фатаграфія”, дзе мы з сябрамі фатаграфаваліся, і
фатаграфіі потым пасылалі дамоў. У мяне было многа
сяброў: Калеснікаў Мікалай з Данецка, Іваноў Толя з
Курска, Пацентаў і Сялівёрстаў з Кастрамы (”мы волжане
с Костромы”), два Мікалаевы з Ленінграда, Персідскі з
Кіргізіі.

Яшчэ мы ўдзельнічалі ў мастацкай самадзейнасці, у
хоры. Кіраўнікамі былі муж і жонка, з вольнанаёмных.
Вечарамі рыхтаваліся, а потым выступалі з канцэртамі
на святы ў сваёй часці, на чыгуначнай станцыі ў клубе,
у медвучылішчы. Потым дзяўчаты з медвучылішча
выступалі ў нас.

Аднойчы ў нядзелю зрабілі лыжную прагулку з
камандзірам узвода лейтэнантам Латковым за горад.
Ён добра ведаў мясцовасць, а мы не. Мы паехалі за ім.
Пачаўся спуск, які цягнуўся не менш паўкіламетра.
Xуткасць павялічвалася, а ў канцы зусім быў стромкі і
глыбокі спуск, і нас панесла, толькі б утрымацца на
лыжах, а то і галаву можна скруціць. А лейтэнант стаіць
і смяецца, прыгаворваючы, чаму бялеем. Праўда,
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некаторыя не вытрымлівалі xуткасці і вышыні і падалі.
Мясцовасць была парэзана вялізнымі ярамі, лагчынамі,
над якімі ўзвышаліся пагоркі. Месца было вельмі добрае
для лыжнага спорту. І вось дзіўная рэч, як дзяліў Бог:
на адным баку вялізнага яра была гара з чырвонай
глінай, а на другім мелавая гара. На процілеглых баках
гэтага яра былі пабудаваны два заводы, адпаведна,
цагельны і вапнавы. На вапнавым рабілі і мел для школ.
Яшчэ з лейтэнантам Латковым хадзілі на стрэльбішча,
здавалі нормы на Варашылаўскага стралка. Стралялі з
малакалібернай вінтоўкі і з аўтамата ППШ (пісталет/
кулямёт Шпагіна). Адстраляліся ўсе добра, норму
выканалі.

Дапамагаў лейтэнанту Нікіфараву выпускаць
сценгазету, баявыя лісткі, афармляць розныя стэнды,
прысвечаныя легендарнай і непераможнай, і з’ездам, і
пленумам ЦК КПСС.

Аднойчы на палітінфармацыі маёр Сорын аб’явіў,
што камандаванне рашыла паслаць лісты бацькам
курсантаў, якія добра служаць. Назваў і маё прозвішча.
Потым зачытаў прыкладны тэкст. Паслалі пахвальны
ліст не толькі бацьку, але і жонцы. Неўзабаве бацька
прыслаў адказ, які быў зачытаны перад усімі курсантамі.
Тым больш, што бацька добра ведаў Валуйкі, дзе ён
ваяваў у час грамадзянскай вайны, быў сувязістам. Пра
Валуйкі мне бацька часта расказваў у маленстве.

Але былі і нягодныя людзі, кар’ерысты, якія на чужым
горы хацелі нешта прыдбаць у сваю карысць,
выслужыцца перад начальствам. Такім быў курсант
Сцепаненка, яфрэйтар, якога прызначылі памочнікам
камандзіра ўзвода. Да падначаленых чапіўся за розную
дробязь. Сам камандзір узвода лейтэнант Латкоў,
афіцэр, адносіўся да нас, як да людзей, і ўсё ў яго ўзводзе
было лепш, чым у другіх. Аднойчы курсанты ўзвода
пасля канцэрта, дадзенага імі ў адной арганізацыі
горада, прыйшлі на падпітку. А дзяжурным па часці
быў лейтэнант Латкоў. Каб нічога не чуць і не бачыць,
ён прыкінуўся, што спіць. А гэты яфрэйтар лез са скуры,
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каб каму насаліць. І вось аднойчы яму прыгразілі. Ён
спаў на ніжнім ложку, а пад верхні падчапілі ржавую
сякеру на нітачцы з запіскай: “Калі не выправішся –
нітачка абарвецца!” І замест подпісу слова: “Вока”. Ну
тут і пачалося. Зноў з Масквы едзе ўпаўнаважаны КДБ.
Бяруць ва ўсіх канспекты, каб даведацца, чый почырк.
Але той, хто гэта задумаў, быў не лыкам шыты. Напісана
было дзяўчынай з горада Валуйкі. Аб гэтым мне расказаў
Кап’ёў, з якім мы потым зноў сустрэліся ў Кулоі. Так ні з
чым вярнуўся ўпаўнаважаны ў Маскву. Бачыце,
“пакрыўдзілі” такога дзеяча. Нягоднік.

Закончылі будаўніцтва казармы, гароднінасховішча,
склада. Закончылі вучобу. Заканчваліся нашы
шчаслівыя дні на Поўдні. І цяжка было падумаць, што
нам зноў прыйдзецца ехаць на Поўнач. З Масквы
прыехала экзаменацыйная камісія ў складзе палкоўніка
і падпалкоўніка. Здавалі тры экзамены і адзін залік. Хто
здаў экзамены на выдатна, таму быў забяспечаны
кароткатэрміновы водпуск на радзіму на 10 сутак. А
пасля – вярнуцца ў свае вайсковыя часці. У водпуск
паехала большая палова курсантаў. На развітанне
сфатаграфаваліся на памяць з усім сваім начальствам,
з добрым, бацькоўскім начальствам.

Гэта быў канец сакавіка 1952 года. Я еду зноў да
сваёй любімай Данаткі і да сыночка Пеценькі, да ўсіх
родных, еду на радзіму. У Харкаве трэба было рабіць
перасадку. Для гэтага трэба было пераехаць на трамваі
ўвесь горад да другога вакзала. У бюро даведак мне
сказалі, што мой цягнік на Мінск пойдзе толькі заўтра.
Гэта мяне зусім не задавальняла. Хутчэй хацелася дамоў.
Я выйшаў на перон і ўбачыў, што стаіць цягнік
Марыупаль/Ленінград. І мне стукнула ў галаву думка,
што ён дзесьці будзе перасякаць чыгунку Масква/Мінск.
І я, нядоўга думаючы, ўскочыў у гэты цягнік і паехаў.
Думка мая спраўдзілася, цягнік праходзіў праз Оршу.
Не даязджаючы да Оршы ў вагон зайшла касірша
кампасціраваць білеты, але яна адмовілася
кампасціраваць мне білет з матывацыяй, што гэтым
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цягніком я не павінен быў ехаць. Ніякія мае довады не
далі выніку. Так мы з ёй і разышліся. Ёсць жа на свеце
і чэрствыя людзі. Прыехаўшы ў Оршу, я ўбачыў, што
стаіць цягнік Масква/Калінінград. Не іначай ён чакаў
мяне. Скокнуў я ў касу, і тут мне закампасціравалі білет.
І я зноў праязджаю Мінск, Маладзечна, Крулеўшчыну і
родныя Паставы. Ў Паставах мне пашанцавала знайсці
чалавека з канём з Васілін, і мы паехалі. Быў канец
сакавіка, але раніца была марозная. Казалі было мінус
25. Яно і адчувалася. Праехаўшы кіламетраў 7, мне
прыйшлося бегчы за санкамі, бо ў шынельцы крыху
замёрз.

Развітаўшыся з добрым чалавекам, я падзякаваў яму
і пайшоў у хату. Сустрэла мяне Данатка, а сынок
Пеценька выглядаў з/за каптура на печы на незнаёмага
жаўнера. Валасы ў яго былі беленькія, ды з завітушкамі.
Узяў на рукі, цалаваў. Да гэтага часу ён ужо пачаў
хадзіць, размаўляць па/свойму. Яму ўжо ішоў 11/ты
месяц. І зноў я адчуў сямейную ўтульнасць, цеплыню і
ласку. На наступны дзень праведаў бацькоў, браціка.
Астатнія дні адпачынку праводзіў з сыночкам. Даната
хадзіла ў школу на працу. А я з Пеценькам забаўляўся,
размаўляў з ім, і як гэта было добра адчуваць побач з
сабой такога маленькага, мілага чалавечка, роднага
сыночка. Запомніліся мне два словы з яго лексікона,
“той” і “бу”. “Той”/ гэта быў кісель, які Даната варыла з
журавін, сабраных у Казьянскім лесе ўвосень. А “бу” –
было малачко. І мы адзін аднаго разумелі. Цацак у яго
не было ніякіх. Гуляў з тым, што пападала пад рукі.
Даната атрымоўвала ўсяго 411 рублёў. Харчавалася
самастойна. Прыходзілася ўсё купляць. З невялікага
агарода і даход быў невялікі. Малако, яйкі, мяса купляла
ў людзей і на рынку. А яек чамусьці нельга было купіць
і ў вёсцы, хадзіла за імі аж у Казьяны на кірмаш. Ужо
ўсюды былі калгасы. Мабыць, людзі і курэй не трымалі,
бо не было зерня. А калі хто і трымаў, то для сябе. Трэба
было заплаціць за кватэру (сельсавет плаціў усяго 30
рублёў), заплаціць бабульцы/няньцы за догляд сыночка,
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пакуль яна ў школе. Ну а мае фінансы былі вядомыя.
Давалі нам жаўнерскіх 30 рублёў, а сяржантам 60. Але
ў пачатку 1951 года, яшчэ ў Кулоі, арганізавалі мітынг
жаўнераў па падпісцы на пазыку аж на 1000 працэнтаў.
Гэта азначала, што я не буду атрымоўваць ані капейкі
цэлых 10 месяцаў. Папрасілі і мяне выступіць з заклікам,
і выступіў, бо я памятаў словы чэкіста: “Пожалеете!” А ў
Валуйках мне выплочвалі нейкія 3 рублі ў месяц, за якія
я мог купіць пачку папярос “Беламор”. Гэта зноў былі
перагібы, толькі невядома чые, якія потым зноў
асуджалі. А людзям ад гэтага не станавілася лягчэй. З
невялікай зарплаты Данаце трэба было яшчэ адкладваць
і на адзенне. А калі/ні/калі Даната і бацькі высылалі мне
і пасылачку, або невялікія грошы. Усім цяжка жылося,
гэта ж яшчэ былі пасляваенныя гады.

У канцы адпачынку наведаў Паставы, праведаў
сястру Надзю ў радзільным доме, якая 31 сакавіка 1952
года нарадзіла дачушку Ларыску. Зайшоў у ваенкамат,
папрасіў прадоўжыць водпуск. Прадоўжылі на 3 дні.
На большае ў ваенкамата не было паўнамоцтваў. Але і
за гэта дзякуй. А час ішоў, праляцелі ўміг і 10 дзён, і 3
дні, і зноў трэба было збірацца ў дарогу. А самае горшае,
гэта развітвацца мне з такімі дарагімі, роднымі,
любімымі людзьмі: з сыночкам, з жоначкай, з бацькамі,
з брацікам, з сястрой і яе сям’ёй, і з усімі роднымі.
Нездарма ў песні спяваецца: “Людзі добрыя, паверце,
што расставанне – горай смерці”. А служыць мне яшчэ
заставалася больш за паўтары гады.

Завезці мяне ў Паставы бацька папрасіў Фадзея
Дзіковіча з Чарэмушнікаў. Было вельмі цёпла, зямля
раскісла, снегу ўжо не было. Каняка папалася слабая
пасля зімы ў калгасе, і яна фактычна толькі і везла мой
чамадан і шынельку. А мы па калена ў гразі чвохалі за
ёй. Але ж даехалі. На Ленінскай вуліцы быў невялічкі
павільёнчык, дзе можна было выпіць па 100 грам і
закусіць. Я запрасіў Фадзея ў павільён. А там сядзела,
як потым выявілася, жонка нейкага афіцэра. Я там неяк
не так павярнуўся каля яе, і яна нешта сказала не вельмі
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далікатнае ў мой адрас. Я ёй адказаў у тым жа духу. А
што я мог лепшае сказаць у той дзень, у дзень
развітання. Мае нервы былі растрывожаны. Яна
выйшла. Мы з Фадзеем яшчэ крыху пасядзелі, а калі
выйшлі на вуліцу, да мяне падыйшоў патруль і забраў у
камендантуру. Афіцэрша/гадзюка відаць
патэлефанавала ім. Я не паспеў і боты адмыць ад гліны,
і мы пайшлі. На маё шчасце ці няшчасце начальства ў
камендантуры не было, толькі жаўнеры, што мяне
прывялі. Я папрасіўся ў туалет. Мяне адвёў малады
жаўнер з аўтаматам напагатове, як таго вялікага
злачынца, ды нешта яшчэ мне пагражаў па/ўкраінску.
Потым я папрасіў сяржанта зняць з мяне канвой, і ён
згадзіўся. Пайшлі з сяржантам да возера, я памыў боты,
расказаў аб маім становішчы, расказаў аб сустрэчы з
афіцэршай. І ён мяне адпусціў. Сяржант ведаў ужо
службу, і ён зразумеў мяне. Пайшлі ў бліжэйшы ларочак,
я яму прапанаваў 100 грам, ад чаго ён не адмовіўся. А
ларочкаў у той час было на кожным кроку. І так
гаўптвахта мінула мяне.

Жаўнерскія будні

Прыехаўшы ў Кулой, мне пакуль што пасады пісара
не было. Пісарам ПФЗ (прадуктова/фуражнае
забеспячэнне) працаваў Аліеў, кіргіз, а АРЗ (абозна/
рэчавае забеспячэнне), Якубаў, татарын. Ад пісара
сакрэтнай часці штаба Аразаліева, кіргіза, даведаліся,
што ёсць Пастанова Савета Міністраў СССР аб тым, што
асобы з сярэдняй і вышэйшай адукацыяй павінны
вучыцца ў спецыяльных падраздзяленнях на афіцэраў
запасу з тэрмінам службы 2 гады. Аб гэтым я чуў ад
сваіх сяброў раней. Наша начальства аб гэтым ведала,
але не хацела лішніх клопатаў і трымала ўсё гэта ў
сакрэце. Толькі дзякуючы Аразаліеву гэта ўсё выплыла
наверх, бо ён быў зацікаўлены ў гэтым, маючы
незакончаную вышэйшую адукацыю. Сабраўшы нас, ён
пад вялікім сакрэтам паведаміў нам аб гэтым, бо за
раскрыццё ваеннай тайны пагражала турмой. Мы яго
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паведамленне ўспрынялі з радасцю. Але дзе тое
падраздзяленне, дзе рыхтуюць афіцэраў запасу?
Аразаліеў арганізаваў калектыўныя лісты міністру
абароны, маршалу Васілеўскаму, у газету “Красная
Звезда”, у Беламорскую ваенную акругу. Пачалі чакаць.
А нас назбіралася больш за 20 чалавек.

А пакуль што мяне прызначылі ў аддзяленне па
будаўніцтву ляжнёвых дарог. Жыло ў палатцы нас 10
чалавек. Была печка/буржуйка, якую напальвалі
начырвона. Дроў у лесе хапала. Ідучы вечарам з працы
дамоў, мы заўсёды скідвалі адну сухастоіну, распілоўвалі
яе, і кожны нёс па калодачцы. Быў ужо красавік, але ў
тых краях было яшчэ холадна, ішоў мокры снег, а ноччу
і падмарожвала.

Будуючы дарогу, мы ўпёрліся ў ручай, праз які трэба
было пакласці мост. Ручай быў не такі глыбокі, як
шыракавaты. І каб не памачыць ногі, нам не абыйшлося.
Прыйшлося лазіць па вадзе вышэй калена. Пакуль
працавалі, было цёпла, хаця і зверху ліло, ды з мокрым
снегам. Прамоклі да ніткі. Ідучы дамоў, запасліся зноў
дрывамі. Печка зноў была чырвоная, мы пачалі
распранацца і развешваць сваё адзенне, а самі хутчэй
лезлі пад коўдру, каб сагрэцца. Не прайшло і хвілін 15,
не паспелі мы як след і сагрэцца, як з’явіўся сяржант,
памочнік дзяжурнага па часці, але не з “разумных”. Даў
каманду: “Пад’ём!” Дзесьці завязла машына, і яе трэба
выцягнуць. Мы яму пачалі даказваць і паказваць на
адзенне, але ж ці можна з дурнем згаварыцца. А ў гэты
час у сталовай ішоў нейкі фільм, і ён не хацеў з кіно
зрываць людзей. Загад начальніка закон для
падначаленага. Апрануліся зноў у мокрае і пайшлі. А за
гэты час спрактыкаваны шафёр вывеў машыну без
нашай дапамогі.

Яшчэ хачу расказаць пра другога “слабага мазгамі”
яфрэйтара М., камандзіра аддзялення, які не іначай як
хацеў выслужыцца ў генералы. Далі нам лесавоз і
заданне: падабраць лес, якога зімой пад снегам не
заўважылі. Паехалі. Заўважылі першае бервяно яловае,
пілоўка, даўжынёй 6,5 метра. Нас у аддзяленні 10



180

чалавек. Абляпіліся, як мурашкі, “раз/два ўзялі” і панеслі.
А несці трэба было не па роўнай дарозе, а па ямках і
купінах. Дзеля бяспекі бралі ўсе на адно плячо. Першае
бервяно прынеслі, пагрузілі на машыну. А нашаму
яфрэйтару нічога не заставалася, як знайсці новае
бервяно, і ён знайшоў. Яно ляжала прыблізна на такой
жа адлегласці ад дарогі, як і першае, але перад намі за
метраў 50. І ён загадвае, каб ішлі і няслі. На ўсе мае
довады, што машына падыйдзе наперад і забярэм, ён
упарціўся і не хацеў ганяць машыну (?!). Прытым
машына была скіравана ў патрэбным напрамку. Я
адмовіўся рабіць такое глупства. Яфрэйтар успомніў мне
ваенныя законы, прыгразіў далажыць начальству. Я
адказаў, што ён можа скардзіцца, але ж начальства
разумнейшае, чым ён. Шафёр чуў нашу лаянку, моўчкі
ўсміхнуўся, сеў за руль і пад’ехаў да патрэбнага месца.

Праз некаторы час нас перакінулі бліжэй да
вытворчасці ў тайгу за 9 кіламетраў ад пасёлка. Зноў
жылі ў палатках па 10 чалавек. Стала цёпла, прыйшло
лета. Але ж камары нам не давалі спакою ні днём, ні
ноччу. Працавалі ў апушчаных на вушы пілотках, у
гімнасцёрках. Не было аніякіх засцерагальных сетак.
Кладучыся спаць, палілі розныя трапкі, нават адразалі
кавалкі ад ануч. Закрывалі ўсе шчэлкі. Здавалася ўжо
няма ніводнага камара, і клаліся спакойна спаць. А
раніцай зноў іх былі тысячы пад купалам палаткі. І зноў
іх выганялі.

Недалёка ад нас была размешчана палявая кухня.
На “пад’ём” да нас з начальства ніхто не наведваўся.
Гадзіннікаў у нас амаль ні ў каго не было, а ў днявальнага
Панасюка хадзілі “ходзікі”. Панасюка на працу не бралі
па стану яго здароўя. Раней ён быў пасыльным пры
штабе, а зараз яго ўладкавалі ў нас пастаянным
днявальным. Раніцай мы яго прасілі гадзіннік адагнаць
назад на гадзіну, а вечарам, наадварот, на гадзіну
ўперад. І з паварамі дамовіліся, як снеданне гатова
паляпаць міскай аб міску. Міскі былі алюмініевыя і не
біліся. Вось так мы і жылі на прыволлі, пакуль аднойчы
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раніцай не прыскакаў да нас старшына на “пад’ём”. У
яго на гадзінніку 5, а на нашых “ходзіках” толькі 4.
Аб’явіў нам “пад’ём”, а днявальнаму пачаў рабіць
вымову. Панасюк, украінец, адказаў, што “я на ціх
ходзіках нічога не розумію”. Ён прыкінуўся прастачком
і тлумачыў, што не іначай, як стрэлка/стрэлку даганяе.
Ды і на самай справе ён хлопец быў добры і пажартаваць
любіў. Ды і старшына нас разумеў.

Калі кінамеханік Калюжны прывозіў ў наш гарадок
пры пасёлку прыгожы фільм, мы ведалі аб гэтым. Пешшу
пасля працы нам не хацелася ісці 9 кіламетраў, і мы
спынялі лесавозы/студабекеры, гружаныя пад завязку
бэлькамі, і ехалі. Набіралася нас таксама пад завязку.
Хоць шафёры былі вопытныя, але ліхачы. Ды і дарога
была не асфальт, а ляжнёвая. Варта было толькі аднаму
колу зляцець з драўлянага памоста, як не мінуць аварыі.
Але ездзілі, хоць і рызыкавалі.

Аднойчы і я захацеў праехаць ад аднаго месца
пагрузкі да другога на паўзагружаным лесавозе.
Уладкаваўся я паміж кабінай і бярвеннямі, і машына
пайшла. Калі ехалі па прамой, усё было добра. А калі
машына пайшла ўлева, а я таксама сядзеў злева, мяне
хтосьці пачаў прыціскаць ззаду да кабіны. Калі я
апамятаўся, то закрычаў. Паварот ўлева яшчэ не
скончыўся. Шафёр спыніў машыну своечасова і дапамог
мне выбрацца з пасткі, бо я сам вылезці з/пад бярвенняў
не мог. Каб яшчэ крыху праехалі ўлева, я б мог і не
вытрымаць.

Лета было цёплае, працаваць было душна,
распрануцца з/за камароў было нельга. А ў лесе была
рачулка нешырокая, але глыбокая. Мы выбралі розныя
карчы, карэнішчы з дна і з берагоў, зрабілі месца
бяспечным для купання. Хацелася пасля працы
пакупацца, памыцца днём і вечарам, што мы і рабілі
кожны дзень, пакуль было цёпла. А ночы, белыя ночы!
Пра іх прыгажосць можна было пачуць толькі ад
ленінградцаў. А Кулой быў размешчаны яшчэ паўночней
ад ленінградскай паралелі. Сонейка садзілася, а праз 3
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гадзіны ўзыходзіла. Цэлую ноч можна было чытаць,
седзячы на пяньку. Кніг у нашай бібліятэцы было многа
цікавых. Але ж трэба было і паспаць.

У канцы жніўня месяца мяне і яшчэ 5 хлопцаў
накіравалі ў пасёлак Лопасню пад Масквой загрузіць
вагон бульбы для нашага батальёна. Зноў мяне
прызначылі старшым. Далі праязныя дакументы туды,
да Масквы, на 6 чалавек, а назад на 4/х, а двое будуць
суправаджаць вагон. А як суправаджаць, ні грошы, ні
сухога пайка не далі. Хіба ж вайсковая часць у Маскве,
у якую мы прыехалі, забяспечыла б гэтым. Адгэтуль нас
завезлі ў Лопасню на грузавой машыне. Дзень выдаўся
халодны. Ды ў кузаве яшчэ былі мяшкі з мукой. Мы
спачатку асцерагаліся, каб не спэцкацца ў муку, але
шафёр/ліхач вырваўся на добрую асфальтавую
магістраль Масква/Тула і папёр нас “з вецярком”. Нам
нічога не заставалася рабіць, як пабратацца з мяшкамі.

Пад’ехалі да бульбасховішча, тыпу доўгай зямлянкі.
Нам паказалі адкуль браць і ў што набіраць – у вялізныя
пляцёныя кошыкі. Адлегласць ад катуха з бульбай да
вагона была метраў 60. Праца была цяжкая, кошыкі
насілі па двое за ручкі. З зямлянкі трэба было падымацца
па ступеньках. Насілі ў чатырох, а двое пераймалі, і так
напераменку. Вагон таксама быў высокі. Працавалі цэлы
дзень і загрузілі. Каб суправаджаць вагон, не было ні
тамбура, ні якіх прыступак. Вечарам нас адвезлі на
Яраслаўскі вакзал сталіцы.

Але што нам рабіць, нас шасцёра, а праяздныя
дакументы толькі на чатырох. І я пайшоў на злачынства,
дай, думаю, “пахімічу”. Узяў лязо бяспечнай брытвы, і ў
слове “четверо”, я сцёр першыя чатыры літары,
заставіўшы “еро”, і спераду дапісаў “шест”, і ў выніку
атрымалася “шестеро”. Вось з такім дакументам я і
сунуўся ў касу. Касірша паглядзела на маю “работу” і
адмовіла выдаць нам білеты па такому патрабаванню.
Вось дык “пахімічыў”. Во, думаю, уліп, і што рабіць,
зараз не толькі шасцёра, але і чацвёра не даедуць. І тут
мы сустрэлі нашага начальніка ПФЗ Майбараду, які
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таксама ехаў у Кулой. Я звярнуўся да яго за дапамогай.
Ён схадзіў да ваеннага каменданта пры вакзале, але ў
яго, не іначай, была чэрствая душа, і ён развёў рукамі,
дадаўшы, што паглядзіць, як мы сядзем. Тады малодшы
лейтэнант Майбарада параіў сесці на прыгарадны цягнік
(які для жаўнераў быў бясплатны), ехаць на якую/
небудзь станцыю за 30 кіламетраў і там узяць білеты.
Так і зрабілі. На станцыі Загорск ці Зеленагорск я зайшоў
у касу, падаў патрабаванне. Касір, бабулька ў акулярах,
запыталася колькі нас ёсць. Ну, думаю, канец, і бабулька
згледзела. Я адказаў, што там напісана. Выдала нам
шэсць білетаў, я вельмі ёй падзякаваў, селі мы на цягнік
Масква/Варкута, і на наступны дзень мы былі ў Кулоі.
Грэшна ашукваць людзей, асабліва старэйшых, але я
быў вымушаны гэта зрабіць, бо другога выйсця не было.
А ўсё гэта рабілася для эканоміі дзяржавы, толькі за чый
кошт, за кошт простых людзей, у тым ліку і жаўнераў.
Маглі ж у штабе выдаць патрабаванне на 6 чалавек
адразу.

Курсы па падрыхтоўцы афіцэраў запасу

У канцы жніўня 1952 года з Масквы ў наш батальён
прыбылі палкоўнік і падпалкоўнік па арганізацыі
паскораных курсаў афіцэраў запасу. Усё ж такі нашы
пісьмы ў вышэйшыя органы не прапалі дарма. Мы былі
вельмі задаволены. Планавалася за 4 месяцы прайсці
курс навучання, што ў нармальных умовах у другіх
вайсковых часцях рабілася на працягу 2/х год. Нас
набралася больш 20. Ды яшчэ прыслалі хлопцаў з
Масквы, Мамедава Ірфана і Аліева, азербайджанцаў,
якія там служылі. Утварылі ўзвод курсантаў. Абсталявалі
асобнае памяшканне, з’явіліся жалезныя ложкі,
тумбачкі, спальныя прыналежнасці, як і ў людзей. На
гэты раз за намі замацавалі ўзбраенне – карабіны, якія
тут жа захоўваліся ў казарме ў пірамідах. Адным словам,
стварылі ўсе ўмовы для вучобы. Камандзірам узвода
прызначылі старшага лейтэнанта Дамажырава,
памочнікам камандзіра ўзвода, малодшага сяржанта
Мікалаева Васіля.



184

Старшы лейтэнант Дамажыраў быў добрым для нас
камандзірам. Мы яго палюбілі. Узвод быў
інтэрнацыянальным, у ім былі беларусы, украінцы,
рускія, азербайджанцы, асеціны і кіргізы. У казарме быў
абсталяваны вучэбны клас, дзе мы займаліся тэорыяй,
у асноўным тактыкай. На палігоне рылі траншэі, хадзілі
па азімуту, на стрэльбішчы вучыліся страляць з карабіна,
аўтамата, пісталета Макарава. Вывучалі розныя віды
процівагазаў, рабілі ў іх маршы на лыжах. Вывучалі
атрутныя рэчывы і як засцерагчыся ад іх. Вучылі нас і
на выпадак атамнай вайны. Другімі словамі, вучылі нас
ваяваць. Чаму іншаму могуць вучыць у арміі. А час быў
неспакойны, і нас рыхтавалі ў запас, як кажуць, на ўсякі
пажарны выпадак.

У кастрычніку прыбыў у наш батальён выяздны
трыбунал з Масквы. Набралася жаўнераў/хуліганаў, якіх
трэба было судзіць за самаволкі, за крадзеж, за п’янкі.
Сямі жаўнерам былі вынесены пакаранні ад 2/х да 7/мі
гадоў зняволення ў працоўна/папраўчых лагерах.
Трыбунал паехаў, а нас, курсантаў, запёрлі вартаваць
асуджаных, пакуль іх не забяруць карныя органы. І вось
мы там аддзяжурылі роўна 5 сутак, не здымаючы
шынеляў. Спалі па чарзе. Начальнікам варты
прызначылі малодшага сяржанта Мікалаева Васіля, а
мяне памочнікам. Дамовіліся дзяжурыць суткамі, суткі
ён, суткі я. У памяшканні для варты была абсталявана і
гаўптвахта – турма для жаўнераў. Пры ўваходзе ў
памяшканне былі сенцы, потым невялікі пакойчык з
абагравальнай плітой, направа спальня для вартавых і
піраміда з карабінамі, пісьмовы стол. Прама ад уваходу
быў калідор, па абодва бакі якога знаходзіліся па 4
камеры/адзіночкі, дзе адбывалі пакаранне жаўнеры,
атрымаўшыя строгі арышт. А прама наперадзе вялізная
камера для простага арышту, дзе і знаходзіліся
асуджаныя. Ім дазвалялася ўсё мець пры сабе, нават
небяспечныя брытвы. Памяшканне для вартавых,
другімі словамі гаўптвахта, была абгароджана высокім
дашчатым плотам. Пры ўваходзе – КПП (кантрольна/
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прапускны пункт), дзе заўсёды стаяў вартавы. Туалет
быў за межамі гаўптвахты, куды прыходзілася вадзіць
асуджаных пад канвоем. Нас папярэдзілі – уцячэ хто/
небудзь – вам турма. Вось у якім напружанні мы жылі 5
сутак. А тут яшчэ здарыўся такі непрыемны выпадак.
Жаўнер татарскай нацыянальнасці Аліеў, невялічкага
росту, асуджаны на 10 сутак строгага арышту, па
дамоўленасці з асуджанымі, папрасіўся ў туалет у той
час, як тое ж самае зрабіў і асуджаны з агульнай камеры.
Асуджанага павялі ў туалет, а гэты Аліеў ускочыў у
агульную камеру, да сваіх былых сяброў. Яму
прапанавалі выйсці, але ён не паслухаў. Далажылі
дзяжурнаму па часці. А той дае каманду: “Варта ў
ружжо! Узяць яго!” Адзін з асуджаных, узяўшы брытву
ў правую руку, кажа: “А ну, падыходзь, хто хоча без
вачэй застацца”. Без вачэй нікому не хацелася быць,
так яго там і пакінулі. Потым прыйшоў праведаць нас
наш камандзір узвода старшы лейтэнант Дамажыраў.
Ён здолеў дамовіцца з Аліевым, каб той выйшаў і заняў
сваё месца ў камеры/адзіночцы. Калі асуджаных забралі
з гаўптвахты, мы вярнуліся ў сваё размяшчэнне. Вось
так нам давялося пабыць карнікамі, што каштавала нам
многа нерваў і фізічных сіл. Пасля таго, як асуджаных
забралі, мы рабілі прафілактыку ў камеры, дзе яны
сядзелі, і выпадкова выявілі тайнічок пад падлогай, дзе
знайшлі каля 40 свежавыпітых бутэлек “Маскоўскай”.
На КПП стаяў заўсёды адзін і той жа вартавы Лапухоў
Міша, які павінен быў рабіць дагляд тых, хто ідзе на
гаўптвахту. Але можа баяўся хуліганаў, якія былі на ўсё
гатовы. А з магазіна гарэлку прыносілі сябры і пакідалі
ва ўмоўленым месцы ў туалеце.

Закончылі мы вучобу ў канцы 1952 года і сталі
рыхтавацца да выпускных экзаменаў. На гэты час нас
зноў перасялілі ў барак – былы лагер для зняволеных.
Там уцалеў дабротны домік на два канцы з дзвюма
печкамі і двума пакоямі з калідорам пасярэдзіне. 3 разы
ўдзень па вузенькай пешаходнай сцежачцы хадзілі ў
сталоўку лесам за 2 кіламетры. Пачалося больш/менш
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спакойнае жыццё. Камандзір узвода нас не вельмі
турбаваў, спадзяваўся на нашу самастойнасць.
Паўтаралі канспекты, пісалі дамоў лісты, абнадзейвалі
сваіх родных, што хутка вернемся дамоў. Але мы не
ведалі, якую непрыемнасць рыхтуе для нас начальства.
Але аб гэтым потым.

Камандзіру батальёна, маёру Працэнка, спадабаўся
наш асабнячок, і ён вырашыў сустрэць тут з афіцэрамі
і іх “баявымі сяброўкамі” Новы 1953 год. Загадалі нам
вынесці ўсё з памяшкання, нават карабіны. У адзін
пакой прывезлі сталы, лаўкі, і пачалі гаспадарыць
жанчыны, накрываць сталы. Усіх нашых курсантаў
адправілі ў пасёлак патруляваць. Двух паставілі
вартаваць узбраенне і маёмасць, вынесеную на вуліцу,
а мяне з Мікалаевым пакінулі дзяжурыць у памяшканні.
Хаця там пільнаваць не было каго і чаго, бо другі пакой,
падрыхтаваны для танцаў, быў пусты. Але ж загад, ёсць
загад. Адным словам, мы сябе адчувалі “лакеямі”. Калі
сабраліся ўсе, пачаліся тосты за прайшоўшы год, за
баявых сябровак/жонак і г. д. Наступіў ўрачысты
момант сустрэчы Новага года. Афіцэры праверылі
гадзіннікі. Радыё ніякага не было, а аб тэлебачанні толькі
марылі. Камандзір батальёна пачаў сваю прамову,
павіншаваў з Новым 1953 годам, зазвінелі чаркі, і на
некаторы час усталявалася цішыня. Ну а наша
становішча ня дай Бог нікому. Пастаўце сябе на наша
месца і зразумееце. Успомніліся дарагія мне і родныя
жоначка, сыночак, бацькі і ўсе мае родныя. Каб толькі
хто з іх ведаў, як я сустракаў Новы год, стоячы за
дзвярыма. Але ўсё трэба было перацярпець і вытрымаць.
Лепш бы мяне паслалі патруляваць, тады я не зведаў
бы такой знявагі. Прыпомніліся мне словы Я. Коласа з
“Новай зямлі”, калі дзеці пыталіся ў дзядзькі Антося,
выйшаўшы за дзверы: “Ну, дзядзька, як мы тут стаіма?
– А так, як цюцькі за дзвярыма”.

Прайшла нейкая гадзіна ўжо Новага года, пачалі
выходзіць з/за стала. Выйшаў камандзір батальёна з
маім першым камандзірам роты капітанам Мелехавым,



187

у якога я на пачатку службы быў месяц пісарам. “Ну,
як, хлопцы, настрой?” – пытаецца ў нас. Мы толькі
паціснулі плячыма. Вядомы настрой быў у нас. Сказаў
капітану, каб налілі нам па 100 грам. Вось гэта другая
справа! Селі мы за стол з капітанам, а да нас падсела
яго жонка і не ведала, чым толькі нас частаваць. Аказала
нам мацярынскія клопаты, ведала яна добра наша
жыццё, асабліва ў нашых умовах, куды закінулі і яе
мужа. Вядома ж там не абыйшлося 100 грамамі. Настрой
у нас падняўся не толькі з/за 100 грам, а больш ад
чалавечных адносін да нас, капітана і яго жонкі. Мы
напомнілі капітану, што на вуліцы два вартавыя
мёрзнуць. Занеслі і ім “пагрэцца”.

У другім пакоі пачаліся танцы. Адзін маёр вельмі
добра іграў на баяне. У гэты вечар у казарме не было
вады. Арганізатары вечара не прадугледзелі, што некаму
захочацца піць. А недалёка ад нас была студня, з якой
мы днём бралі ваду. Знутры яна была абмёрзшы, толькі
была адтуліна, куды пралазіла вядро. Даставалі ваду пры
дапамозе жэрдкі з цвіком. Але ж гэта мы рабілі днём. А
як зрабіць гэта ноччу. І мне па жэрдцы прышлося
спускацца ў студню, дастаць вядро вады і пры дапамозе
жэрдкі адправіць яго наверх, а потым самому выбірацца
па гэтай жэрдцы. Мікалаеў пераймаў ваду, а потым і
мне дапамог вылезці, бо глыбіня студні была не менш 5
метраў.

У гадзіны 4 баль скончыўся. К гэтаму часу вярнуліся
нашы хлопцы з патрулявання. Закускі на сталах
засталося, і мы пусцілі шапку па кругу, кідалі колькі ў
каго было, і двух хлопцаў адправілі ў пасёлак за гарэлкай,
дзе быў магазін, які працаваў кругласутачна. Той хто
застаўся — пачалі наводзіць парадкі, занеслі ўзбраенне
ў свабодны пакой, спальныя прыналежнасці. Тым часам
вярнуліся двое з пасёлка, і мы селі за сталы. Першы тост
паднялі за Новы год, за шчасце, здароўе, за спаўненне
нашых жаданняў. Другі тост я прапанаваў “за дружбу
народаў”. Гэта вельмі спадабалася ўсім, асабліва
кіргізам, якіх у нашым падраздзяленні была большасць.
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Ну а трэці тост быў, я б ніколі не падумаў і не чакаў, “За
Петку”, гэта значыць за мяне, Пецьку, яны мяне так
называлі. Тост прапанаваў кіргіз Джусунбекаў, і, такім
чынам, выпілі за мяне. Гэтым тостам я быў вельмі
расчулены і падзякаваў усім. Можа быць гэта
паўздзейнічала на іх “дружба народаў”, а можа за тое,
што я з усімі пражыў у дружбе, заўсёды ў сяброўскіх
адносінах быў з імі.

У час падрыхтоўкі да экзаменаў не давалі нашаму
ўзводу спакою. Чуць дзе якая няўпраўка – нас туды, на
прарыў: ці грузіць вагоны, ці грузіць машыны, ці
траляваць. Вось такія адносіны былі ў нашага
начальства да нас, будучых афіцэраў. Яны помсцілі нам
за нашы лісты. І жылі мы, як у народзе кажуць, “як гарох
пры дарозе”.

Вось і мяне з сяржантам Мяшковым накіравалі ў
горад Котлас за таварамі для нашай крамы. Выдалі нам
камандзіровачныя па 3 рублі на трое сутак кожнаму, і
мы паехалі. Позна вечарам выехалі цягніком і назаўтра
раніцай былі на складзе. Са склада грузілі на машыну
тавары і вазілі на чыгуначную станцыю для пагрузкі ў
вагон. Вагон загрузілі з аднаго і з другога боку чуць не
пад сталяванне. Скрынкі былі з цукеркамі, мармаладам,
пячэннем, макаронамі. У мяшках быў цукар, мука,
крупы. Пасярэдзіне вагона паставілі печку / “буржуйку”.
Да вечара было ўсё гатова. Мы распалілі печку, запасліся
вугалем. На дварэ было не менш 30 градусаў марозу.
Купілі на рэшту грошай бохан хлеба, думалі ж нас хутка
давязуць да Кулоя, нейкіх там 200 кіламетраў з
хвосцікам. Пачалі нас тузаць туды/сюды. Скрынкі пачалі
ляцець чуць не на печку то з аднаго, то з другога боку.
Некаторыя разбіваліся. Мы зноў іх укладывалі, але ўжо
ніжэй. Завезлі наш вагон аж у Сольвычагодск, што ў
процілеглым напрамку ад Кулоя, за раку Вычагду,
другімі словамі, у тупік, дзе нас пратрымалі двое сутак.
Спалі на голай падлозе каля печкі, варочаючыся з боку
на бок. З аднаго боку печкі было горача, бо печка была
чырвоная, а з другога – працінаў мароз. Потым пачалі
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нас везці. Пайшлі ўжо трэція суткі нашага падарожжа.
А ў нас няма чаго есці, хаця поўны вагон прадуктаў. На
адной станцыі схадзілі ў сталоўку і папрасілі хлеба. Была
буфетчыца, добрая душа, дала нам бохан хлеба. А ў
вагоне была адна драўляная скрынка, у якой мы знюхалі
вэнджаную рыбу. Што будзе то будзе, дасталі адну
рыбіну. І так мы ехалі з Котласа ў Кулой 5 сутак. Па
прыбыцці з’явіліся ў штаб, далажылі і прызналіся, што
з’елі адну рыбіну. Прыехалі змучаныя ад недаядання і
ад недасыпання. Выгляд у нас быў незайздросны, ды
яшчэ і не голеныя. Начальнік штаба маёр Брусілаў
павойкаў, гэта значыць, паспачуваў нам, і на гэтым
наша падарожжа скончылася.

Нарэшце, дачакаліся дзяржаўных экзаменаў. Чакалі
амаль два месяцы. Гэта ўжо быў канец лютага 1953 года.
На добрае, мы ўжо 4 месяцы павінны быць дома. Але ж
не былі. З Масквы прыехалі члены экзаменацыйнай
камісіі палкоўнік і падпалкоўнік, абодва былыя
франтавікі. Падпалкоўнік вёў сябе з намі сціпла,
культурна, а палкоўнік, пастроіўшы нас для першага
знаёмства, скамандаваў: “Паветра! Лажыся!” І тут
пачалося “маць/пера/маць”. Не так ляглі, доўга клаліся і
г. д. Тое ж самае мы чулі і за сталом, калі здавалі
экзамены. Засталася стралковая падрыхтоўка.

Вывелі нас на стрэльбішча. Свяціла сонейка, але і
мароз быў не менш 30 градусаў. Мішэнь была малая на
адлегласці 150 метраў, карабіны не прыстрэленыя.
Падыйшла і мая чарга. Зняў рукавіцы, даслаў патрон у
патроннік. Вочы зліпаюцца ад напружання і ад марозу,
цякуць слёзы, рукі трасуцца ад холаду і ад хвалявання,
бо ззаду стаіць камісія на чале з грубіянам/палкоўнікам.
Націснуў на спускавы кручок, выстраліў. Куды пацэліў,
не ведаю. Зарадзіў другі раз, прыцэліўся, націснуў на
спускавы кручок, а выстралу не атрымалася. Не падае
патроны ў патроннік падаючы механізм – замёрз. Гэта
зразумеў палкоўнік, і ён мне параіў, каб я адкрыў вечку
магазіннай каробкі і падаваў патроны ў патроннік
рукамі, што я і зрабіў. Адстраляўшыся, я надзеў
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рукавіцы і пачаў грэцца. Праз некаторы час адчуў, што
ў правай рукавіцы штосьці мокра. Я выняў правую руку
з рукавіцы і ўбачыў, што мае пальцы былі ў крыві. Глянуў
на пальцы – нідзе ніякай ранкі. Але штосьці мне баліць
пазногаць сярэдняга пальца. Я ўзяўся за яго, і ён адстаў
ад пальца. Гэта адбылося тады, калі я адкрываў вечку
магазіннай каробкі. Але я тады не пачуў, бо рукі былі
замёрзшы, і я вельмі хваляваўся. І так экзамены
скончыліся. Усе здалі паспяхова. Палкоўнік заявіў пры
ад’ездзе, што нам давядзецца чакаць прысваення
звання малодшага лейтэнанта не больш месяца і нас
дэмабілізуюць. І зноў мы радуем сябе і сваіх родных аб
доўгачаканай сустрэчы. Гэта быў пачатак сакавіка.

Гаўптвахта – жаўнерская турма

А пакуль мы будзем чакаць прысваення звання, нас
загналі ў пастаянную варту з гаўптвахтай – турму для
правініўшыхся жаўнераў. Гэта работа была не для мяне,
не з маім характарам там служыць. Але што зробіш,
прыйшлося папрацаваць і “турэмшчыкам”. Пра
памяшканне я пісаў раней. Строгі арышт быў да 10
сутак, а просты – да 20, у залежнасці ад учынка. Пры
строгім арышце ў адзіночную камеру дазвалялася
выдаваць ноччу шынель. Спалі на падлозе. Ніякіх нараў
у адзіночнай камеры не было. На дзень шынельку
адбіралі. Есці давалі на першыя суткі як звычайна, а на
другія суткі толькі хлеб і чай. І так чаргавалася. На
простым арышце кармілі як усіх.

Начальнікам варты зноў прызначылі малодшага
сяржанта Мікалаева Васіля, а мяне – памочнікам. Зноў
дзяжурылі суткамі: суткі ён, суткі я. Выконвалі
аднолькавыя абавязкі. Пастаянны пост быў на КПП пры
памяшканні варты, а непастаянныя пасты былі ноччу і
ў выхадныя дні: пры штабе, складах, магазіне. Вартавыя
мяняліся праз кожныя 4 гадзіны ў добрае, цёплае
надвор’е, а ў дрэннае, халоднае – праз 2 гадзіны.

На гаўптвахту прыводзілі п’яных або
самавольшчыкаў. У лесе за некалькі кіламетраў ад
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нашага размяшчэння была смалакурня, дзе працавалі
дзяўчаты з Малдавіі. Вось туды і бегалі
недысцыплінаваныя жаўнеры. Бегалі і ў пасёлак Кулой.
Другія абкрадалі сваіх сяброў, а потым у пасёлку
прадавалі шынелі, бушлаты, абмундзіраванне, спальныя
прыналежнасці і г.д., за што і пілі, а потым учынялі
дракі. Тэрмін пакарання і каго ў якую камеру прызначаў
начальнік штаба маёр Брусілаў. Асабліва вызначаліся
жаўнеры татарскай нацыянальнасці. Калі іх прыводзілі
п’яных, ім чамусьці хацелася разарваць сваю
гімнасцёрку, дабрацца да свайго цела і рэзаць яго. А
калі не было чым рэзаць, хапалі з/пад ног востры
каменьчык і паласавалі ім сваё цела. А адзін паласнуў і
небяспечнай брытвай па грудзях ды захапіў і жывот.
Яго тут жа адправілі ў бальніцу. Я лічу, што гэта былі
людзі, якія ўжо зведалі ці дзіцячыя калоніі, ці папалі
пад ўплыў тых, хто раней сядзеў у турмах. А потым яны
знайшлі месца ў нашым батальёне, каб выканаць свой
“свяшчэнны абавязак перад Радзімай”. П’яных запіралі
ў адзіночныя камеры. Аднойчы прывялі п’янага
Тагірава, аднаго з важакоў хуліганаў. Яго хацелі
пасадзіць у адзіночку, а ён паспеў прасунуць руку ў
вакенца, дзе сядзелі яго сябры на простым арышце. І
ён крычыць: “Мойку!” Мы не ведалі турэмнага жаргону.
І яму падалі “мойку” – лязо ад бяспечнай брытвы. І зноў
тое самае, што было і раней: “А ну, падыходзь, хто хоча
без вачэй застацца”. Прыходзілася ісці на
дыпламатычныя перамовы. Яны мяне разумелі, бо я іх
карміў і на строгім арышце, рызыкуючы сваёй
рэпутацыяй. А пакуль елі, я сачыў, каб у гэты час не
падыйшоў хто з начальства або дзяжурны па часці. Не
дазваляла маё сэрца здзеквацца над маладымі людзьмі,
хоць яны і парушалі армейскія законы. Але, што іх
заставіла быць такімі? І я думаю – жыццё, лепш сказаць
цяжкае жыццё. Повары ім давалі поўную норму, бо
баяліся, што адлупяць. Такое было ўжо аднойчы: сустрэлі
пры звальненні ў пасёлку і адлупілі. Пасля гэтага на
гаўптвахту прыносілі зверх нормы, бо баяліся.
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Але былі і такія, якія і мяне не разумелі. Аднойчы, у
час дзяжурства Мікалаева, я быў у звальненні. Перад
гэтым атрымаў добры ліст ад жоначкі, настрой быў
добры. Прыйшоўшы са звальнення, я ўбачыў п’янага
сяржанта Мікіціна, які не хацеў заходзіць ў адзіночную
камеру. Я яго па/добраму запрасіў зайсці, думаў і ён
мяне зразумее. А яму не спадабалася, што нейкі
яфрэйтар Мурзёнак камандуе малодшым сяржантам.
Ну ён і ўдарыў мяне нагой у жывот. Мне стала балюча і
крыўдна, і я яму кулаком урэзаў прама ў нос. Ён
паваліўся, і з носу пайшла кроў. Падняўшыся, ён мне
прыгразіў, што жывым адгэтуль я не выеду. Відаць і ён
прайшоў ужо нейкую школу.

Начальнік штаба апрача “Дысцыплінарнага Статута”
ўвёў такі выхаваўчы момант, як стрыжка валасоў пад
першы нумар тым, хто трапіў на гаўптвахту. Ён не
глядзеў, хто які год служыць, ці першы, ці апошні, ці
хто ўжо хутка збіраецца ехаць дамоў. Без валасоў нікому
не хацелася ехаць. Ён прыходзіў на гаўптвахту на
дзяжурства Мікалаева і тварылі насілле над жаўнерамі.
Я не мог прысутнічаць пры гэтым, і мяне не прыцягвалі
да гэтай бруднай аперацыі, бо ведалі, што я не магу
гэтага рабіць. А маёр Брусілаў, які заўсёды хадзіў з
пісталетам, непакорных біў ручкай пісталета па галаве
і дабіваўся свайго. Гэта ўжо былі здзекі. На ўсё гэта я не
мог спакойна глядзець, але і дапамагчы ні ў чым не мог.
Хацелася толькі хутчэй выйсці з гэтай турмы.

Аднойчы кулойская міліцыя прывяла п’янага
жаўнера Дзеркачова, рускага, родам з Кіргізіі. Рукі за
спіной былі звязаны тэлефонным кабелем, якія ўжо
пасінелі. Гэта быў здаровы хлопец, якога пасля прагляду
адпаведнага фільма празвалі “Тарзанам”. Ён таксама
не хацеў ісці ў “адзіночку”, прасіў развязаць яму рукі.
Баяліся і рукі яму развязаць, каб не разнёс наша
памяшканне. Я зноў заняўся дыпламатыяй, потым
развязаў яму рукі, занёс яму шынельку ў камеру, і ён
пагадзіўся зайсці. А на другі дзень мне стала вядома, як
ён трапіў на гаўптвахту. Міліцыя па ўсёй Пячорскай
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чыгунцы лічылася чыгуначнай. Міліцыянеры насілі
чырвоныя фуражкі. Дзеркачоў быў на добрым падпітку,
і яму чамусьці не падабаўся гэты колер. Вось ён і зваліў
пры сустрэчы аднаго міліцыянера, потым другога. Біў
галавой. Потым яны, сабраўшыся разам, адужалі гэтага
“Тарзана” і прывялі на гаўптвахту. А як праспаўся, ён
мне нават спадабаўся. Ён расказаў свой сакрэт, што
хоча жаніцца на мясцовай дзяўчыне. Аднойчы ноччу
папрасіў мяне, каб я яго пусціў да будучай жонкі на 2
гадзіны. І я яго адпусціў. Калі што, скажу што ўцёк па
дарозе ў туалет. Я зноў рызыкаваў. Але роўна праз 2
гадзіны ён вярнуўся. І яшчэ мне давялося адзін раз
сустрэцца з ім. На гэты раз нам загадалі прывесці
Дзеркачова з яго вяселля, бо ён знаходзіўся ў самаволцы.
Магчыма ўчора і было вяселле, і ён быў адпушчаны на
гэты дзень, а сёння ён павінен быць у размяшчэнні часці.
Бо адкуль начальства ведала адрас. Накіравалі нас дваіх,
і мы пайшлі. Прыйшоўшы на кватэру мы ўбачылі, што
там на самай справе былі гулі. Дзеркачоў ужо быў добра
выпіўшы, але спакойна пагадзіўся, што яму трэба было
ісці з намі. Нас яшчэ пачаставалі хмяльной бражкай. А
“Тарзана” было цяжка весці, бо без нашай дапамогі ён
ісці не мог. Але ж мы яму спачувалі. На тое ж і вяселле,
якое робіцца адзін раз у жыцці.

І зноў пра маленькага Аліева. Прывялі яго раніцай
на добрым падпітку патрулі з самаволкі з пасёлка.
Закрыў я яго ў камеру, дзе ён праспаўся да абеда. У час
абеду я ўсіх выпусціў. І ім чамусьці захацелася абедаць
у дварышчы вартавога памяшкання. А чаму, гэта стала
вядома потым. Гэты Аліеў быў вельмі вынаходлівы, і яму
сябры дапамагалі. Пакуль абедалі, я назіраў, каб не
надыйшло начальства. І пачуў, як штосьці забарабаніла
па дашчатым плоце, якім была абнесена гаўптвахта. А
гэта Аліеў паабедаў і папрасіў сваіх сяброў, каб яго
перасадзілі цераз плот. Абед скончыўся, я пачаў зноў
зачыняць камеры, а майго Аліева няма, знік. Вось табе
і “надзвычайнае здарэнне” ў вайсковай часці –
арыштаваны збег з гаўптвахты. Нічога мне не
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заставалася рабіць, як ісці далажыць у штаб. А там якраз
быў і камбат. Ну і ўзяў ён мяне ў разнос. “Падыміце
варту ў ружжо, знайдзіце, а будзе ўцякаць – страляйце.
Не знойдзеце – пасаджу”. Падняў я варту ў ружжо,
пабегалі мы туды/сюды, дзе ты яго знойдзеш. Думаю,
чаму быць таго не мінаваць, пасадзіць, дык пасадзіць.
Наступіла летняя ноч. У 3 гадзіны раніцы ўзыходзіла
сонейка. Я прылёг адпачыць. І толькі пачаў драмаць,
як вартавы на КПП пазваў мяне на выхад. Я выйшаў і
бачу, прыйшоў мой Аліеў сам. Я толькі пачаў яго
распякаць, а ён папрасіў, каб я ўзяў кубак. Я быў
здзіўлены. Узяў кубак, а ён вядзе мяне ў лес. Раптам
спыняецца і цягне з моху бохан хлеба, закручаны ў
газету, бляшанку кансервы і бутэльку гарэлкі
“Маскоўскай”. Пачаў прасіць прабачэння за ўчарашняе:
“А вось гэта ўсё – за тваю дабрату”. Я сказаў, што мне
нічога не трэба, добра, што прыйшоў, а то мяне абяцалі
пасадзіць. Пакуль мы гаварылі, ён паспеў адчыніць
бутэльку і кансерву. Вось так мы з ім памірыліся. Я многа
не піў, не меў права, але нервы супакоіў і пад’еў да смаку.
Зачыніў я яго ў камеру і сам лёг адпачыць. А ў 9 гадзін
пайшоў у штаб з рапартам. Я як толькі далажыў,
начальнік штаба маёр Брусілаў так смяяўся, што аж за
жывот браўся. Ён быў вельмі здзіўлены, што жаўнер сам
прыйшоў на гаўптвахту.

А тут яшчэ здарылася бяда з нашым вартавым
Малалетнікам, з Украіны. Штосьці ён у апошнія дні стаў
жаліцца на галаўную боль. Мы яго на пасты перасталі
пасылаць. Адпраўлялі ў санчасць, кажа, яна мне ні ў
чым не дапаможа. Ляжаў на нарах, абвязаўшы галаву
ручніком, усё нешта думаў. Мы нічога дрэннага ў яго
паводзінах не падазравалі. Ці не мала каму галава баліць.
І вось на трэці дзень ён папрасіўся на пост. Гэта было ў
дзяжурства Мікалаева. Устаў, папрасіў закурыць, хаця
ён і не курыў. Мікалаеў павёў яго на пост. Пост
размяшчаўся ў памяшканні штаба, дзе фактычна трэба
было пільнаваць апячатаныя сургучом дзверы. Гэта
якраз і па сіле было хвораму. Але сяржант Мікалаеў
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заўважыў, што Малалетнік чымсьці ўсхваляваны, гоніць
начальніка варты, хутчэй хоча застацца адзін. Мікалаеў
запытаў у яго, што з ім робіцца? У адказ пачуў, што ён
ведае, што камандзір батальёна паехаў за міліцыяй, каб
арыштаваць яго. Мікалаеў зразумеў, што той ужо не тое
гаворыць, і зрабіў спробу адабраць у яго карабін. Але
яму гэта не ўдалося. Малалетнік выскачыў за дзверы,
дзе ўжо было цёмна. Мікалаеў па тэлефоне падняў варту.
Збег з паста ўзброены вартавы. Зноў “ЧП”. Мы прыбеглі
да штаба, але наша дапамога ўжо была непатрэбная:
Малалетнік адбегся ад штаба метраў 50 і застрэліўся з
карабіна, прама ў сэрца. Якая прычына яго самагубства
была, мы так і не даведаліся. Расследаванне вялі чэкісты,
канечне ж, нам не дакладывалі. А хлопец павінен быў
гэтай восенню дэмабілізавацца. Мы толькі маглі
разважаць між сабой, што нечага ён вельмі баяўся,
магчыма і турмы, калі ім зацікавіліся маскоўскія органы
КДБ. Вось ён і вырашыў, што лепш смерць, чым турма.

Пасябраваў я з добрымі хлопцамі з Касымавым
Кадырбекам з Кіргізіі і з Мамедавым Ірфанам з
Азербайджана. Першы быў настаўнікам у грамадзянцы,
як і я, другі пасля 10 класаў школы. Знаёмствы нашы
адбываліся, як з адным так і з другім, у нестандартных
умовах. У першыя месяцы службы, калі мы працавалі ў
лесе, нам сустрэўся на дарозе паштальён са 166
батальёна, Касымаў Кадырбек. Іхні батальён тады
размяшчаўся ў лесе. Разгаварыліся, хто, адкуль. Ён
сказаў, што ён з Кіргізіі, а мы – з Беларусі. “О, – кажа
ён, – там усе немцам дапамагалі”. Пачуўшы такое, я гатоў
быў ухапіцца за сякеру. Мой народ, які страціў кожнага
чацвёртага, а ў нашай Віцебскай вобласці і кожнага
трэцяга жыхара, і ён дапамагаў немцам. Такога я не
мог сцярпець. Прытым Кадырбек прызнаўся, што ён
настаўнік. Мяне тым больш здзівіла, што адукаваны
чалавек і такое гаворыць. Хто ж яму гэта надзячыў пра
нашу нацыю такое. А потым я зразумеў гэта, калі нас
не ўзялі ва Усходнюю Прусію, ці Калінінградскую
вобласць. Беларусам, асабліва заходнім, не давяралі
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ўлады і органы КДБ. Канечне ж, я яму прачытаў
змястоўную мараль на павышаных нотах і паабяцаў
далажыць іхняму нампаліту роты. А потым нас перадалі
ў іхні батальён. Нампаліту іхняму я нічога не дакладываў,
канешне, але Кадырбек зразумеў сваю памылку і пры
сустрэчы папрасіў у мяне прабачэння. Магчыма, яму
той жа нампаліт, лейтэнант Андрушкевіч, па
нацыянальнасці ўкраінец, расказаў праўду аб
беларускім народзе ў час вайны.

А з Мамедавым пазнаёміўся, калі я яго, выпадкова
паваліў. Аднойчы, у час адпачынку мы пачалі мерацца
сіламі, хадзілі “ў барца”. Мамедаў быў дужы і спрытны і
лічыўся пераможцам. Падыйшла чарга і да мяне. Ніколі
я ў гэтага “барца” не хадзіў ды і прыёмаў не ведаў ніякіх.
Я і сам не ведаю, як гэта атрымалася, але я яго перамог.
І мой Мамедаў, з каўказскім тэмпераментам, кінуўся
да мяне біцца. Я, з усмешкай, пачаў адступаць, а ён за
мной. Я ўскочыў у памяшканне варты і на нары. Я ніколі
ні з кім не біўся, хіба ў дзяцінстве, і то толькі абараняўся,
а не нападаў. І з ім не хацеў біцца. А той бярэ карабін з
піраміды і крычыць “Застрэлю!” Карабін у яго адабралі
мае сябры. Вось такі быў пачатак нашага сяброўства. А
на другі дзень у маё дзяжурства вечарам я павёў яго на
пост. І ў мяне ўсялякія думкі былі. На пасту карабін ужо
быў з патронамі. Але ўсе мае падазрэнні рухнулі, калі
ён сказаў, што ён вінаваты перад мной і што ён просіць
прабачэння. Ён пацалаваў мяне. Я быў вельмі ўзрушаны
і адказаў, што я не хацеў яго пакрыўдзіць. Вось так мы
пасябравалі на доўгія гады. Яшчэ з Мамедавым мы
сустрэнемся.

Смерць Сталіна. Амністыя

5 сакавіка 1953 года памёр бацька Сталін. Мы ж
тады нічога не ведалі пра яго зладзействы супраць
свайго народа. Толькі потым пачалі выкрываць яго
злачынствы. Мы яго лічылі сапраўды бацькам, які і
вайну выйграў, і сацыялізм будаваў. Калі Гітлер знішчаў
другія нацыі і народы, то Сталін нішчыў сваіх людзей у
турмах і лагерах смерці. У дзень пахавання нас выстраілі
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ў казарме, гучала радыё, тэлебачання тады яшчэ ў нас
не было, ліліся жалобныя мелодыі, а ў нас – слёзы.

Пачалася амністыя. Тысячы людзей вярталіся з
катаргі. Пасажырскія цягнікі не змяшчалі ўсіх, везлі
таварнымі або, як іх называлі, “500/вясёлымі”. Вось да
такіх “500/вясёлых” нас адпраўлялі патруляваць. У Кулоі
яны спыняліся. Сярод амнісціраваных было больш
самастойных, чэсных людзей. Але ж многа выпусцілі і
жулікаў, якія адчуўшы волю, зноў браліся за сваю
работу. Былі выпадкі рабавання дзяжурных крам на
другіх станцыях. Вось мы і вартавалі краму. Хадзілі мы
з карабінамі, але без патронаў. Хадзілі групамі па тры
чалавекі. Звычайна ўсё было спакойна. Людзі рабілі
пакупкі і вярталіся ў вагоны. Цягнік адыходзіў, і мы
вярталіся ў сваё размяшчэнне.

Але нас заўсёды здзіўляла адна акалічнасць, што
сярод амнісціраваных у таварных вагонах ехалі і дзеці.
І яны былі вязнямі. Вывазілі ж цэлымі сем’ямі. Хачу
расказаць толькі пра адну літоўскую сям’ю, аб чым мне
толькі нядаўна стала вядома. Напісала нам былая
вучаніца, добрая і прыгожая дзяўчынка, Ядзевіч Ядвіга.
Зараз яе прозвішча Лілейкіене. Яна выйшла замуж у
Літву. Вось што яна паведаміла. Сям’ю яе будучага мужа
Антанаса, якому было ўсяго 2 гады, вывезлі ў 1949 годзе
ў Краснаярскі край. У сям’і яшчэ былі 4 хлопчыкі і 2
дзяўчынкі. Маці была швачка і прыхапіла з сабой толькі
швейную машынку “Зінгер”. Бацька быў будаўнік, умеў
класці печкі. І ў Сібіры маці шыла, бацька клаў печкі, а
людзі за гэта давалі ім хлеба, бульбы. Вось так і выжывалі
на працягу доўгіх, цяжкіх 4/х гадоў, захавалі сям’ю і
вярнуліся на радзіму пасля амністыі. За што ж было
вывозіць простых, працавітых людзей, ды яшчэ з
маленькімі дзецьмі. Во дзе быў рэжым, во дзе была турма
для народаў!

Аднойчы нас паднялі па трывозе. Прыбылі мы на
станцыю, але “500/вясёлага” не было. Нас запрасілі ў
аддзяленне міліцыі, дзе апрача міліцыі быў і
падпалкоўнік КДБ. Нам паведамілі, што ў адным пасёлку
ў 3/х гадзінах язды цягніком адсюль, узбунтаваліся
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вольнапаселеныя па амністыі. Іх пераселена было 40
чалавек. Яны прыбылі са Сталінградскай вобласці, дзе
адбывалі пакаранне за асабліва цяжкія злачынствы.
Участковы міліцыі, капітан, уцёк адтуль. Мы селі ў вагон
пасажырскага цягніка, які ішоў на Варкуту. З намі ехаў
той жа падпалкоўнік і міліцыя з сабакам. Патронаў у
нас, як заўсёды, не было, былі толькі пісталеты ў
дзяжурнага па часці і ў яго памочніка, нашага курсанта.
Дамовіліся, калі што здарыцца, каб хоць пальнулі ўверх.

Прыехалі мы ноччу, зайшлі ў міліцэйскі ўчастак.
Участковы капітан быў ужо на месцы. І ён расказаў,
што адбылося. Прыбылыя на пасяленне, адчуўшы
свабоду, пачалі самавольнічаць. Капітан, калі расказваў,
быў вельмі ўсхваляваны, а рукі яго трэсліся. Гэтыя людзі
спрабавалі яго абяззброіць, але ён уцёк. Калі ім выдавалі
аванс, то ім здалося мала, і яны прымусілі касіршу
выдаць столькі, колькі ім хацелася. У сталовай адбіралі
ад рабочых міскі з ежай, урываліся ў інтэрнат да дзяўчат,
дзе самавольнічалі, у інтэрнат мужчынскі, дзе спрабавалі
рабаваць. Карацей кажучы, паралізавалі рабочы
пасёлак, дзе жылі вольнанаёмныя, чэсныя людзі, якія
прыехалі на Поўнач на заробкі, у пошуках шчасця,
лепшага жыцця. Паселены гэтыя хуліганы былі ў былым
лагеры для зняволеных за 4 кіламетры ад пасёлка. Наша
задача была маральна паўздзейнічаць на хуліганаў. Усё
рабілі міліцыянеры з сабакам, участковы і падпалкоўнік
КДБ. Зайшлі ў дзявочы інтэрнат. У адным пакоі знайшлі
хлопца, які спаў на ложку ў ботах і адзеўшыся, а
дзяўчаты спалі на падлозе. Калі яго расштурхалі, бо ён
моцна спаў, то ён хуценька сунуў руку пад падушку,
дзе быў фінскі нож. Але яго апярэдзілі. У мужчынскім
інтэрнаце быў яшчэ адзін, якога п’янага прыцягнулі
сябры і загадалі, што калі яго выдадуць ўладам , то усіх
перарэжуць. І аднаго, і другога забралі. А праз хвілін 15
да міліцэйскага ўчастка прыйшлі ўсе хлопцы з
мужчынскага інтэрната і пачалі прасіць, каб аддалі
арыштаванага, а інакш будуць браць разлік і ўцякаць з
гэтага пасёлка. Так былі настрашаны людзі. Апошнія
дні і на работу не выходзілі. Але начальства іх супакоіла.
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Потым пайшлі да астатніх. Але ж не ўсе яны
дэбашырылі. Большасць з іх нічога дрэннага не рабіла,
а была сярод іх шайка галаварэзаў, якіх і трэба было
абясшкодзіць. Пакуль мы дайшлі да баракаў, было ўжо
11 гадзін. Мы акружылі патрэбны барак. На работу яшчэ
ніхто не выйшаў на гэты час. Начальства пайшло ў
барак. З імі пайшоў і наш курсант, як памочнік
дзяжурнага па часці, які потым нам расказаў, што там
рабілася. Як толькі міліцыя паказалася ў дзвярах, іх
галоўны важак ухапіўся за сякеру. Але ўбачыўшы праз
вокны ачапленне жаўнераў, выпусціў сякеру з рук.
Арыштавалі яшчэ 7 чалавек. Вялі пад канвоем. Адзін
усё трымаў рукі ў кішэнях, а сабака рваўся да яго рук.
Міліцыянер крычаў, каб выняў рукі з кішэняў, а то будзе
страляць. А той кажа: “Страляй, мне ўсё роўна 25 будзе”.
І яшчэ адзін быў фокуснік. Ці праўда, ці не, казаў, што
ён сын пракурора і што яго бацька будзе судзіць. А мы
падумалі, ну і выхаваў цябе бацька, калі гэта праўда.
Завёўшы іх у міліцэйскі ўчастак, нас адпусцілі. Нас
завялі ў сталоўку і добра накармілі, як “вызваліцеляў”
ад тэрарыстаў, і мы цягніком вярнуліся ў Кулой.

Хачу яшчэ расказаць пра адну камандзіроўку ў
Маскву з нампалітам батальёна падпалкоўнікам
Астроўскім. Трэба штосьці было прывезці з нагляднай
агітацыі для батальёна. Ён сеў у купэйны вагон, а я ў
агульны з заветнай жаўнерскай 3/й паліцай. Як заўсёды
я купляў на дарогу бохан хлеба і пачку маргарыну. І
мне хапала на суткі. Ноч туды, дзень у Маскве і ноч
назад. Трапіў я ў вагон з амнісціраванымі, былымі
жулікамі, і як я потым зразумеў, не проста з жулікамі, а
з “фраерамі”, вярхушкай жулікаў. Гэтыя таварным
цягніком не ехалі, яны прывыклі да камфорту. Гэта ўжо
быў вечар, і я забраўся на сваю паліцу, у суседнім ад іх
купэ. Не ведаю, ці ўдалося мне колькі паспаць, бо ў
суседнім купэ ўсю ноч быў рух, гамонка, пілі гарэлку. А
раніцай у туалеце знайшлі пустыя чамаданы, ужо
кагосьці абрабавалі. Я злез са сваёй паліцы і прысеў
воддаль. І чую адзін, ужо старэчага ўзросту, кажа: “Вось



200

я прыеду ў Маскву і мяне сустрэнуць 12 маіх сяброў
(чуць не па Евангеллі), і адправяць мяне на пенсію,
дадуць мне столькі, што мне хопіць на ўсю маю
старасць”. Я ў той час аб пенсіі і не чуў ніколі, і думаць
не думаў, а ён ужо зарабіў на сваю старасць. Вось,
думаю, “напрацаваўся” чалавек. А цяпер на пенсію, калі
ўжо спрыту не стала ў руках, трасуцца ад старасці і
гарэлкі, і ў чужую кішэню залезці не могуць. І вочы не
тыя, спрыт не той. Потым падсядае і да мяне з гэтых
жа. Сам у жаўнерскай гімнасцёрцы, босы, на добрым
падпітку. Паляпаў мяне рукой па пагонах і кажа: “Не
бойся. Я не люблю чырвонапагоннікаў з сіняй
акантоўкай. Я б іх рэзаў”. А з сіняй акантоўкай былі
пагоны ў войсках КДБ. Я яго разумеў. Ніхто не любіў
гэтых войск. Увесь час, размаўляючы са мной, руку
трымаў за пазухай. Ці там было што ў руцэ, ці не, я не
ведаю. Проста чалавеку хацелася, каб яго ўсе баяліся. А
потым мне чыстасардэчна прызнаўся, б’ючы кулаком у
грудзі: “Я – злодзей, я краў, краду і красці буду”. Вось я
і падумаў, ці доўга ты пабудзеш на волі. Вось з якімі
людзьмі мне даводзілася сустракацца і ў цягніку, і на
гаўптвахце. Раней я нават не ўяўляў, што такія людзі
існуюць. А зараз я ведаў, што іх не так і мала. І мне
рабілася не па сабе. Ды яшчэ той жа мой суразмоўца
пахваліўся: “Мне чалавека зарэзаць – што плюнуць”. Дзе
ж ты, чалавеча, гадаваўся, у якім лесе выхоўваўся? Ці
былі ў цябе бацькі, ці хадзіў ты ў школу? А можа было і
тое, і другое, але не было належнага жыцця, якое і зрабіла
цябе такім.

Яшчэ меў размову з зусім маладым хлопцам, таксама
амнісціраваным, які трапіў у лагер непаўналетнім. Ён
мне расказаў страшную гісторыю. Многа чэсных,
нявінных людзей адбывала незаслужаныя пакаранні
разам вось з такімі падонкамі і галаварэзамі. Магчыма
і заробленыя грошы былі ў кагосьці. Дык вось гэтыя
падонкі пасля пасадкі ў цягнік рабавалі, а некаторых
забівалі і выкідвалі з вагонаў на хаду. Далей ён расказаў,
што ў яго ёсць мама, якая чакае яго, а ён больш ніколі
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не будзе красці. І ў заключэнне папрасіў мяне, каб гэта
было ў сакрэце, а то заб’юць.

Прыехаўшы ў Маскву падпалкоўнік Астроўскі
пазнаёміў мяне з жонкай, дачкой, якія жылі ў вялізнай,
багатай кватэры, пачаставалі мяне чаем. Потым паехалі
ў магазіны, зрабілі неабходныя закупы, і ў мяне яшчэ
было дастаткова часу, каб наведаць дзядзю Ціму і яго
сям’ю. Жылі мае родныя з добрымі суседзямі, кухня была
агульная. Суседка запрасіла мяне паглядзець кінафільм
па тэлебачанні. Вось калі я ўпершыню ўбачыў апарат,
што “гаворыць і паказвае”. Гэта ішоў 1953 год,
тэлевізары тады мала дзе былі яшчэ.

Вечарам я зноў паехаў на кватэру Астроўскага,
забралі закупы, і ён праводзіў мяне да Яраслаўскага
вакзала, а сам вярнуўся дамоў. А клункаў было не менш
7. Думаю, як гэта я за адзін раз забяру ўсё ў вагон. Але
на маё шчасце ехаў з нашага батальёна яшчэ адзін
жаўнер, які і дапамог мне. Будучы ў магазінах ваенторга
ў Маскве, я таксама зрабіў некалькі закупаў для сваіх
сяброў. Яны мне надавалі па 3 і 5 рублёў, адчаго мае
нагрудныя кішэні гімнасцёркі былі вельмі ўжо пукатыя,
і я баяўся, каб не “знюхалі” мае грошы тыя, з кім я ехаў
у Маскву. А мае сябры рыхтаваліся да дэмабілізацыі, як
і я сам, і ўсім хацелася прыехаць дамоў у належнай
фуражцы, ды з добрым скураным рамянём.

Я – пісар АРЗ батальёна. Дэмабілізацыя

Нарэшце я стаў пісарам абозна/рэчавага
забеспячэння (службы). Былы пісар, малодшы сяржант
Якубаў, вырашыў стаць афіцэрам і паехаў вучыцца.
Непасрэдным маім начальнікам быў капітан Паўлюк,
вельмі добры чалавек, мне не дакучаў, давяраў. Калі што
трэба, браў у мяне якія трэба звесткі і больш бываў у
штабе і на складзе. Спаў я ў зямлянцы са старшыной
роты Мінаевым. У зямлянцы была печка/”буржуйка”, але
мы яе не палілі. Сабраліся два гультаі, для нас у тайзе і
дроў не знайшлося. У зямлянцы было многа шынеляў,
якімі мы і накрываліся. Але ўжо надыйшла восень, у
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зямлянцы завялася вільгаць ад неацепленага
памяшкання, і мы праз некаторы час захварэлі. Пайшлі
ў санчасць. У мяне была звычайная прастуда, а ў
старшыны – двухстаронняе запаленне лёгкіх. Яго
накіравалі ў бальніцу ў пасёлак Кулой, а мяне – у
санчасць батальёна, якая знаходзілася ў лесе за 9
кіламетраў ад нас, дзе было некалькі бальнічных ложкаў.
Спальныя прыналежнасці трэба было несці свае.
Машыны ў гэты дзень, на маю нядолю, не хадзілі, а ў
нашага “клапатлівага” начальства, не думаючы пра нас,
галовы не балелі. І вось я, склаўшы свой саламяны
сеннічок і такую ж падушку ў коўдру з прасцінамі,
пайшоў за 9 кіламетраў, ды з тэмпературай 39.3,
лячыцца. Паверце, што такое не забываецца!

У далейшым жылося мне добра. Капітан Паўлюк
дазволіў мне перасяліцца ў нашу канторку, выпісаўшы
мне жалезны ложак. Ніхто мне не дакучаў, ніхто не
трывожыў ні пад’ёмамі, ні адбоямі, быў сам сабе
гаспадар. Рабіў сваю працу, у сталоўку не спазняўся,
хаця ў мяне пачаў знікаць апетыт. Бульбяных страў
хапала толькі да новага года. Бульба на складзе была
толькі ў сушаным выглядзе, а вараная нагадвала гуму.
Не было капусты і буракоў. Амаль кожны дзень
макароны, крупяныя і мучныя вырабы. Нават не
хацелася заходзіць у сталоўку ад іх пахаў. І ўсё гэта было
пачаткам маёй цяжкай хваробы, якую я яшчэ слаба
адчуваў.

А ў вярхах улады адбываліся нейкія добрыя змены,
асабліва арышт Берыі і яго расстрэл. Памятаю, як
адрэагавалі нашы жаўнеры, калі пачулі такое па радыё.
Перш за ўсё скінулі партрэт Берыі, які вісеў на сцяне.
Разбудзілі жаўнера – грузіна, які адпачываў пасля
начной змены, і на яго вачах разарвалі партрэт на многа
частак. Ён крычаў, што ўсіх нас пасадзіць. Вось колькі
нянавісці накапілася ў людзей за гады кіравання Сталіна
і яго прыспешніка Берыя. Павеяў ветрык вольнасці.
Пазней, дзякуючы М.С.Хрушчову, які не пабаяўся
падняць праўду пра страшнейшага дыктатара ў свеце і
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пра яго паплечніка, мы даведаліся аб тых страшных
злачынствах, якія яны чынілі супраць свайго народа, і
які Сталін быў “бацька”.

Ну а служба працягвалася. Аднойчы прыйшоў да
мяне малады лейтэнант медыцынскай службы і папрасіў
выпісаць яму датэрмінова хромавыя афіцэрскія боты.
Кажа, нехапае нейкага месяца да тэрміну. Самавольна
я не меў права гэтага зрабіць без майго начальніка, які
ў гэты час быў у камандзіроўцы ў Маскве. Але,
паглядзеўшы яго рэчавы атэстат, я ўсё ж выпісаў. Так
усё добра і абыйшлося. А праз некаторы час, калі я ўжо
захварэў непамалу, калі мне ўжо балела “пад лыжачкай”,
я звярнуўся ў санчасць. Маёр, галоўны доктар батальёна,
і кажа: “Калі б вы служылі першы ці другі год, мы б вас
накіравалі ў шпіталь, дзе б вас лячылі, а можа і
камісавалі. А зараз, калі вы канчаеце службу, няма сэнсу
гэта рабіць”. А я зразумеў яго словы так, што адслужылі,
выканалі свой “пачэсны абавязак перад Радзімай”,
аддалі сваё здароў’е, і вы нам больш не патрэбны. Так
яно было і пасля дэмабілізацыі. Нікога не хвалявала, за
выключэннем маіх родных, што я вярнуўся з арміі цяжка
хворым, пасля цяжкай службы. А маглі б мяне на скорым
часе вылечыць. Але клопаты аб людзях, што ў арміі, што
на грамадзянцы, былі аднолькавыя. А ў санчасці хоць
бы пілюль якіх прапанавалі. Тады лейтэнант, якому я
выпісаў боты, запытаўся, ці ёсць у мяне болі. Вядома ж
мне балела. Тады ён наліў у мензурку спірту грам 150,
каб я выпіў, і параіў толькі хутчэй бегчы у сталоўку і
закусіць. На гэтым маё “лячэнне” і скончылася. Праўда,
на некалькі гадзін дапамагло.

І зноў камандзіроўка ў Котлас, і зноў з сяржантам
Мяшковым. Але на гэты раз злажылі ўсе тавары ў мяшкі
і дапамаглі нам пагрузіцца ў пасажырскі цягнік.
Атрымалі розныя там крэпы для афіцэрскіх жонак,
матэрыялы на сукенкі. Амнісціраваныя ўсё ехалі. Ужо
колькі часу прайшло пасля аб’яўлення амністыі, а людзі
ўсё ехалі і ехалі. Толькі можна было ўявіць сабе, колькі
іх там было, прычым цягнікі былі і цяпер перапоўненыя.
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Але мяшок не так лёгка ўкрасці, ды не такі ён і
прываблівы для жулікаў. На гэты раз большасць ехала
самастойных людзей. Але загадчык склада загадаў нам
легчы на мяшкі ў час сну на верхняй паліцы.

Вярнуўшыся назад, магазіншчыца перамерыла
тавар, і ў адным рулоне не аказалася 3,5 метраў крэп/
жаржэту. Ну і ўз’еўся на нас начальнік штаба, ругаў за
тое, што мы гэты тавар прапілі. І зноў нас у Котлас
пасылае шукаць тыя 3,5 метры. Паехалі і знайшлі.
Аказваецца, загадчык склада адрэзаў раней тыя метры
нейкай афіцэршы і забыўся. Больш у Котлас мы не
наведваліся. Застаўся ён у нашай памяці, падобным на
Кулой, толькі большым, з тымі ж двухпавярховымі
драўлянымі дамамі і прыгожымі рэкамі Сухонай і
Вычагдай, якія зліваюцца тут, утвараючы Паўночную
Дзвіну. Але лепш за ўсё нам запомніліся маласалёныя
агурочкі, якіх мы не елі ўжо тры гады. А так як
камандзіроўка наша заканчвалася, то мы маглі за тыя
3 рублі прыдбаць нешта і да агурочкаў.

Чакаючы дэмабілізацыі, мы з Касымавым рашылі
наведаць казармы за 9 кіламетраў у лесе, каб памяняць
бушлаты на шынелькі. Зайшлі ў казарму, сустрэліся з
верхаводам усіх хуліганаў, Гарохавым. Ён быў
невысокага росту, але камлюкаваты, і чамусьці меў уладу
над сваімі сябрамі. Ён жартам паваліў мяне на нары,
кажучы, што вось нарэшце я і папаўся. Я ж быў для іх
“турэмшчыкам”. Касымаў кінуўся мяне бараніць, а той
яму у адказ: “Не бойся, гэтага чалавека мы ніколі не
пакрыўдзім”. Сам ён часта сядзеў на гаўптвахце і бачыў
мае адносіны да арыштаваных. А быў у нас жаўнер
Праснякоў, які прасядзеў, ці лепш сказаць, праляжаў
на гаўптвахце каля двух гадоў. Па ваенных законах яго
павінен быў судзіць трыбунал, але гэта не прыбаўляла
гонару начальству нашаму, да таго ж ён хутка павінен
быў дэмабілізавацца. Адыходзячы з гаўптвахты, ён
заўсёды казаў: “Да хуткай сустрэчы”. І хутка яго
прыводзілі зноў. Лепш было паляжаць, чым пілаваць,
траляваць і грузіць. А Гарохаву я расказаў, што сяржант
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Мікіцін абяцаў мяне не выпусціць жывога з Кулоя. Ён
сказаў: “Не бойся. Я яму мазгі ўстаўлю”. І тут жа пайшоў
да яго на перамовы, калі той гуляў у більярд. Ідучы дамоў
у мяне розныя думкі былі. На дарозе ні машын, ні
людзей, быў выхадны дзень, а вакол тайга. Але вярнуліся
мы жывыя і здаровыя, хаця на шынелькі і не разжыліся.

У канцы маёй службы прыехаў з Масквы
правяраючы, маёр. Правяраў службу абозна/рэчавага
забеспячэння. Садзіліся мы з самага рання і працавалі
да позняй ночы, робячы перапынкі на сняданне, абед і
вячэру. Нецікава было яму сядзець тут доўга і карміць
камароў. А мне балела пад лыжачкай, нудзіла, гнала
сліну, а я не ведаў, як гэта ўсё прадухіліць. Пасля працы
я бег хутчэй прылегчы, і мне станавілася лягчэй. А ў час
работы за сталом я стараўся мяняць становішча свайго
цела, на некалькі хвілін станавілася лягчэй, а потым
хвароба брала сваё. Так я прамучыўся 5 сутак. Маёр
закончыў свае справы са мной і заняўся складам. А я
зноў адчуў сябе гаспадаром і зараз меў магчымасць у
час работы прылегчы на 5/10 хвілін, калі забаліць, а
потым працягваць сваю працу.

Пачалася дэмабілізацыя нашага прызыву. А на нас
загаду аб прысваенні звання ўсё няма. Яно было, але
нам рашылі адпомсціць за тое, што мы ўсюды пісалі,
нават да самога міністра абароны маршала Васілеўскага.
Можа і папала каму за нас, а зараз яны нам помсцілі.
Ну і адпомсцілі. Замест 2/х гадоў службы я праслужыў
роўненька 3 гады. 26 кастрычніка 1950 года прызываўся
і 26 кастрычніка 1953 года атрымаў дакументы аб
дэмабілізацыі. Дэмабілізацыя ішла поўным ходам, а на
наша запытанне, калі нас адпусціце, быў адзін адказ /
“На вас няма загаду”. Вось такія адносіны былі да нас,
будучых афіцэраў. Але ўсё ж і ім не было як нас трымаць,
ня дай Бог зноў напішуць. І вось аднойчы, гэта было ў
нядзелю, нас выклікалі да камандзіра батальёна, які з
афіцэрамі гуляў у більярд. Ён сказаў, каб ішлі ў штаб,
атрымалі пагоны малодшых лейтэнантаў і праз 30 хвілін
яму прадставіліся. Вось так мы сталі афіцэрамі.
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Прапаноўвалі нам застацца ў арміі, але ніхто не згадзіўся
пасля таго, што яны з намі рабілі. А яшчэ мы бачылі
ўмовы жыцця афіцэраў нашага батальёна, якія былі
незайздроснымі.

А мне трэба было шукаць яшчэ і замену сабе. Капітан
Паўлюк зноў быў у камандзіроўцы ў Маскве, а ў
падпалкоўніка Папкова, намесніка камандзіра
батальёна па забеспячэнню, былі свае клопаты. Вось я і
пачаў шукаць замену. Да нас нядаўна прыбыло
папаўненне маладых сяржантаў. Я аблюбаваў аднаго і
прапанаваў яму сваё месца. Ён спачатку як бы
напалохаўся, чамусьці баяўся такой пасады. Але я яго
ўгаварыў, што тут нічога складанага, я цябе навучу, як
весці справы, і не пашкадуеш, а яшчэ будзеш мяне
ўспамінаць. Падпалкоўнік Папкоў таксама ухваліў мой
выбар. Я вучыў гэтага сяржанта дзён 5. Ён вёў справы,
а я яму падказваў, як і што.

Але як ехаць афіцэру ў жаўнерскай форме? Пайшоў
на склад і там падабралі мне кіцель майго памеру, былы
ўжо ва ўжыванні, але яшчэ добры на выгляд. Вось я да
яго і прычапіў афіцэрскія пагоны, а наверх апрануў
бушлат з яфрэйтарскімі пагонамі. Адчуўшы, што мой
намеснік спраўляецца са справамі, я далажыў
падпалкоўніку Папкову, што навучыў яго. Ён мне
паверыў, і 26 кастрычніка я пакінуў Кулой. Ехаў дамоў
і радаваўся, што сустрэнуся з сыночкам, з жоначкай, з
усімі роднымі, і ўжо назаўсёды. Але засмучала мяне
хвароба, якая суправаджала мяне ў далейшым аж да
старасці.
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МІРНЫЯ БУДНІ

Мазырскі педагагічны інстытут

Прыехаўшы дамоў, адразу стаў на ўлік афіцэраў
запасу ў Пастаўскім райваенкамаце. А дома мяне чакаў
сынок Пеценька, якому ўжо ішоў 6/ы месяц трэцяга
года, і жоначка Данатка. Пачыналася спакойнае
грамадзянскае жыццё. Пачаў працаваць зноў у
Васілінскай сямігодцы. Прадметы мне далі тыя, што і
былі раней, і нават далі нямецкую мову ў двух класах.
Але я аб гэтым не шкадаваў, калі паступіў у інстытут,
дзе таксама была нямецкая мова.

Усё ж мяне лепш за ўсё цягнула да матэматыкі, і я
пачаў рыхтавацца да паступлення ў інстытут на фізіка/
матэматычны факультэт. У педвучылішчы нас рыхтавалі
для працы ў пачатковых класах і арыфметыку мы ведалі
дасканала. Алгебру нас вучылі не вышэй 8/га класа,
ніякіх біномаў Ньютона нам не давалі, трыганаметрыі
не было зусім. Пагэтаму ўсё прыйшлося давучваць
самому. Вясной 1954 года я паслаў дакументы ў Мінскі
дзяржаўны педагагічны інстытут. Ды паслаў не арыгінал
атэстата, а копію, баючыся ненадзейнасці пошты ў той
час.
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А хвароба мая прагрэсіравала. Пасля кожнага ўрока
мне хацелася прылегчы. Але дзе ты там прыляжаш.
Канапы ў настаўніцкай тады не было, жылі бедна.
Бедная была школа, а настаўнікі яшчэ бяднейшыя. На
свабодным уроку, фортачцы, я састаўляў крэслы і
ўладкоўваўся, каб прылегчы. А маладая настаўніца,
выкладчыца рускай мовы, Ала Аляксандраўна,
жартаўліва накрывала мяне дзяржаўным сцягам і мяне
ўжо “хавала”, і смяялася, аж пакуль дырэктар школы
Адзінцова не стукала ў сцяну, за якой яна праводзіла
ўрок. Мне ж, канешне, было не да смеху, але ж я разумеў
яе здаровую маладосць.

Трэба было лячыцца. І я паехаў на прыём да доктара
ў Паставы. Тэрапеўтам была бабулька Мароз, доктар
яшчэ польскіх часоў. Я не хачу яе пакрыўдзіць, але пра
яе жартоўна казалі, што яна дае ад усіх хвароб адну і
тую ж мікстуру. Я так не думаў, але ад ейных лякарстваў
мне лепей не станавілася. З’ездзіў я і да Івантэра ў
Вільню. За першы візіт ён браў 100 рублёў, але мы нічога
не шкадавалі, каб толькі вярнуць здароўе. Але і пасля
ягоных лякарстваў мне станавілася слаба лепш.
Рэкамендавалі мне піць бульбяны сок, кіслае малако,
сырыя яйкі. Гэта мне дапамагала, але ненадоўга. У мяне
была павышаная кіслотнасць. Яшчэ мне
парэкамендавалі знахара Шушку, які жыў на хутары
каля Спораў. Ён рабіў настойку траў на спірце. Гэта
таксама калі дапамагала, а калі і не. Вось так я працаваў,
начамі вучыў матэматыку і хварэў.

Летам 1954 года ў газетах пачалі з’яўляцца аб’явы
аб прыёме ў ВНУ, аб уступных экзаменах. І я стаў чакаць
выкліку, але мне чамусьці не шлюць. Я кажу жонцы,
што мне трэба ехаць самому.

Прыехаў я ў Мінскі педінстытут якраз у той дзень,
калі ўжо вывесілі спісы аб залічэнні ў інстытут. Я такі
быў расчараваны, так разгубіўся, што і я пачаў шукаць
сябе ў спісах. Але Божага цуда не было. І я пайшоў у
завочнае аддзяленне шукаць прычыну, чаму мне не
прыслалі выкліку. Адказалі, што два разы высылалі,
паказала нейкі запіс і сказалі забіраць дакументы. Можа
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і так, можа і пошта вінавата, але я падумаў, што,
магчыма, мая копія вінавата, на якую паглядзелі і
рашылі мне нічога не пасылаць. Выйшаў я на вуліцу
расчараваны, сеў на лавачку і пачаў шукаць выхад са
становішча. Ведаў, што яшчэ набіраюць адзін паток ва
ўніверсітэт на фізмат, але там матэматыку трэба было
здаваць пісьмова, чаго пасля педвучылішча я сабе не
мог дазволіць. Другі варыянт быў Мазырскі педінстытут.
Там аб’яўляўся дадатковы набор на фізмат. Вось я туды
і махануў. А потым, дасць Бог, перавядуся і ў Мінск.

Ехаў у Мазыр цягніком з перасадкамі ў Жлобіне,
Шацілках (у далейшым Светлагорск) і ў Калінкавічах. З
Калінкавіч ехаў аўтобусам. Праехалі Прыпяць па
пантонным мосце, паехалі па набярэжнай вуліцы.
Справа былі сапраўдныя горы з вялізнымі ярамі, у якіх
і размяшчаліся вуліцы. Горад своеасаблівы, і ён мне
адразу спадабаўся. Вылезшы з аўтобуса, я спытаўся ў
праходжых, дзе знаходзіцца інстытут. Ён быў зусім
блізка ад аўтастанцыі.

У завочным аддзяленні інстытута працавалі, хаця
была нядзеля. Тут я аддаў свае дакументы, а мне выдалі
заліковую кніжку для здачы экзаменаў. Азнаёміўся з
раскладам экзаменаў. Заўтра здаваў другі паток свой
апошні экзамен – хімію. Дай, думаю, пайду і я з імі.
Схадзіў у бібліятэку, якая таксама працавала, узяў
падручнік па хіміі за сярэднюю школу і пачаў
рыхтавацца. Па хіміі я меў толькі нейкае ўяўленне, а не
веды. Пра выкладанне хіміі ў педвучылішчы, якую вёў
дырэктар А. С. Паныш, я ўжо расказваў, якому ніколі
не было часу, і мы вучылі яе амаль самастойна.

Назаўтра пайшоў на мой першы экзамен. Зайшоў я
апошні, бо другі паток заканчваў здаваць. Нешта трохі
ведаў, нечага не ведаў. Недалёка ад мяне сядзела
сымпатычная дзяўчынка. Я ёй паказаў свае запісы пра
серную кіслату і формулу, яна кіўком галавы згадзілася.
Падыйшла чарга мне адказваць. Прымала экзамен
настаўніца хіміі сярэдняй школы, таксама маладая. Я
пачаў адказваць, але сам сябе дрэнна разумеў, што я
гаварыў. Але адказаўшы, я паклаў сваю заліковую
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кніжку на стол. Яна ўбачыла, што там яшчэ пуста,
зразумела, што гэта першы экзамен і паставіла мне “4”.
З яе лёгкай рукі ў мяне пайшло ўсё добра. Тры экзамены
здаў на “4” і тры – на “5”. Дыктоўку па беларускай мове
пайшоў пісаць з мовазнаўцамі, дзе быў конкурс, бо хацеў
хутчэй дамоў паехаць. Было толькі адно месца пад
пытаннем, што паставіць: двукроп’е ці працяжнік. На
наступны дзень пайшоў да выкладчыка беларускай
мовы і папрасіў яго, каб ён паставіў мне адзнаку ў
заліковую кніжку, бо я хацеў хутчэй вяртацца дадому.
Ён быў не супраць, ўзяў маю заліковую кніжку і нешта
доўга піша. Ну, думаю, напэўна “двойка”. Нам ставілі
кораценька “отл”. А калі я прыгледзеўся, там было
напісана / “выдатна”. Па матэматыцы прымаў экзамен
дзядок Пісарчык І.В. Быў яшчэ адзін Пісарчык Л.І., яго
сын, кандыдат матэматычных навук. Потым яны нам
спадабаліся абодва. Дык вось гэты дзядок, даведаўшыся,
што я з Заходняй Беларусі, засыпаў мяне пытаннямі
пра жыццё/быццё, пачынаючы ад Польшчы і да нашых
дзён. І я яму з задавальненнем адказваў. Я выцягнуў
білет і стаў рыхтавацца да адказу. Адказы на першыя
два пытанні я ведаў. А вось на трэцяе пытанне па
трыганаметрыі я не быў упэўнены. Было напісана: “Сінус
квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа раўняецца”.
А чаму раўняецца, Бог яго ведае? Тады я і “саграшыў”,
падгледзеўшы ў кнігу, якая ляжала ў стале. У канцы кнігі
былі ўсе формулы. Я пайшоў да дошкі і запісаў “= 1”.

Выкладчык падняў акуляры, паглядзеў на дошку і
паставіў мне “5”. А для далейшай вучобы
трыганаметрыю трэба было ведаць, і я вывучыў яе
самастойна. Калі занёс сваю заліковую кніжку ў
завочнае аддзяленне, сакратарка сказала, што я магу
прыязджаць на ўстановачную сесію без выкліку.

Установачная сесія пачалася летам 1954 года. На
першым курсе фізмата было 100 чалавек: 3 групы
матэматыкаў і адна – фізікаў. Я быў у першай групе
матэматыкаў. Знаёміліся з выкладчыкамі і паміж сабой.
На кватэры я жыў у пажылых людзей, недалёка ад
інстытута. Са мной быў матэматык Жэшка і мовазнаўца
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Кастроў. Абое з Бялыніч Магілёўскай вобласці. Жэшка
быў на фронце, вярнуўся кантужаным і пакалечаным:
правая рука і правая нага. Чалавек хацеў вучыцца, ды
не мог. Ён пры вывучэнні пэўнай тэмы многа разоў
паўтараў адно і тое ж, а запомніць не мог. У мяне
выступалі слёзы, гледзячы на яго. Яшчэ раз ён прыехаў
на зімовую сесію, і больш я яго не бачыў. Ён кінуў вучобу.
Вось як калечыла людзей вайна. Быў на перадавой.
Расказваў, як аднойчы п’яныя ўласаўцы на танках
прасавалі іхнія траншэі. Казаў, кідалі зброю і ўцякалі,
як маглі. Беглі кіламетры два, пакуль не з’явіўся заслон
кадэбістаў, якія вярнулі зноў у траншэі. Траншэі былі
зруйнаваны, астаўленыя кулямёты таксама. Пазнаёміўся
яшчэ з добрымі хлопцамі, Гараўцовым Іванам
Еўдакімавічам і Цярэшчанкам Мікалаем. Гараўцоў быў
у партызанах, а потым трапіў на фронт. Казаў, як першы
раз быў пад абстрэлам, то так захацелася есці, што з’еў
бы і сабаку. Да канца вучобы я з імі не разлучаўся. Калі
наш інстытут пераехаў у новы будынак, мы знайшлі
недалёка ад яго кватэру і жылі там разам.

Дырэктарам інстытута быў Эльман А.П. Намеснікам
дырэктара па завочнаму навучанню – Замыка А.А.,
таксама пацярпеўшы ад вайны – быў без рукі, насіў
пратэз. Запомніліся выкладчыкі: па матаналізу –
Гафштэйн А.І., па агульнай фізіцы – Караткевіч М.Ф.,
па аналітычнай геаметрыі – Пісарчык Л.І., па вышэйшай
алгебры і тэорыі функцый сапраўднага і комплекснага
пераменнага – Гапановіч В.Р., па методыцы фізікі –
Косар А.Н., ён жа дэкан факультэта фізікі, і другія.
Спадабаліся мне выкладчыкі, спадабаліся мне мае
сябры, спадабаўся горад Мазыр і рака Прыпяць. І нікуды
я не захацеў перавадзіцца. За паспяховае навучанне
нам аплочвалі дарогу два разы ў год. На першай
установачнай сесіі ў нас экзаменаў і залікаў не было.
Нам толькі далі кантрольныя работы па матэматыцы і
фізіцы, якія мы павінны былі выканаць і выслаць за
месяц да зімовай сесіі. Вось так пачалася мая вучоба ў
Мазырскім педагагічным інстытуце.
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Нам Бог пасылае другога сыночка –
Геначку

Прыехаўшы дамоў, прысутнічаў на традыцыйнай
жнівеньскай нарадзе настаўнікаў. Жоначка была
завезена ў Пастаўскі радзільны дом, дзе 31 жніўня 1954
года Божанька паслаў нам другога сыночка, Геначку.
Сынок Пеценька знаходзіўся пад наглядам гаспадыні
Стэпкі Машары, у якіх мы жылі на кватэры. У школе
пачаліся заняткі. У новым 1954/1955 навучальным годзе
я вёў урокі тыя ж самыя, што і ў мінулым годзе.
Матэматыкі мне не давалі, бо быў настаўнік матэматыкі
Ракавецкі Іван Рыгоравіч, які скончыў Маладзечанскі
настаўніцкі інстытут.

А ў нядзелю пайшоў да брыгадзіра прасіць каня, каб
з’ездзіць забраць сыночка і жоначку. Брыгадзір сказаў,
якога браць каня. На пытанне, ці баіцца конь машын,
адказаў, што не баіцца. Я і паехаў. Але каня я закілзаў
на ўсякі выпадак. А з Васілін у Паставы 25 кіламетраў.
Не даязджаючы да Кураполля 2/х кіламетраў, насустрач
ішлі 4 вялізныя ваенныя машыны на ракетную базу ў
Казьянскія лясы. Конь мой утаропіўся, напалохаўся,
кінуўся пад машыну. Я правай лейчыной рвануў управа,
дзе быў выкапаны ровакапацелем глыбокі роў, і конь
пераскочыў яго і кучы гліны разам з цялегай і са мной.
Туды пераскочыў, а як зноў выехаць на дарогу – была
праблема. Давялося ехаць прама па полю кіламетры два,
шукаючы выезду. Выехаўшы на дарогу, мне сустрэўся
знаёмы мне ветэрынарны доктар Макштароў. Я яму
расказаў аб тым, што сталася, і ён мне параіў зняць
наморднік абрыці. Потым аж да радзільнага дома я каня
трымаў пад кантролем. А пад’язджаючы да радзільнага
дома, выскачыла медсястра з плачам, каб я хутчэй
падвёз яе да аптэкі. Я павёз, але магчыма яна хутчэй
дабегла б без каня. Але яна была ў вялікай роспачы і не
ведала, як лепш зрабіць. Аказваецца, адной жанчыне,
якая ляжала на аперацыйным стале, патрэбен быў
кісларод. Вось дык “падрыхтаваліся” да аперацыі.
Жанчына памерла на аперацыйным стале. Засталася
асірацелая дзяўчынка.
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Забраўшы жонку з маленькім Геначкам, я пабаяўся
везці іх тым жа шляхам, на Кураполле, бо там часта
хадзілі ваенныя машыны. Паехалі на Андроны, пачаўся
дождж, конь прыстаў, дарога была “чох/ды/бох”. Заехалі
ў адну хату ў Андронах, каб пакарміць маленькага.
Потым заехаліся яшчэ і да бацькоў у Чарэмушнікі
Падзісенныя, паказаць другога ўнука. Дамоў прыехалі
позна вечарам, ды яшчэ трэба было завесці каня за 2
кіламетры ў пасьбішча. Задумалі мы з Данатай наладзіць
хрысціны. Але без святара ці ксяндза. Бо нас бы за гэта
выгналі з працы. Проста захацелі зрабіць вялікія госці і
запрасіць родных, сяброў, настаўнікаў. Вяселля ж у нас
не было. Добрыя людзі зрабілі нам гарэлкі, заказалі ў
рыбакоў рыбкі з Дзісенкі, купілі мяса. Прыйшлі мае
бацькі, сястра з мужам Мікалаем, брат Данаты Гэнік з
жонкай Аняй і сястра Ядзя, якія і на цягнік у Варапаева,
9 кіламетраў, і з цягніка з Пастаў, 25 кіламетраў,
прыйшлі пешшу да нас. Аўтобусы тады не хадзілі. Мы
былі вельмі расчулены такім іх подзвігам і вельмі
ўдзячны ім. Папрыходзілі мае стрыечныя браты з
жонкамі, настаўнікі, мой сябра дзяцінства Ванюша з
жонкай. Усім было весела, і мы былі задаволены, што
наш першы прыём гасцей удаўся. І гэты дзень
запомніўся для нас назаўсёды.

А ў школе зноў тыя ж рабочыя і каляндарныя планы
і планы выхаваўчай работы, у двух экзэмплярах,
праверка сшыткаў. Зноў агітацыя насельніцтва за
нейкага кандыдата, хаця ён уладамі даўно ўжо быў
выбраны. Альтэрнатывы ж ніякай не было. Абівалі
людскія парогі, вымольваючы ў людзей грошы на
дзяржаўную пазыку. А адкуль маглі быць тыя грошы ў
людзей, калі яны іх цэлы год не бачылі, а калі і
атрымоўвалі ў канцы года, то капейкі. Людзі ведалі, што
мы атрымоўваем зарплату. Можна было чуць папрокі і
ў наш адрас, што мы грошы атрымліваем кожны месяц,
а яны нічога, і што мы ходзім і жабруем. Мы ім маглі
толькі паспачуваць.

Да ўсёй гэтай работы ў мяне прыбавілася вучоба.
Пасля педвучылішча я нават не ведаў, як правільна
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аформіць задачу па фізіцы. Звярнуўся да настаўнікаў,
якія скончылі або яшчэ вучыліся ў Маладзечанскім
настаўніцкім інстытуце. Але і ад іх не было дапамогі.
Тады рашыў аформіць, як умею, і паслаў. Праз некаторы
час атрымаў з інстытута рэцэнзію ад выкладчыка фізікі
М.Ф. Караткевіча, які падрабязна мне распісаў, як і што
рабіць. Канечне ж, работа мая была незалічана. Калі я
ўсё зрабіў па яго рэкамендацыі і зноў паслаў, атрымаў
рэцэнзію аб залічэнні маёй кантрольнай работы. І больш
я ні да каго не звяртаўся. Кантрольныя работы рашаў
па начах, хворы і недасыпаючы.

Надыйшоў 1955 год. 1/га студзеня я адправіўся ў
падарожжа на зімовую сесію. За 10 дзён трэба было
здаць 5 экзаменаў і 5 залікаў. Памятаю, перад экзаменам
па аналітычнай геаметрыі, цэлую ноч не спалі,
рыхтаваліся да экзамена. Абвастрылася мая хвароба.
Раніцай, выпіўшы толькі чаю з булачкай, мяне
ванітавала. Але пайшоў здаваць з сябрамі і здаў на “4”.
Нягледзячы на мае недамаганні, я сесію закончыў
паспяхова і з сесіі вырашыў ехаць прама ў Вільню зноў
да Івантэра. Я зусім аслаб, і пры перасадцы на люднай
станцыі ў Жлобіне я не мог падняць чамадана з кнігамі
ў вагон. А ззаду напіралі, на мяне сталі крычаць
пасажыры, што такі малады ды няўдалы, і ў мяне
пацяклі слёзы. Каб яны толькі ведалі, які я быў хворы.

Бальніца

У Вільню да Івантэра я прыехаў ужо другі раз. За
другі візіт ён браў толькі 50 рублёў. Ён мяне абследаваў
на рэнтгенаўскім апараце і заключыў, што ў мяне
кроватачывая язва 12/перснай кішкі. Гэта для мяне
было шокам. Потым залезла ў галаву маю страшная
думка, якая не пакідала мяне на працягу ўсяго
наступнага года, што я хутка памру. І гэта думка
набягала мне кожную раніцу, як я толькі прачынаўся, і
рабіла адбітак на мой настрой на цэлы дзень. Мне было
ўсяго 25 няпоўных гадоў, і мне хацелася жыць,
радавацца сваімі дзеткамі, сям’ёй, хацелася вучыцца і
працаваць. Вось такі вынік маёй хваробы, якая
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цягнулася ўжо 1 год і 6 месяцаў, калі я ўпершыню адчуў
яе ў канцы маёй службы, аддаючы свой “пачэсны
абавязак Радзіме”. І доктар Івантэр сказаў, што мне
неадкладна трэба легчы ў бальніцу, і што я сур’ёзна
хворы. Ён надаваў мне ўколаў 3/х відаў, у тым ліку
хлорыстага кальцыю для затрымання крывацёку. Не
было гісцідзіна, і ён мяне адправіў з адным аптэкарам
за горад у нейкую вёску. Аптэкар выдаў мне гісцідзін,
таксама ўколы, за што не ўзяў у мяне ні капейкі. Вось
гэта людзі, вось гэта літоўцы, падумаў я. Апрача гэтага
Івантэр выдаў мне рэцэпт на лякарствы і накіраванне
ў бальніцу.

Не заязджаючы дамоў, я адразу наведаў Пастаўскую
паліклініку. Прыняла мяне тэрапеўт А.І., жонка вялікага
начальніка ў раёне, старшыні райвыканкама С.
Даведаўшыся, што я ад Івантэра, і паглядзеўшы на
рэцэпт, яна сказала: “О/о/о, столькі лякарстваў, што
можна і атруціцца. Месц свабодных у бальніцы няма, а
па/другое, мы не верым Івантэру. Прыедзеце праз дзён
15, мы вас абследуем і, калі трэба будзе, паложым”. Вось
гэта доктар. Я сцякаю крывёй, а яна мне прапануе
прыехаць толькі праз 15 дзён. І тут я ёй не даў
дагаварыць. Мяне забрала і злосць, і крыўда, і я сказаў
ёй, што я ж за 15 дзён памру, вы ж доктар, у мяне
ўнутры цячэ кроў. І ў мяне навярцеліся слёзы. За якія ж
грахі мяне крыўдзіць Бог! Але не Бог мяне крыўдзіў, а
дрэнныя, чэрствыя людзі, якіх паўсюдна хапала. І тады
яна апамяталася і сказала, каб я прыязджаў на наступны
дзень. Я завёз чамадан з кнігамі дамоў, наведаў сям’ю і
назаўтра вярнуўся ў бальніцу.

Паклалі мяне ў бальніцу. Кожную раніцу здаваў
аналізы на скрытую кроў. Праляжаў тыдзень, другі, а
кроў як ішла, так і ідзе. Ужо і паўмесяца прайшло, а ўсё
тое самае. Я быў у роспачы. І я пачаў гаварыць з хворымі
пажылога ўзросту, якія ляжалі ў адной палаце таксама
са страўнікавымі захворваннямі. І адзін з іх, Шулькін,
параіў, каб я папрасіў прыпісаць мне ўколы хлорыстага
кальцыю. А гэтыя ўколы ляжаць у маёй тумбачцы,
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дадзеныя Івантэрам. Але адкуль я ведаў, што яны
затрымліваюць кроў. А доктар жа ведала аб гэтым, і
яна мне як бы помсціла ці што, што я перш звярнуўся
не да яе, а да Івантэра. Мяне ж абставіны заставілі так
зрабіць. І яе гэтыя капрызы маглі каштаваць мне жыцця.
Я папрасіў А. І. прыпісаць мне хлорыстага кальцыю, і
яна прыпісала. І ў мяне ад аднаго ўкола спынілася кроў.
І тут жа яна зноў зняла. Так ёй не хацелася мяне
“атруціць” уколамі Івантэра. А гэтыя ўколы былі самым
надзейным сродкам для затрымання крыві. А як зняла
– кроў пайшла зноў. Тады ўжо як прыпісала, то калолі
мяне хлорыстым кальцыем да канца. Прэпарат уводзілі
ўнутр вены разам з глюкозай. Так сказаць, доктар
палепшала. Як яна клала мяне ў бальніцу, абяцала, што
курс лячэння будзе цягам аднаго месяца. А я праляжаў
два.

А тут яшчэ звалілася другая бяда на нашу сямейку.
8 сакавіка прыехала праведаць мяне ў бальніцу
жоначка. Дзень быў халодны, марозны, не менш /20
градусаў. Адзення цёплага не мела, ехалі доўга на
калгасным кані ў Паставы і з Пастаў, па 6 гадзін.
Прыехаўшы дамоў і добра не абагрэўшыся, яна
пакарміла маленькага Геначку, якому пайшоў толькі 7/
мы месяц. І ён захварэў на двухстаронняе запаленне
лёгкіх. Спачатку лячыла сама, давала лякарствы ад
высокай тэмпературы. На трэці дзень ён ужо цяжка
дыхаў. Яна паставіла яму банкі і папрасіла гаспадара
Войцеха Машару з’ездзіць за фельчарам. А гэта было
няпроста, бо ўжо быў вечар, а ехаць трэба было па
бездарожжы аж за 7 кіламетраў у вёску Цёплыя. Але
дзякуй добраму чалавеку, ён згадзіўся. І прывёз ён
фельчара, Ліду, толькі раніцай. Ліда ўвяла нейкі моцны
ўкол ад сэрца і сказала, каб Даната сёння не ішла ў
школу. Але ж як ты не пойдзеш без дазволу дырэктара?
І яна пайшла. А Ліда засталася пры хлопчыку. А калі
Даната вярнулася са школы, і Геначку стала лепш, то
Ліда сказала, што думала, што хлопчык можа памерці,
таму і не пускала яе ў школу. Вось колькі ўсяго трэба
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было перажыць. Але дзякаваць Богу і добрым,
спагадлівым людзям, Геначка выжыў. І я пасля бальніцы
адчуваў сябе лепш.

Прыйшла вясна 1955 года. Мне хвораму і дзецям
патрэбна было малако. І мы купілі кароўку, бо ў сельскай
краме ніякіх прадуктаў, апроч хлеба, не было. Трэба было
і бульбачку пасадзіць. Настаўніцкія зарплаты былі
невялікія, і настаўнік станавіўся напалову настаўнікам,
напалову земляробам. У нас свайго нічога не было, як
кажуць, ні кала, ні двара. Дапамогі не было ад каго
чакаць. Мае бацькі былі ў калгасе. Родныя Данаты
таксама былі бедныя. Жылі мы на кватэры ў людзей з
агульнай кухняй і асобным пакойчыкам. Кватэр для
настаўнікаў тады яшчэ ніхто не будаваў. Ды і школы
знаходзіліся ў прыстасаваных памяшканнях. Але ж
трэба было жыць.

Шкіралі. Дварчаны

Улетку зноў сесія ў інстытуце. Паспяхова здаў
экзамены і залікі за першы курс. Падаў заяву ў райАНА,
каб мне далі матэматыку ў якой/небудзь школе. Мне
прапанавалі дзве школы, і я выбраў вёску Шкіралі, якая
была за 9 кіламетраў ад Пастаў, з добрымі дарогамі каля
яе. Адна дарога, брукаваная, была пабудавана яшчэ пры
Польшчы, і вяла яна ў Вільню і ў Мінск, другая – у
Лынтупы. Да абедзвюх дарог ад вёскі было па 1
кіламетру. На Мінск і Вільню хадзілі ўжо аўтобусы. Нам
надакучыла бездарожжа і хацелася бліжэй да Пастаў. А
дырэктарам Шкіралёўскай развіваючайся сямігодкі быў
прызначаны Кіёнак Генадзь Якаўлевіч, мой сябра, з якім
мы адседзелі за адным сталом у педвучылішчы 3 гады.

А яшчэ пакуль у школу, трэба было накасіць сена
кароўцы. Схадзіў да дзядзі Федзі ў Навасёлкі, які
працаваў лесніком. І ён мне выдзеліў дзялянку ў
сасновых лесапасадках, за 7 кіламетраў ад Васілін,
недалёка ад вёскі Чарэмушнікі Пагарныя. К гэтаму часу
ў мяне быў стары веласіпед, які я прыдбаў ад стрыечнага
брата Мішы. Вучыўся ездзіць, як людзі лажыліся спаць,
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каб ніхто не бачыў – настаўнік і не ўмее ездзіць на
веласіпедзе. Адзін раз мяне так павяло ў глыбокі роў
пры вуліцы, што думаў скручу галаву. Але ўсё
скончылася добра. Выбраўся з рава, агледзеўся, ці не
бачыў мяне хто. Прывёў у парадак веласіпед і зноў
паехаў, стараючыся больш не набліжацца да рава. І
навучыўся.

Раніцай паехаў касіць. Заехаў да бацькі, які мне
падарыў добрую касу, адкляпаў яе і даў брусок.
Сенажаць была не вельмі добрая, трава была рэдкая
паміж пасадак, ды яшчэ са “свінкай” ці “казінкай”, як
яе называюць у розных краях, якую касілі толькі з расой.
Ды і касец з мяне быў слабы. Каса хутка тупела, а
кляпаць я тады не ўмеў. Браў толькі сілай. Дамоў
прыязджаў з мазалямі. Надвор’е было добрае, сена хутка
сохла. І за 3 дні я свой сенакос скончыў. Сена складваў
у пуньцы брата Анастасеі Пятроўны, якое потым завёз
на машыне ўжо ў Шкіралі.

Даната паехала ў Шкіралі нанімаць кватэру. Зайшла
ў першую Шкіралёўскую хату і сказала, што нас
накіравалі сюды працаваць у школу і нам патрэбна
кватэра. І гаспадыня адказала, што мы можам жыць у
іх. Гэта была Красоўская Франя Баляславаўна, яе муж
Генрых Адамавіч і іх дзеці: Гэнюсь, 12 год, і Галінка, 2
годзікі. Папрасілі ў старшыні калгаса грузавую машыну,
пагрузіліся і паехалі. Даната з дзецьмі ў кабіне, а я ў
загружаным кузаве, навярху. Шафёр вёў машыну
палявымі дарогамі, каб прамей. І пад’ехалі мы, не
даязджаючы Кураполля, да маста ў руччы, які быў
раскіданы. Шафёр вылез, склаў тыя дошкі на лагі і так
газануў, што мы пераскочылі мост, але на мосце не
засталося зноў ніводнай дошкі. А ручай быў сухі і
глыбокі. Ня дай Бог перакуліліся б. Мог жа кіроўца
сказаць, каб мы вылезлі з машыны. А ён рабіў усё моўчкі.

Потым яшчэ ездзіў капаць бульбу. Старшыня калгаса
Усовіч Усцін Канстанцінавіч дазволіў узяць лепшага
каня Орліка. Да Васілін ад Шкіралёў было больш 30
кіламетраў. Выехаў я вельмі рана. Папа дапамог мне
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адараць бульбу, а мае выхаванцы, вучні 6 класа,
дапамаглі пасля ўрокаў выкапаць, за што я ім вельмі
падзякаваў і пачаставаў іх цукеркамі. На зваротным
шляху зачапіў я кароўку на вяроўку, прывязаў да цялегі
і, з папаскамі, прывёў у Шкіралі.

А за бульбай паехалі на машыне. Выехалі пасля абеду.
Зноў папрасіў вучняў дапамагчы загрузіцца. Машына
была невялікая, а ўраджай быў добры, і атрымаўся кузаў
з коптурам. Шафёр паглядзеў на колы і выказаў сумнеў,
што даедзем. І не даехалі. На плошчы горада Паставы
“выстраліла” задняе кола. А ўжо сцямнела. Я застаўся
пры машыне, а шафёр дабіраўся да Дварчан, дзе была
тэхмайстэрня. Прывёз спраўнае кола, паставіў, і мы ў
Шкіралі прыехалі, калі ўзыйшло сонца.

Пражылі мы ў Шкіралях 2 гады і 5 месяцаў. Гаспадар
і гаспадыня былі выключныя людзі, ніколі ў нас з імі не
было ніякіх канфліктаў, у дзяцей таксама. А іх
дзяўчынка Галінка звала свайго бацьку “тата”, а мяне /
“папа”, як мае дзеткі звалі мяне. У гэтай жа хаце
маленькі Геначка зрабіў адразу 8 першых крокаў у яго
жыцці.

Падабаліся нам аднавяскоўцы, якія былі
добразычлівымі заўсёды, паважалі настаўнікаў, а мы іх.
Падабаліся нам і бацькі нашых вучняў. Падабаўся ўвесь
настаўніцкі калектыў. Мы не прапускалі ніводнага
свята, каб разам не пагуляць. Калектыў быў невялікі,
але дружны. Па/ранейшаму я сябраваў з Генадзем
Якаўлевічам, а Даната Генрыхаўна з Надзеяй
Андрэеўнай, яго жонкай. Аднойчы, на Кастрычніцкія
святы, рашылі мы з Генадзем схадзіць на паляванне.
Ён дзесьці раздабыў у добрых людзей дубальтоўку, а я
ўзяў школьную малакаліберную вінтоўку. Абыйшлі мы
з ім шмат палёў па мёрзлай руні, а зайца так і не ўбачылі.
І што рабіць, без зайца ж не вяртацца дамоў? І мы
вырашылі заглянуць да вядомага паляўнічага Петуха
Антона, няўжо ж у яго няма зайца. А ў яго аказаліся аж
цэлыя 3. Але нам хапіла і аднаго, якога мы і купілі.
Прыйшоўшы дамоў у нас і пытаюцца, а хто ж пацэліў?
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А мы адначасова выстралілі, а хто пацэліў – невядома.
Даводзілася маніць, як маняць усе паляўнічыя і
рыбаловы. Затое на другі дзень было сапраўднае свята
з зайцам на стале. Многа добрых успамінаў засталося
пра Шкіралі.

У канцы пяцідзесятых гадоў калгас “За Радзіму” быў
самы багаты ў раёне. А ў пачатку пяцідзесятых, як толькі
арганізавалі калгас, было ўсяго. Вясной аднаго года, калі
не было чым карміць жывёлу, рвалі і саламяныя стрэхі
з сялянскіх гумнаў на корм. Старшынёй калгаса быў
Усовіч Усцін Канстанцінавіч. За добрыя справы ў
калгасе ён быў узнагароджаны ордэнам Леніна. Пры ім
былі пабудаваны кароўнікі ў вёсках Рубеж, Мацуты і
Падлявонавічы, канюшні – ва ўсіх брыгадах, а іх было
6, свінарнік у Дварчанах, цялятнікі – у Дварчанах і
Дашках. Каля фермаў былі пабудаваны ваданапорныя
вежы, праведзена вада, сканструяваны аўтапаілкі. Быў
пракладзены вадаправод праз вёску і ўстаноўлены тры
калонкі, адна з якіх была пабудавана ў нашым
дварышчы. І гэта было добра і зручна для людзей. Але
калонкі не былі прыстасаваныя для работы ў зімовы
перыяд, іх трэба было ўцяпляць. Закуплялася новая
тэхніка, пабудавана піларама, свой невялікі ільнозавод,
інкубатар, млын. Млын і піларама прыводзіліся ў рух
пры дапамозе паравых машын.

Людзі ў тыя часы яшчэ былі амаль усе на месцы.
Коней таксама было многа, якіх нядаўна адабралі ад
аднаасобнікаў. Бульбу садзілі і капалі конным плугам.
На ўборку яе хапала жанчын. Саджалак і бульбакапалак
тады яшчэ не было. Касілі, жалі, рвалі лён ўручную. На
ўсе гэтыя работы запрашалі і нас, настаўнікаў, асабліва
пад час уборкі на нядзельнікі, якія праводзіліся амаль
кожную нядзелю. Касілкі былі толькі конныя, грабілкі
таксама. Камбайны яшчэ толькі/толькі прыжываліся.
Быў закуплены электрагенератар, і вёскі калгаса былі
электрыфікаваны.

Калгас быў багаты, а захацеў быць яшчэ
багацейшым. Па камандзе зверху вырашылі разводзіць
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качак. Зрабілі штучныя вадаёмы, пабудавалі
памяшканні, свой інкубатар, і пайшла справа. Але праз
пару гадоў усё змянілася. У нечым эканамісты
пралічыліся. Мабыць, не ўлічвалі неўраджайных гадоў,
а яны прыйшлі. І вось калгас дайшоў да таго, што
птушак не было чым карміць, і іх ўвосень разагналі па
дварах калгаснікаў і настаўнікаў на прымусовае
ўтрыманне, каб кармілі і спажывалі. На птушак было
страшна глядзець, да чаго іх давялі. Гэта быў здзек над
жывёлай. Больш паловы іх загінула, тыя што ўжо былі
не ў стане карміцца. А з людзей вылічвалі грошы, за
колькасць галоў загнаных у кожны двор. З таго часу
калгас прыйшоў у заняпад. А людзі казалі: “Качкі з’елі
калгас”.

Быў люты 1958 года. Ад сястры нашага гаспадара,
Валерыі Адамаўны, якая жыла ў Дварчанах, мы
даведаліся, што іхні сусед Стасюн выязджае ў Польшчу
і прадае свой дом. А яна з мужам, Казлом Раманам
Сямёнавічам, хочуць мець добрых суседзяў. Вось і мы
даўно хацелі мець свой куточак, каб не мыкацца па
чужых кватэрах. І тут жа мы пабеглі ў Дварчаны, маючы
110 рублёў – гэта была наша зарплата, што мы зараблялі
ўдваіх за месяц. Гаспадар хаты прасіў 900 рублёў. Мы
звярнуліся да людзей, да старшыні калгаса пазычыць
нам грошы. Людзі нам пазычылі 400 рублёў, і калгас –
400. Потым, каб разлічыцца з калгасам, мы яшчэ ўзялі
пазыку і ў банку 300 рублёў. Вось так у нас з’явіўся свой
уласны куточак. І жыццё наша з гэтага часу як бы
пасвятлела, змянілася ў лепшы бок.

Хатка была недагледжаная. Адно нас супакойвала –
гэта сцены цэлыя, падлога, сталяванне. Астатняе ўсё
наладзім жывучы. Дах быў саламяны, які пры першым
дожджыку пацёк. Вокны і падаконнікі былі падгніўшы,
сені дашчатыя, варыўня невялічкая, расточаная
пацукамі. Але мелі добрага ката Ваську, які сам мяне
вёў вечарам да варыўні, каб я яму адчыніў дзверы, ну а
ён там наводзіў парадкі, аж трэск ішоў. А пацукі не
баяліся паказвацца і ў хаце, то на засувені коміна, то
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на этажэрцы з кнігамі. Потым яшчэ на печы вялі
барацьбу з клапамі газай, і аднойчы чуць не спалілі сваю
радасць/хатку. Хлеў быў зроблены з жалезных бляхаў,
што немцы выкарыстоўвалі ў 1/ю сусветную вайну для
перакрыцця цэментаваных умацаванняў. Як там
кароўка стаяла ў мароз? Вось гэта быў гаспадар. Але ж
усё вычысцілі, павымывалі і 5 лютага 1958 года
пераехалі ўжо ў свой уласны кут, які потым стаў нам
родным, і дзе мы пражылі большую частку свайго
жыцця. Радасці не было канца. І вёска нам падабалася
з яе добрымі людзьмі, мноствам зелені, брукаванай
вуліцай, ды ўсяго 7 кіламетраў ад Пастаў. Вёска
Дварчаны была цэнтрам перадавога ў той час калгаса
“За Радзіму”. Старшыня калгаса, Усовіч Усцін
Канстанцінавіч, паважаў настаўнікаў, ніколі ні ў чым
нам не адказваў. У вёсцы быў магазін, медпункт, клуб,
вадаправод з калонкамі, будавалася новая тыпавая
сямігадовая школа.

У школу па/ранейшаму хадзілі ў Шкіралі. Пеценька
хадзіў ужо ў першы клас, ён пайшоў у школу з 6/ці гадоў.
І яму прыходзілася раніцай разам са мной хадзіць у
Шкіралі к 9 гадзінам. Даната хадзіла ў другую змену.
Геначку, пакуль я прыду са школы, Даната вадзіла да
суседкі Валерыі Адамаўны. Старэйшыя класы з 1
верасня 1958 года пачалі займацца ў Дварчанскай
сямігадовай школе, якая размясцілася ў прыстасаваным
памяшканні калгаснага клуба. У Шкіралях засталіся
пачатковыя класы, куды Пеценька хадзіў у 2/гі клас, а
Даната вяла там 1/3 класы ў другую змену. І толькі ў
1959/1960 навучальным годзе, па просьбе бацькоў,
пачалі працаваць пачатковыя класы ў Дварчанах.
Даната працягвала працаваць у другую змену.

У 1958 годзе вясной ўзяліся за добраўпарадкаванне
сваёй сядзібы і будынкаў. Хату пакрылі дранкай. Рашылі
пасадзіць сад, бо на сядзібе былога гаспадара раслі ўсяго
2 сліўкі. Паехаў у вёску Цешылава, дзе ў саўгасе быў
гадавальнік пладовых дрэў. Загадчыкам гадавальніка
аказаўся мой знаёмы зямляк з Васілін, Кішко Ніканор,
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аграном польскіх часоў, які ўцёк з калгаса ў саўгас, дзе
трохі нешта плацілі. Купіў я 5 “папяровак” і 5 “цітавак”,
што і пасадзілі. Зрабіў плот з альховых палачак ад курэй.
У пакінутых людзьмі садах, а іх было многа, выкопвалі
атожылкі сліў, вішань, чарэшань і садзілі на сваёй
сядзібе. А ў абгароджаным агародчыку Даната насадзіла
клубнікі хлопчыкам. Але самае галоўнае трэба было
пабудаваць хлеў.

У Пастаўскім райвыканкаме выдалі распараджэнне
на лес у Лынтупскае лясніцтва, гэта 30 кіламетраў ад
Дварчан. Там мяне накіравалі ў вёску Шудаўцы, ад
Лынтуп 3 кіламетры, каб я дамовіўся аб тралёўцы лесу з
людзьмі. Праз некалькі дзён папрасіў машыну ў
старшыні калгаса, шафёра Шавэла Браніслава
Якубавіча, папрасіў настаўніка Беліка Паўла Фёдаравіча
ў дапамогу і паехалі. Машына была з прычэпам. Туды
заехалі нармальна, загрузіліся. А вось як загрузіліся і
праехалі па лясной дарозе пасля дажджу некалькі
метраў, так і завязлі. Што ні рабілі – нічога не дапамагло.
І Беліка П.Ф. адправілі за 5 кіламетраў у цэнтр калгаса
імя Заслонава ў вёску Палессе, дзе ён калісьці працаваў
тут настаўнікам і ведаў гэтыя мясціны і людзей, за
трактарам. Трактар прыехаў толькі пад вечар з двума
трактарыстамі і Белікам П.Ф. Машыну выцягнулі на
добрую дарогу. Я прапаноўваў грошы трактарыстам,
яны не ўзялі. Было ў мяне і гарэлкі, якой яны выпілі па
100 грам і больш не пілі. Я ім вельмі дзякаваў, бо яны
ехалі за 5 кіламетраў у лес, а платы ніякай не ўзялі. Адзін
з іх пагнаў трактар на базу, а другі прывёз на трактары
веласіпед, закінуў яго на гружаную машыну і папрасіў
падвязці яго да Дварчан, а далей ён збіраўся ехаць да
бацькоў у Глыбоцкі раён на веласіпедзе. Вось такія
спагадлівыя былі маладыя людзі.

Потым з Данатай ездзілі за мохам у сасоннік каля
вёскі Буцавічы на кані. Многа бачылі змей/гадзюк. А
адна была самая прыгожая, белая з чорнымі
зігзагападобнымі палосамі на спіне. Мы любаваліся ёй і
казалі, што напэўна гэта іхняя каралева. Мы іх не чапалі,
а яны ад нас паціху хаваліся. Дакладна такі лес з
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З жонкай ля сваёй хаты. Дварчаны, 1959

невысокімі сасонкамі і мохам рос за 2 кіламетры ад маіх
родных Чарэмушнікаў, дзе мне калісьці даводзілася
пасвіць кароў. Але па невядомай прычыне лес згарэў.

Нанялі двух чалавек, якія і зрабілі хлеў і павець на
слупах для сена. Страху накрылі дранкай. Дапамог мне
крыць аднавясковец Ляшковіч Мар’ян. На падмурак
камянёў хапала, бо жылі мы на Свянцянскай градзе, у
адрозненне ад Дзісенскай нізіны, дзе цяжка было
знайсці нават маленькі каменьчык. Для будоўляў камяні
шукалі ў Дзісенцы, якія падкладвалі толькі пад вуглы. А
ад вугла да вугла застаўлялі калодкамі, напіленымі з
бервяна.

Сенажацяў і лесу на дровы ў нашых мясцінах хапала.
Калі прыязджаў мой сябра Гараўцоў І. Е. з Гомельшчыны
да мяне ў госці, ён быў прыемна ўражаны нашай
мясцовасцю з яе лясамі, хмызнякамі, сенажацямі,
пагоркамі, нізінамі, рэкамі і азёрамі. Прыгожая была
наша мясцовасць. А калі вясной і летам паслухаць яшчэ
салаўёў, жаўранкаў, зязюль, клекатанне буслоў – то,
здавалася, больш для жыцця нічога і не трэба. Ён
расказваў, што ў іх на Гомельшчыне нічога гэтага няма:
дроў няма, на палях ніводнага кусточка, капаюць торф,
сушаць на сонцы і паляць у печах. Я ездзіў да яго ў
вёску Лукі, недалёка ад Жлобіна. Праз вакно аўтобуса я
бачыў шэры стэп. І я тады пераканаўся канчаткова, што
прыгажэй Пастаўшчыны нічога няма на свеце.
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Сенажаці выдзялялі нам кожны год у новым месцы.
Касіў у Шкіралях, Барадзіне, Цуцках, Мацутах, Рудзях,
Драбышах, Дашках, Дварчанах. Пакуль хлопчыкі
падраслі, касіў адзін. Першыя гады не ўмеў сам і касы
пакляпаць, прасіў добрага суседа Рамана Сямёнавіча.
Потым навучыўся сам. А калі недамагаў, касіць прасіў
людзей. Адзін год (1959) навучэнцы Пастаўскага
сельскага прафесіянальна/тэхнічнага вучылішча (СПТВ)
працавалі ў калгасе. Я падыйшоў да іхняга прараба і
папрасіў, каб ён мне выдзеліў хлопцаў пакасіць. Чалавек
быў мне зусім незнаёмы, але я расказаў яму пра сваю
хваробу, і ён выдзеліў 4/х хлопцаў. Адзін, праўда, самы
меншы, уцёк. А гэтыя трое, самастойныя хлопцы, скасілі
ад абеду да вечара ў кінутым некім садзе, што каля
Цуцак, мой сенакос. Прыйшоўшы дамоў, Даната
пачаставала іх смачнай вячэрай, а з майго боку была і
бутэлька. Заначавалі ў нас, бо ўжо было позна, ды і
транспарту ў мяне не было, каб адвезці. Паснедаўшы
назаўтра, паехалі аўтобусам у вучылішча. Вось такія былі
спагадлівыя людзі: і прараб, і хлопцы. Прапанаваную
намі плату, яны не ўзялі. А з саду я прывёз 3 машыны
сена. Давалі нам сенакос позна восенню, калі калгас
накосіць сабе. Трава была густая, злёгшы, я не ведаю,
за колькі часу я мог бы скасіць той сад з маім здароўем,
ды ходзячы касіць толькі пасля ўрокаў, бо гэта быў
верасень, і школа ўжо працавала. Адначасова трэба было
і ў школе працаваць, і сенаваць. Надвор’е было асенняе,
часта ішлі дажджы. Адно было добра, што сена было
старое, і яно хутка сохла. Вазіць сена не заўсёды давалі
машыну, трэба было шукаць коней, якіх у калгасе не
хапала. Гэта быў для сельскага настаўніка такі
адпачынак. Потым, як падраслі сыночкі, яны мне кожны
год дапамагалі. І ўжо к гэтаму часу мне далі пастаянную
дзялянку ў Дашках, якой я карыстаўся да апошняга
часу.

Адным летам (1978) мяне пасылалі на курсы
ўдасканалення настаўнікаў у горад Віцебск у час
сенакосу. Генка касіў і сушыў з сям’ёй і мамай, а я
кожныя выхадныя прыязджаў з Віцебска вазіць сена.
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А на другое лета я лёг у бальніцу з кровацёкам у час
сенакосу. Дапамагаў Пеця. Перад ад’ездам у Мінск Пеця
з мамай захацелі прывезці воз сена. Пеця вырашыў
заадно высеч некалькі ўпорак пад яблыні, бо ў садзе
быў добры ўраджай. Спяшаючыся на аўтобус, ён рассек
сабе калена так, што прыйшлося сшываць хірургу.
Потым прыехаў на дапамогу Генка. І без сена зноў не
засталіся. Падрасталі ўнукі. Дапамагалі мне і Віця з
Валікам. Віця, будучы старэйшым, рваўся да касы, каб
навучыцца касіць. У час адпачынкаў давалі яму
пакасіць. А Валік мне спяваў песенькі пра коніка і другія,
пакуль мы везлі сена з Дашак праз Загачча ў Дварчаны,
гэта 4 кіламетры шляху. Але ездзілі мы праз Загачча
толькі ў дажджлівыя гады, калі дарога напрамую была
дрэнная. А ў сухія гады мы ехалі напрамую, эканомячы
1,5 кіламетра. Аднойчы, калі ехалі з Віцем, паламалася
задняе кола, і воз перакуліўся разам з Віцем, але
прызямліўся ён разам з сенам паспяхова. Пару апошніх
гадоў, калі касілі сенажаць касілкай, то сенаваць
дапамагалі малодшыя ўнукі: Сашанька, Пеценька і сын
Галі, Сярожка. Апошнія гады, маючы ўжо сваю
дзялянку, я ішоў касіць “паціху”, ні ў каго не пытаючыся,
бо мая сенажаць знаходзілася воддаль ад дарог. Але касіў
і азіраўся, бо і на выдзеленай дзялянцы трэба было мець
дазвол не ніжэй, як старшыні калгаса. Аднойчы, калі
мне трэба было ехаць на курсы ўдасканалення
настаўнікаў у горад Віцебск, а пасылалі нас кожныя 5
гадоў, і надыходзіў час сенакосу, за тыдзень да гэтага я
пайшоў да старшыні калгаса, каб дазволіў раней касіць.
Адказ быў такі, што як усе будуць касіць, тады і вы
касіце. Я пачаў прасіць, чуць не на каленях, што можна
ж зрабіць выключэнне, што мне ўжо ў нядзелю трэба
ехаць. Дазволіў пачаць касіць у пятніцу. Ну, ці ж гэта
не прыгоннае права. Колькі ж я мог накасіць за два дні.
Добра, што Генка меў водпуск і дапамог, а потым
прыехаў і Пеця.

 “Эх, час касьбы, вясёлы час. І я ім цешыўся не раз”,
– пісаў Якуб Колас. І сапраўды, гэта было штосьці
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незвычайнае, святое. Ехаў я з сыночкамі касіць рана, з
расой, да ўсходу сонца. Любаваліся цудоўнай прыродай
з узгоркамі і нізінамі, якія яшчэ былі запоўнены
туманамі, алешнікавымі хмызнякамі, бярозавымі гаямі,
напоўненымі птушынымі галасамі перад узыходам
сонца. І луг у нас быў не горшы, чым у Я. Коласа: “Эх,
луг шырокі. Як жывы, ты, травой мурожнаю пакрыты...”
50 хвілін касілі, 10 хвілін адпачывалі. Я стараўся добра
адкляпаць косы, і касіць было – адна асалода. Хлопцы
распраналіся да трусоў – і пайшла работа. Рабілі доўгія
і шырокія пракосы. Вакол пахла водарам лугавых
кветак. Трава была непалеглая і густая. А прытаміўшыся,
забіраліся пад куст, даставалі торбу з салам і свежымі
агурочкамі, і, здавалася, нічога смачнейшага не было
на свеце. Стараліся касіць з расой. У народзе ходзіць
такая прымаўка: “Касі каса – пакуль раса. Раса далоў –
касец дамоў.”

У абед варочалі тое, што накасілі ўчора. Едучы дамоў
на абед, завярталі на прыгожае Загачскае возера, каб
памыцца і паплаваць. Тое ж самае рабілі і вечарам. Пад
вечар складвалі ўжо сухое ў копы, ад якіх ішоў такі
водар, што ні з чым не параўнаеш. Стараліся не
падпусціць пад дождж. У канцы сенакосу рабілі вянок
з кветак, які застаўлялі на сенажаці, у знак удзячнасці
ёй. А прыехаўшы дамоў, спраўлялі ўкосінкі.

Яшчэ хачу расказаць пра наш славуты салаўіны
край. У нашай мясцовасці вельмі многа гаёў, якія
аблюбавалі салаўі. Іх трэлі можна чуць круглыя суткі
вясной і летам у добрае надвор’е, асабліва з вечара да
раніцы. Да чаго ж звонкія іх пошчакі. Яны як бы
пераклікаюцца адзін з другім, спаборнічаюць у конкурсе
прыгажосці спявання. А днём ім дапамагалі жаўрукі. У
такім краі хацелася жыць і працаваць.

Ноччу нашу сенажаць наведвалі дзікі, дзе яны
ўздымалі дзірваны ў пошуках ежы. А адзін год
выпладзіліся вожыкі. Маленькія, з кулачок, 3 вожычкі
гулялі на сонейку, а нашы ўнукі, Віця і Валік, кармілі іх
маленькімі жабкамі. Засталіся адны прыемныя
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ўспаміны. І прыпомніў я сваё дзяцінства. Час сенакосаў
– гэта было штосьці асаблівае. Не паспявалі бацька з
дзядулем прывезці першы воз сена, як нам хацелася
хутчэй яго “патаптаць”, а потым паскакаць з бэлькі на
сена. І гэтак хацелася ісці спаць на сена ў гумно. Бралі
прасціну, коўдру, падушку і звечара ўладкоўваліся на
сене. А пасля вячэры ішлі спаць. З намі прыходзіў спаць
папа або дзядуля, бо адным было страшна. Баяліся
начных, нейкіх патаемных гукаў у самім гумне і на
вуліцы. А якім цудоўным водарам лугавых кветак несла
ад свежага сена. Мы засыналі, як у якім/небудзь
казачным, таямнічым царстве. І спалі на сене да
наступлення халадоў. А як спіцца на сене ў час летняга
дажджу. Зараз спяць на сене сыны і ўнукі. Дзякуй вам
сыночкі, нявестачкі і ўнукі, што вы не пакідалі нас у
адказныя часы пасадкі бульбы, сенакосу, капання
бульбы, малацьбы, нарыхтоўкі дроў. Мы ведалі вашу
занятасць, ці не лепш было куды паехаць, адпачыць,
але вы ехалі да нас, ахвяруючы сваім адпачынкам, або
выхаднымі днямі. А нам жа хацелася што/небудзь
прыдбаць і ў хату, і вам дапамагчы, пакуль вы вучыліся
і потым, пакуль сталі на ногі. А з адной зарплаты на ўсё
гэта нехапала. Вось і трэба было мець і кароўку, і свінку,
і курак, і агарод. Добра, што далі ў 1990 годзе па 1
гектару зямлі. Трэба было мець зерне, каб карміць усіх.
А дзе яго можна было ўзяць? Калгасы раз у год восенню
вывозілі зерне на раённую ярмарку, куды цяжка было
даступіцца з/за наплыву людзей. І то гэта рабілася толькі
ў апошнія гады. А калі жылі яшчэ ў Шкіралях, 1955/
1957 гады, то трэба было ездзіць аж у Вільню за мукой
на бліны, бо ў нашых крамах не было. Паехала Даната з
Красоўскім Г., нашым гаспадаром, у Вільню. Купілі мукі,
а потым неслі да вакзала на плячах за 2,5 кіламетры. У
Данаты быў мяшок у 45 кілаграм, а ў Ганэрыка яшчэ
большы. Яшчэ адзін від прыгону, ці паншчыны, існаваў
у калгасе. Каб атрымаць дазвол на сенакос, трэба было
накасіць і завезці ў калгас так называемай “зялёнкі” на
сілас ці сянаж. Прыходзілася касіць равы і другія
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няўдобіцы. А потым увялі другі від прыгону –
вырошчваць быдловыя буракі. Хочаш мець сена –
вырошчвай буракі, здаровы ты ці не. У адзін год Даната
захварэла і не магла цяжка працаваць, на што ў яе была
даведка ад доктара. На гэта не звярталі ніякай увагі.
Маглі не даць сена. І трэба было браць тыя буракі. Зноў
жа прыязджалі дзеці з Мінска на дапамогу. Аднойчы,
памятаю, капалі буракі з/пад снегу. А калі не
пакарышся, то не дадуць ні трактара, ні касілкі, ні
камбайна. За тэхніку настаўнікам і за млын трэба было
плаціць у 2/3 разы даражэй, чым калгаснікам. Гэта за
тое, што мы вучылі іхніх дзяцей. Не інакш у таго, хто
гэта прыдумаў, была хворая галава. Рабілася спасылка
на праўленне калгаса. Але тое праўленне ніякага голасу
не мела. Што сказаў старшыня – гэта быў закон. Так
рабілася ў нашай дзяржаве знізу і да самага верху. Так
паважалі настаўніка. Настаўнік ці пастух – было тое
самае. А можа і не тое, бо пастух карыстаўся лепшымі
прывілеямі ў калгаснага начальства, чым настаўнік.
Настаўнік пасвіў кароў разам з усімі. Раней можна было
папрасіць якога хлопчыка папасвіць, калі гэтыя
хлопчыкі былі яшчэ ў вёсцы. У вёсцы не стала не толькі
хлопчыкаў, але дзяцей наогул. А за тэхнікай пойдзеш,
то ў першую чаргу давалі механізатарам, даяркам,
паляводам, а настаўнікам – зноў у апошнюю чаргу. Аралі
соткі трактарам, калі/ні/калі давалі дыскі. За ўсё трэба
было плаціць у касу калгаса, а механізатару – бутэльку.
Астатняе рабілася канём: зрабіць градкі, пасадзіць і
выкапаць бульбу, забаранаваць азімыя, ці яравыя.
Аднойчы баранаваў на полі, пасеяўшы азімыя, і штосьці
мільганула з/пад бараны. Гэта быў цэлы снарад часоў
1/й сусветнай вайны. Давялося званіць у міліцыю, а яны
ў ваенкамат. Коней у калгасе было мала, толькі ў
падвозчыкаў кармоў на фермах. І зноў трэба было
прасіць дазволу ў загадчыка фермы, а падвозчыку –
бутэльку. К канцу 80/х і пачатку 90/х гадоў людзі пачалі
набываць уласных коней. І нам вельмі хацелася займець
свайго коніка, бо вельмі надакучыла біць ногі, ходзячы
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ў пошуках каня, кланяцца і ўніжацца. Але за што яго
купіць, бо коні былі дарагія. Думалі аб’яднацца з
суседзямі Лоўчыкамі і Кіёнкамі і купіць агульнага на
траіх. Але рашэнне прыйшло неспадзявана, калі да нас
зайшла знаёмая цыганка. Неяк і размова ў нас з Данатай
зайшла ў гэты час пра коней, што ў калгасе цяжка
раздабыць і г.д., а яна пачула гэта і сказала, што знойдзе
нам каня. Праз пару дней прыехала яна са сваімі
цыганамі і канём. Але конь аказаўся жарабцом, ды яшчэ
абмулены, і мы не пагадзіліся. А хацелі яны за яго палову
вялікай свінні, якая была ў нашым хлеве, астатняе
грашыма. Каб конік быў да спадобы, мы б яго ўзялі,
нягледзячы на цану, бо вечныя пошукі каня стамілі мяне.

У студзені 1980 года мае бацькі выехалі ў Рыгу да
сына Віталія. Бацька мне заставіў перадок і зад цялегі.
Драўляныя часткі я замяніў на новыя, акуцце засталося
старое. І ў мяне атрымалася свая, уласная цялега. Па
ўзору майстра Сівіцкага я зрабіў драбіны пад сена,
наладзіў дошкі пад гной. Вяроўкі мне падарыла Яніна
Станіславаўна Лоўчык, якая працавала на складзе
калгаса. Калёсы абнаўляў там жа, а потым набываў у
аднаго запаслівага чалавека за тое ж “чарніла”. Такім
жа шляхам набыў і збрую. Плуг прыдбаў у свата
Ліпніцкага, плуг нямецкай вытворчасці. Добрую барану
прынёс з поля. Валялася, нікому непатрэбная, як і ўсё ў
калгасе. А яшчэ і коні былі розныя. Адны ўсё маглі рабіць,
другія ў плузе не маглі хадзіць, трэба было вадзіць. Яны
былі прывучаны толькі цягнуць цялегу. А хто ж іх вучыў?
У іх жа не было сапраўднага гаспадара. Возьмеш каня,
а нораву яго не ведаеш, не ведаеш адкуль зваліцца бяда.
Адзін наравісты, другі баіцца машын, а вось пчол і восаў
яны баяліся ўсе, напэўна, як і людзі. Аднойчы з унукамі
паехаў за копкай сена за агародамі. Пад’ехаў да копкі,
толькі пачаў грузіць сена, а конь пайшоў у ячмень, які
рос побач. Я пачаў яго выводзіць адтуль. А ў зямлі былі
восы. І трэба ж такому здарыцца, што конь задняй нагой
праламіў зямлю да іхняга гнязда. Восы падняліся ў
паветра і пачалі жаліць каня. А ўнукі сядзелі на вазе, і
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конь рвануў у кусты, бо туды быў накіраваны. І гэта
было шчасцем. Бо калі б панёс на поле, а конь быў
малады, не ведаю, чым бы магло скончыцца. Але ёсць
Бог! Конь з цялегай, на якой сядзелі ўнукі, так забіўся ў
кусты, што я потым ледзь змог выехаць. Я за ўнукаў
вельмі напалохаўся, каб не скалечыліся. Але ўсё
абыйшлося добра, хаця і яны напалохаліся.

І яшчэ адзін від прыгону – гэта бясконцыя “суботнікі”
і “васкрэснікі” ў калгасе. Вясной перабіралі бульбу для
сяўбы з капцоў, улетку – нарыхтоўка сена, сіласу,
сенажу, увосень – уборка бульбы і лёну, парой з/пад
снегу. А ў час уборкі зерневых культур брыгадзірка
прыходзіла да мяне і прасіла папрацаваць на сушылцы
ў начны час або ў выхадны дзень, бо нехапала людзей.
І я, пасля сваёй касьбы днём, ішоў працаваць ноччу.

А пасля “першага званка” ў школе, праз пару дзён,
пачыналася ўборка бульбы ў калгасе. І настаўнікі разам
са старэйшымі вучнямі ішлі капаць бульбу. І амаль уся
першая чвэрць марнавалася. Спачатку бульбу збіралі
за капалкай, а потым за культыватарам. А вучэбную
праграму трэба было выконваць. Вось і атрымоўвалася,
што настаўніку трэба было “скарачацца”, што адбівалася
на паспяховасці вучняў. А правяраючыя патрабавалі
паспяховасці. Прыходзілася з вучнямі працаваць
дадаткова пасля ўрокаў, каб дагнаць прапушчанае.

Розныя людзі

У 1955 годзе пачалі вучыцца ў новым корпусе
Мазырскага педінстытута. Гэта быў чатырохпавярховы
будынак з вялікімі аўдыторыямі, кабінетамі.
Пабудаваны на самым высокім месцы на правым беразе
Прыпяці. Левы бераг Прыпяці быў нізкі, і ў час паводкі
вясной яго затапляла на многія кіламетры, дзе ўдалечыні
віднелася цёмная палоска лесу. А з вакна 4/га паверха,
мне здавалася, я бачыў усю Беларусь. Улетку левы бераг
уяўляў сабой вялізны луг, які ўвосень упрыгожваўся
мноствам стагоў сена. Злева быў бачны мост праз
Прыпяць і дарога, якая вяла ў Калінкавічы, што за 15
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кіламетраў ад Мазыра. Звычайна, каб даехаць да
Мазыра, мы ехалі цягніком да Калінкавіч, а потым
аўтобусам. Прыпяць – рака суднаходная, па якой хадзілі
пасажырскія судны і грузавыя баржы. Мост быў
пабудаваны на пантонах, з разваднымі механізмамі
пасярэдзіне для пропуску суднаў у вызначаны час.
Побач будавалі новы высокі мост, даўжынёй больш
кіламетра, на які мы хадзілі палюбавацца у час
адпачынку пасля якога/небудзь экзамена. А каля нашага
інстытута працавала тэхніка па выемцы грунту для
дарогі, якая вяла з маста на правы гарысты бераг. І калі
я заканчваў інстытут, у 1959 годзе, мост быў ужо гатовы.

Яшчэ на Прыпяці была сталовая “Паплавок”, куды
мы хадзілі абедаць. Аднойчы мы зрабілі прагулку на
катэры ў ваколіцах Мазыра, дзе ўбачылі маляўнічыя
берагі Прыпяці. Горад Мазыр своеасаблівы сваімі
вуліцамі. Іх рабілі не выпуклымі, як усюды, а наадварот.
К сярэдзіне вуліцы рабілі паніжэнне для сцёку вады з
гор ў час дажджу. Аднойчы, калі мы выйшлі з кінатэатра
пасля ліўневага дажджу, на вуліцы ўтварылася рака, і
нам прыйшлося рабіць абход, каб трапіць на кватэру. У
кіно мы рэдка хадзілі, хіба ўжо быў вельмі хвалёны
фільм, не было часу. Адзін раз схадзілі ў гарадскі тэатр,
дзе паглядзелі, упершыню ў жыцці, сеанс гіпнацізёра.
Гэта было вельмі цікава, як чалавек, валодаючы
сакрэтамі гіпноза, можа вырабляць над чалавекам, які
паддаўся гіпнозу, усё, што захоча.

Жылі мы побач з інстытутам у добрых людзей,
яўрэяў. Снедалі і вячэралі з чаем, салам і дамашняй
каўбасой, што прывозілі з дому. Абедалі ў сталовай.
Перад экзаменамі мне есці не хацелася, “завязывала”, і
пасля экзаменаў гадзіны тры таксама, пакуль я не
супакойваўся. Вось такі ў мяне быў характар. А ў маіх
сяброў, наадварот, перад экзаменамі з’яўляўся лепшы
апетыт. Ваня і мне падносіў каўбаску пад нос і казаў:
“З’еш, Пеця”. Але Пецю нічога не дапамагала. Не мог
стаяць пад дзвярыма да апошняга, як некаторыя стаялі,
выкрэсліваючы выцягнутыя білеты, ды яшчэ штосьці
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спрабавалі вучыць. Я прытрымліваўся пагаворкі: “Не
наеўся – і не наліжышся”. Вось чаму я і мае сябры, Ваня
і Коля, ішлі ў першую “пяцёрку”. І калі я выцягваў білет
і бачыў, якія там пытанні, я супакойваўся і пачынаў
рыхтавацца да адказу. А нам давалі адну гадзіну на
падрыхтоўку, але не ўсе.

Быў такі выпадак на экзамене па гісторыі педагогікі.
Выкладчыку, які чытаў нам лекцыі і прымаў экзамен
па гэтаму прадмету, прынеслі два білеты ў тэатр для
яго і яго жонкі. Я ведаў гісторыю педагогікі, на пытанні
білета я падрыхтаваў грунтоўныя адказы і думаў, ну калі
не на “пяцёрку”, а на “чацвёрку” я адкажу. А ён мне не
даў нават закончыць адказаць на першае пытанне,
паставіў “тройку” (здавальняюча) і пачаў слухаць
наступнага, так спяшаўся. А я пайшоў, як стукнуты
абухом. А калі ён лекцыі чытаў нам па гэтаму прадмету,
то не адрываў вачэй ад канспекта. Вось я і падумаў, ці
ведаў ён сам гэты прадмет вышэй за “тройку”. На
першым курсе ў нас была нямецкая мова. І ў мяне ішлі
добра справы па гэтаму прадмету, бо я вывучаў
нямецкую мову ў 6/м і 7/м класе ў добрых выкладчыкаў,
якія валодалі гэтай мовай. Ды яшчэ мне самому
прыйшлося выкладаць гэты прадмет на працягу двух
год у двух класах. Выкладчыца нямецкай мовы
інстытута заўважыла гэта на практычных занятках. А
мае сябры, Ваня і Коля, мелі некаторыя цяжкасці па
гэтаму прадмету. Ваня вывучаў гэту мову яшчэ да
вайны, прызабыў, а Коля, які скончыў 10 класаў, нават
не ўмеў чытаць па/нямецку. Можна прыгадаць, які ў
яго быў выкладчык у школе. Вось выкладчыца і
папрасіла мяне ўзяць шэфства над маімі сябрамі. Яна
давала нам дамашнія заданні, і калі Коля, выйшаўшы
да дошкі, нешта мог напісаць па/нямецку, выкладчыца
казала, што цяпер адчуваецца сяброўская дапамога.
Падрыхтаваліся да першага экзамена, а калі прыйшлі ў
інстытут здаваць, нам сказалі, што нямецкая мова на
фізмаце адмяняецца. Вось так я згубіў яшчэ адну добрую
адзнаку і магчымасць авалодаць адной з замежных моў,
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да чаго я імкнуўся. Падабалася нам “Агульная фізіка”,
якую выкладаў Караткевіч М.Ф. На практычных
занятках мы рашалі задачы па фізіцы. А паміж сесіямі
мы выконвалі кантрольныя работы. І вось ён любіў
“падсунуць” нам задачку, якая была ў кантрольнай.
Хацеў пераканацца, ці сам ты рашаў, ці ў каго спісаў,
або табе хто/небудзь рашыў. Я выконваў кантрольныя
работы сам, стараўся ў кніжных крамах прыдбаць што/
небудзь і па фізіцы, і па вышэйшай матэматыцы, што
дапамагала мне ў вучобе. Былі такія задачы, над якімі
трэба было пасядзець і не адзін дзень, перабраць многа
навуковай літаратуры. І гэта задача запаміналася
надоўга. Вось і мяне аднойчы выклікаў да дошкі
выкладчык і прапанаваў задачу з кантрольнай работы.
Я тут жа яе ўспомніў і хутка рашыў. Вось тады ён і кажа:
“Відаць, кантрольную сам рашаў”. Пагэтаму ў мяне па
фізіцы былі заўсёды добрыя адзнакі. І гэта называлася
– заваяваць аўтарытэт у выкладчыка.

Гапановіч В.Р. выкладаў у нас элементарную алгебру,
вышэйшую алгебру і тэорыю функцый сапраўднага і
комплекснага пераменнага. Апошні прадмет мы
называлі “філасофіяй” матэматыкі або “цяжкі прадмет”.
І вось сабралася нас некалькі чалавек, каб здаць
датэрмінова экзамен па тэорыі функцый комплекснага
пераменнага. У выкладчыка была толькі гадзіна вольнага
часу, і ён запрасіў нас у свабодную аўдыторыю.
Выцягнуў я білет і пачаў рыхтавацца. Па гэтаму білету
я нешта ведаў. Але канчалася гадзіна, празвінеў званок
на перапынак. Выкладчык спытаў, хто гатовы. Але такіх
не аказалася, і Гапановіч В.Р. сабраўся ісці. А мне стала
шкада гэтага білета, падумаў, што ў другі раз выцягну
можа яшчэ цяжэйшы, і я рызыкнуў. Я паспрабаваў і
здаў гэты самы цяжкі прадмет, ад чаго меў вялікае
задавальненне. Сябры мае не палічылі мяне
штрэйкбрэхерам і павіншавалі мяне за храбрасць.

І яшчэ быў цікавы выпадак, які мне вельмі
запомніўся. Здавалі мы экзамен па вышэйшай алгебры
і залік па элементарнай алгебры. Пайшлі мы здаваць у
7 гадзін вечара. Прымаў экзамен і залік той жа Гапановіч
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В.Р. У яго быў такі парадак: хто здасць экзамен – мае
права на здачу заліку. Я экзамен здаў і выцягнуў білет
для здачы заліку. Пытанні былі па даследаванню
квадратнага трохчлена. У “Алгебры” Кісялёва А.П. былі
ўсяго 3 выпадкі на даследаванне, і я іх ведаў. І калі, на
мой погляд, я ўжо быў гатоў да адказу, я пайшоў
адказваць. Адказаў. А выкладчык папрасіў, каб я сеў і
яшчэ падумаў. І я зноў садзіўся за стол, і нічога новага
не мог прыдумаць. І так было некалькі разоў. У другіх
было таксама такое ж становішча. Мы не ведалі, чаго
выкладчык хоча, чаго патрабуе. Так ён нас пратрымаў
цэлую ноч, узыйшло сонца. І так мы прыйшлі дамоў
вельмі расчараваныя. У мяне вось гэты адзін выпадак і
быў за ўвесь час маёй вучобы, што я “не здаў”. Або як
тады казалі, “застаўся з хвастом”. У гэты ж дзень
Гапановіч прыйшоў да нас на лекцыю ў 4 гадзіны дня.
І выявілася, што ён нам лекцыю “Даследаванне
квадратнага трохчлена” не чытаў. І там былі не 3
выпадкі, як у кнізе Кісялёва, а 10. І ён запланаваную на
сёння лекцыю адклаў, а пачаў чытаць “Даследаванне”.
Зараз усё нам стала ясна. А то патрабаваў тое, чаго мы
не вучылі. Праз дзень мы здалі залік паспяхова.

Хочацца расказаць пра чалавечыя адносіны да
студэнтаў дэкана факультэта фізікі Косара А.Н. Ён нам
чытаў лекцыі па методыцы фізікі. Аднойчы, мы
рыхтаваліся да экзамена, па раскладу, да нейкага
другога прадмета. А ён, прыйшоўшы на практычныя
заняткі на 2 гадзіны, прапанаваў нам здаць экзамен і
залік. Хоць мы не рыхтаваліся, але больш вынаходлівыя
хлопцы запыталі, ці можна ўзяць кнігі з бібліятэкі. Ён
быў не супраць. Прынеслі кніг цэлы ахапак, каб хапіла
на ўсю групу. Выкладчык расклаў білеты на стале і
прапанаваў выбіраць. Ну мы і рынуліся “выбіраць”. Я
ўхапіў тры білеты і пачаў выбіраць лягчэйшы. А ён
заўважыў мяне з трыма білетамі і запытаўся, навошта
мне аж тры білеты. Я два паклаў на стол, а з адным
пайшоў рыхтаваць адказы. І так з 25/і студэнтаў групы
ніхто нават не атрымаў “тройкі”, усе здалі на “добра” і
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“выдатна” і экзамен, і залік за дзве гадзіны. Вось такія
людзі запамінаюцца ў жыцці.

Вельмі спадабаўся нам з першай установачнай сесіі
выкладчык матэматычнага аналізу Гафштэйн Аркадзь
Іосіфавіч. Ён заўсёды быў сам у добрым настроі і для
нас ствараў яго. Чытаў лекцыі па складанейшаму курсу
матэматыкі – матэматычнаму аналізу. Мы сядзелі і нічога
не разумелі, што і да чаго, і дзе яно прымяняецца ў
жыцці. Тады ён пытаўся, ці зразумела нам, што ён чытае.
Наступала абсалютная цішыня. Тады ён пытаўся ў другі
раз: “Вам зразумела, што вам нічога не зразумела?” І
мы хорам адказвалі: “Зразумела!” І ён з жартам казаў,
што да дзяржаўных экзаменаў мы ўсё зразумеем. І
сапраўды, потым мы ўсё зразумелі. І экзаменамі нас не
абцяжарваў. За 2 гадзіны прапускаў усю групу ў 25
чалавек. Сам ён быў грузны, поўны і пры сустрэчы з
намі праз кожныя паўгода заўсёды пытаўся,
выставіўшы свой жывот: “Ну, як я, пахудзеў?”

Спагадлівымі да студэнтаў былі дырэктар інстытута
Эльман А.П., намеснік дырэктара па завочнаму
навучанню Замыка А.А., выкладчыкі Пісарчык Л.І.,
Чэркас В.М., Караткевіч М.Ф., Гапановіч В.Р. і другія.
Чаго нельга сказаць пра чалавека другога тыпу М.,
сакратара партыйнага бюро, або парторга інстытута.
Ці ведаў ён больш што/небудзь, апрача гісторыі УКП(б).
Гэта было на дзяржаўным экзамене па гісторыі партыі.
У мяне на працягу пяці год навучання ў інстытуце ніразу
не было “здавальняючай” адзнакі ні па гісторыі партыі,
ні па навуковаму камунізму, ні па асновах марксізма/
ленінізма. Ён жа не прачытаў у нас ніводнай лекцыі. А
ў мяне ў білеце было пытанне пра 18/ы з’езд партыі.
Калі я пачаў адказваць на гэта пытанне, ён пачаў мяне
перабіваць, на што ён не меў права ў час адказу. Я
разгубіўся і змоўк. Ён проста мяне блытаў, хочучы
паказаць сваю эрудыцыю па з’ездах, пра усе іх
падрабязнасці. І не ведаю, чым бы скончылася, калі б
не ўмяшаўся старшыня дзяржаўнай экзаменацыйнай
камісіі, кандыдат навук, Некрашэвіч Н., i я атрымаў
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“здавальняюча”. Вось і такія людзі былі, лепш бы з імі
не сустракацца ніколі ў жыцці.

Дзяржаўны экзамен здалі, атрымалі дыпломы,
адгулялі выпускны вечар у рэстаране разам з
выкладчыкамі. І тут яны нам выдаліся зусім не
страшнымі, як у інстытуце, а простымі, душэўнымі
людзьмі. Зрабілі фотамантаж выпускнікоў. Пачынала
нас 100 чалавек, а праз 5 год засталося ўсяго 52. Часта
гляджу на фотамантаж, успамінаю добрым словам
выкладчыкаў, сяброў. Гляджу на будынак інстытута.
Кажуць, дабудавалі яшчэ 2 корпусы. Ды, кажуць, і горад
вельмі вырас, змяніўся, у сувязі з будоўляй
нафтапераапрацоўчага камбіната. Праляцела яшчэ 5
гадоў жыцця, цяжкіх, у сэнсе завочнай вучобы, але гэту
цяжкасць ураўнаважвала задаволенасць атрымання
вышэйшай адукацыі. І назаўсёды застанецца ў памяці
Мазыр, з яго своеасаблівымі вуліцамі і з прыгажэйшай
ракой Беларусі – Палесскай Прыпяццю.

Жыццё працягваецца

У 1960 годзе пасадзілі ў сваім садзе яшчэ 15 яблынь.
У калгасе рабілі меліярацыю, і мы папрасілі пракапаць
нам роў ровавакапацелем паміж намі і суседам Лоўкісам.
Гліну па баках рава я раскапаў, і мы пачалі садзіць там
слівы, чарэшні, вішні. І доўга чакаць не прыйшлося.
Праз некалькі год да нас у Дварчаны прыязджалі літоўцы
за слівамі. У іхніх краях чамусьці не раслі.

У 1962 годзе перарабілі печ, комін, зрабілі пліту.
Выцэментавалі склеп. Дабудавалі трысцень. Потым
вярцелі страху на 90 градусаў. Два майстры, якія рабілі
нам трысцень, падрыхтавалі страху для вярчэння,
папярэдне змацаваўшы яе. Вечарам папрасілі людзей з
вёскі на дапамогу, 13 чалавек. І за нейкую гадзіну страха
была павернута. Вось такая ў нас была талака. Людзям
мы аддзячылі гарэлкай, і ўсе былі задаволены, асабліва
мы, гаспадары, бо ў нас з’явіўся новы пакой з новымі
вокнамі, новай падлогай і сталяваннем.



238

У 1963 годзе швагра Гэнік у новым пакоі зрабіў нам
новы кафельны шчыток і аштукатурыў сцены пакоя.
Зрабілі ад вуліцы зашклёны ганак. Сцены знадворку
ашалявалі, а потым і памалявалі. Шчыты таксама
памалявалі. Дошкі для шалёўкі апрацоўвалі на станку
аднавяскоўца Феакцістава Валодзі.

У канцы 1960 года перайшлі ў новую школу, якая
мела 6 класных пакояў, фіззалу, майстэрню, кухню,
бібліятэку і настаўніцкую. Ацяплялася школа
кафельнымі шчыткамі і дровамі. Асвятлялася газавымі
лямпамі. Парты былі драўляныя, старой канструкцыі.
Але ж займаліся ўжо ў адну змену. У некаторыя гады ў
школе налічвалася да 120 вучняў. Апрача гэтага ў
нашым школьным мікрараёне былі яшчэ 4 пачатковыя
школы: ў Шкіралях, Аляхнішках, Рудзях і Загаччы. Такім
чынам, у школьным мікрараёне, гэта калгас “За Радзіму”,
было звыш 200 вучняў.

У 1962 годзе мяне запрашалі ўзначаліць Пастаўскую
СШ нумар 2, але я не пагадзіўся, збаяўся: адразу з
сельскага настаўніка ды ў дырэктары гарадской
сярэдняй школы. А ў 1963 годзе мяне прызначылі
дырэктарам Дварчанскай васьмігадовай школы. Многа
чаго трэба было дарабляць у школе. І я пачаў з дарожкі
да школы, якой да гэтага часу не было. Зрабілі мост,

З сям’ёй Мажэйкаў. Дварчаны, 1963
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адзначылі граніцы дарожкі. З’ездзілі з шафёрам Бучалём
Іосіфам, нашым былым вучнем, на грузавой машыне
аж за Лынтупы за дрэўцамі і кустамі, якія і высадзілі
абапал дарожкі, заставіўшы месца для кветак. Дарога і
мост для гаспадарчых паслуг была зроблена ў час
будаўніцтва школы.

Два класы перагарадзілі сценамі з цэглы, дзе
размясціліся два кабінеты: фізічны і хімічны. Пераходзілі
на кабінетную сістэму навучання. Для фізічнага кабінета
было закуплена абсталяванне для электрыфікацыі
сталоў. На кожным стале была разетка з 4 вольтамі
напружання. Было закуплена абсталяванне для
выканання лабараторных работ і правядзення доследаў,
мікракалькулятары. Усё, што трэба было па праграме,
было. Хімкабінет быў таксама добра абсталяваны
прыладамі і хімрэактывамі. У класах размяшчаліся
кабінеты беларускай і рускай мовы, матэматыкі,
пачатковых класаў і па другіх прадметах. Майстэрня
была добра абсталявана сталярнымі інструментамі,
варштатамі і станкамі па апрацоўцы дрэва, фіззала
спартыўным абсталяваннем, лыжамі. На спартыўнай
пляцоўцы каля школы была бегавая дарожка,
валейбольная і баскетбольная пляцоўкі і другое

Першы выпуск Дварчанскай васьмігодкі, 1963



240

спартыўнае абсталяванне, неабходнае па праграме, а
для самых маленькіх – калыскі. Быў пабудаваны вялікі
дашчаты склад для дроў і для захавання рознага
школьнага інвентару. Выкапана студня.

Электрыфікавалі школу хлопцы з Пастаў па дагавору.
Прыязджалі пасля работы і працавалі начамі. Школа
была асветлена. Праз год было зроблена паравое
ацяпленне. Вынесены печкі, зроблена кацельня. У
сельсавеце грошай было мала, дапамог раённы аддзел
народнай асветы. Парты былі заменены сучаснымі
сталамі і крэсламі. З рэстарана прывезлі сталы для
школьнай сталовай, якую пакуль што размясцілі ў
вестыбюлі школы, дзе ўсе дзеці атрымоўвалі бясплатныя
гарачыя абеды. Пры школе быў добры агарод, добры
прышкольны ўчастак, якім кіраваў настаўнік біялогіі
Бажанаў Аляксей Аляксандравіч, а потым Клямята
Таццяна Іванаўна.

З калектывам настаўнікаў. Злева направа: Д.Г.Мурзёнак,
П.Ф.Белік, Н.П.Нарушэвіч, Т.І.Бойка, В.А.Цюлькова,

Е.Н.Машара, Н.А.Кіёнак, А.А.Бажанаў, П.С.Мурзёнак,
Л.П.Жэйма, Я.В.Ожэль. Дварчаны, 1964
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Падарожжы па роднай Беларусі

За кошт прышкольнага ўчастка, апрача гарачых
абедаў, мы мелі магчымасць закупіць аўтобус на 4 дні,
каб праехаць з вучнямі па роднай Беларусі па маршруту:
Мінск – Брэст – Белавежская пушча – Гродна – Вільня.
Выехалі мы 12 чэрвеня 1968 года пасля апошняга
экзамена па рускай мове. У Мінску мы наведалі музей
Вялікай Айчыннай вайны, парк, дзе пакаталіся на
розных атракцыёнах. У Брэсце наведалі Брэсцкую
крэпасць/герой, у Камянцы – Белую вежу/музей,
пабывалі ў Белавежскай пушчы. У горадзе Гродна
наведалі гістарычныя месцы, у Вільні – замак Гэдыміна.
Вучні і настаўнікі азнаёміліся з прыгожымі гарадамі і
рэкамі Беларусі (Вілія, Буг, Нёман), з цудоўнымі
пейзажамі, краявідамі, з цудоўным Беларускім морам –
возерам Нарач. Начавалі ў школах, дзе нас цёпла
прымалі дырэктары і настаўнікі школ.

Першы раз я пабываў у Брэсцкай крэпасці/героі 22
чэрвеня 1961 года, роўна 20 год пасля самага страшнага
дня для савецкіх людзей. Экскурсія была арганізавана
для настаўнікаў прафсаюзным камітэтам райАНА.
Будучы ў гэты дзень у Брэсцкай крэпасці можна было
толькі ўявіць сабе, што тут тварылася 20 гадоў назад.
Дзень выдаўся такі ж ясны, як і 22 чэрвеня 1941 года. І
мы ўявілі, як гарэлі цагляныя сцены, як усё было ахутана
дымам, як рваліся снарады і бомбы, як гінулі маладыя
людзі, а раненыя прасілі вады, якой не было.

Наведалі мы і Белавежскую пушчу. У Доме/музеі
сабраны ўвесь матэрыял пра раслінны і жывёльны свет
пушчы з чучаламі птушак і млекакормячых. А каля
Дома/музея – невялічкі звярынец. Аднаму маладому
іншаземцу, чэху, захацелася бліжэй падыйсці з
фотаапаратам да логава дзікай свінні, дзе яна ляжала з
парасяткамі. Пералез цераз высокі плот і пачаў
падкрадацца да логава. Як жа выскачыла свіння і прама
да яго. Ледзь паспеў ускочыць на плот. Адміністратарам,
дырэктарам запаведніка, быў наш былы загадчык
райАНА Валуй, які дазволіў нам праехаць аўтобусам па
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дарогах пушчы, чаго не дазваляў іншым. З’ездзілі аж
да статку зубраў, якія пасвіліся на паляне. Дарогі былі
выгараджаны дабротнымі платамі, так што мы былі ў
поўнай бяспецы.

Наведалі музей у Белай вежы. Гісторыя расказвае,
што да сярэдзіны 12 стагоддзя берасцейскія землі
ўваходзілі ў склад Тураўскага княства. За права
валодаць Берасцейшынай неаднойчы ўспыхвалі спрэчкі
паміж суседзямі. У той час, калі гарады Галіцка/
Валынскага княства ў 1240/1241 гадах былі захоплены
татара/манголамі, князь Уладзімір Васількавіч вырашыў
умацаваць паўночную мяжу Берасцейскай зямлі. Так
на прасторах пушчы з’явіўся старажытны Камянец з
велічнай Белай вежай, якая стала сімвалам
непакорнасці тутэйшых земляў. А старажытны лес з таго
часу пачаў называцца Белавежскай пушчай.

Пасля падаўлення ў 1794 годзе нацыянальна/
вызвольнага паўстання пад кіраўніцтвам ураджэнца
Берасцейшыны Тадэвуша Касцюшкі, адбыўся трэці
падзел Рэчы Паспалітай. У выніку ў 1795 годзе тутэйшыя
землі ўвайшлі ў склад Расейскай імперыі. Для
ўмацавання заходніх рубяжоў царскі ўрад прыняў
рашэнне аб будаўніцтве ў Брэст/Літоўску непрыступнай
цытадэлі [1].

Наведалі горад Вільню – сталіцу Літоўскай ССР.
Падняліся да замка Гэдыміна. Але аб чым гаворыць
гісторыя. Пасля Віценя засталося не княства, а Вялікае
княства. Літва, Наваградчына, Аўкштайція, Нальшчаны,
Полаччына, а ўсё разам – буйная дзяржава. У
падарожжы па краіне Гэдымін прыглядваўся, дзе можна
паставіць замкі, каб перакрыць шлях крыжакам у глыб
сваім уладанням, марыў стварыць пояс замкавых
умацаванняў па лініі: Тракай – Вільня – Меднікі –
Гародня – Наваградак – Ліда – Крэва. Дзесьці ў гэты час
Гэдымін пераносіць сталіцу Вялікага княства з
Наваградка ў Вільню і будуе на Крывой гары замак. Ужо
ў 1323 Вільня ў Гэдымінавых граматах называецца
каралеўскім горадам, гэта значыць, сталіцай.
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Аб тым, што жыхарамі Вільні ў старажытнасці былі
славяне, сведчаць гістарычныя назвы вуліц і
прадмесцяў: Зарэчча, Папоўшчына, Алтары, Пагулянка,
Воўчая вуліца, Вострая брама, Гранічная вуліца, Воўчы
брод, Востры горад, Лаварышкі, Паплавы, Саф’янікі,
Верхні, Ніжні і Крывы замкі і іншыя. Ды і сама назва
Вільня паходзіць ад назвы беларускай ракі “Вілія”, на
якой яна стаіць [8]. У 1939 годзе, без беларускай згоды,
Вільню ў чыста палітычных мэтах СССР аддаў Літве,
каб неўзабаве захапіць гэтую прыбалтыйскую дзяржаву
цалкам.

Давялося мне кіраваць і кінагуртком, які быў пры
школе, а потым і школьным кінатэатрам. Усе любяць
кіно, а дзеці тым больш. Першай задачай было азнаёміць
вучняў з апаратурай, даць першапачатковыя звесткі аб
лінзах, уласцівасцях праламлення святла, а потым
навучыць зараджаць кіналенту і дэманстраваць фільм.
Быў выбраны дырэктар кінатэатра, касір.
Кінамеханікамі былі па чарзе ўсе гурткоўцы. Кінабілеты
і фільмы мы атрымоўвалі ад галоўнага кінатэатра
“Радзіма” ў Паставах. Кошт білета быў 5 капеек. Быў
свой і кантралёр. Усё гэта вучнямі рабілася з вялікай
ахвотай. Адзін раз у тыдзень мы дэманстравалі цікавыя
дзіцячыя фільмы для ўсёй школы. А ў канцы
навучальнага года арганізоўваліся сустрэчы юных
аматараў кіно пры галоўным кінатэатры. Лепшыя
школьныя кінамеханікі і знаўцы кіно атрымоўвалі
прызы, а школы – граматы. Сярод узнагароджаных
заўсёды былі і нашы вучні, і наша школа.

Быў пры школе і фотагурток. Для гэтага ў школе было
ўсё абсталяванне: фотаапараты “Масква” і “Вілія”,
фотапавелічальнік, фотабачок, ванначкі і г.д. Знаёміў з
будовай фотаапаратаў, тэхналогіяй фатаграфавання,
зарадкай плёнкі ў фотаапарат і фотабачок, тэхнікай
праяўлення і замацавання фотаплёнкі, вырабам
фатаграфій. А фоталабараторыю рабілі ў невялікім
пакойчыку школы, завесіўшы вакно шчыльнай
занавескай і уключыўшы чырвоны ліхтар. Можа каму/
небудзь і спатрэбіліся мае ўрокі.
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Будучы класным кіраўніком, я многа пахадзіў па
роднаму краю са сваімі выхаванцамі. Любаваліся нашай
роднай прыродай, Нарачанскімі і Казьянскімі лясамі,
возерам Нарач і ракой Дзісной, маёй роднай Дзісенкай,
Прыдзісенскай раўнінай і Свянцянскай градой.
Сустракаліся з цудоўнымі людзьмі, якія перажылі вайну
і былі сведкамі тых страшных падзей. Перш за ўсё мяне
цягнула ў тыя ж Баравыя, вёску, спаленую з жывымі
людзьмі, у вёску Дуброўку, Азераву, спаленыя нямецкай
авіяцыяй, у вёску Васіліны і родныя Чарэмушнікі
Падзісенныя, дзе ў канцы 80/х гадоў на ўсю вёску жыло
двое старэнькіх Дзіковічаў: Федзя і яго жонка Феня. Ды
на хутарах жылі тры пары старэнькіх: Грынько Пётр з
жонкай Жэняй, Міхайлаў Якаў з жонкай Марфай і
Грынько Міша з жонкай. Ва ўсіх былі дзеці, і ўсе вылецелі
з роднага гнязда ў пошуках шчасця і лепшай долі. Вось
усё, што засталося ад мнагалюднай і шумнай вёскі.

У вёсцы Баравыя мы неаднаразова сустракаліся з
бабулькай Дубіна Пелагеяй, якая нам расказвала пра
тую страшную лістападаўскую ноч 1942 года. Яна з
мужам вечарам, калі яшчэ ў вёсцы не было немцаў,
паехалі па справах у вёску Азерава, за 1,5/2 кіламетры
ад Баравых. Калі яны хацелі вяртацца дамоў, пачулі
крыкі, плач, страляніну ў вёсцы, а потым і пажар.
Вядома ж спыніліся і засталіся жывымі. Праз некалькі

Школьны кінагурток.
Дварчаны, 1985
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гадоў пасля вайны муж яе памёр, а да яе мы хадзілі на
сустрэчы. Яна нам расказвала аб усіх падрабязнасцях і
прычынах гэтай трагедыі. Людзі былі спалены ў трох
гумнах. Там зараз стаіць помнік. Другі помнік стаіць на
брацкай магіле каля самага гасцінца Казьяны/
Шаркаўшчына. Усе хто едзе спыняюцца каля гэтага
месца. Мы з дзецьмі заўсёды клалі кветкі да помнікаў.

У Казьянах сустракаліся з былым партызанам
Мацуком Уладзімірам, у Азераве – з Лукашонкам
Капітонам. У Васілінах сустрэліся з Рамановіч Вандай,
тэхработніцай школы, родам з Браслаўшчыны. Яна
ўспамінала, што калі ёй было сем гадоў, немцы сагналі
людзей яе роднай вёскі ў гумно і падпалілі яго. Але бацькі
выпіхнулі яе праз адтуліну ў саламянай сцяне і сказалі,
каб уцякала. Ёй дапамог дым. Але ішла страляніна, і ёй
прастрэлілі правую руку вышэй кісці. Засталася калекай.
Знайшла сваіх родных у другой вёсцы, там і гадавалася.

Адзін раз зрабілі паход у Нарачанскія лясы, дзе
пабывалі ў былым партызанскім лагеры брыгады імя
Варашылава і падпольнага Вілейскага абласнога
камітэта партыі. Паглядзелі на зямлянкі, пабывалі
ўнутры. Незайздроснае жыццё было ў партызан. Але на
рахунку брыгады было зроблена многа баявых спраў.
Камандаваў брыгадай Фёдар Рыгоравіч Маркаў, якому
ў 1944 годзе было прысвоена званне Героя Савецкага
Саюза. Ён жа ўзначаліў 20 мая 1942 года групу па
знішчэнню гебітскамісара Бека, за што немцы жорстка
расправіліся з нявіннымі мужыкамі Лынтуп і
навакольных вёсак [6]. Гэтым самым немцы паказвалі
сваю бездапаможнасць у барацьбе з партызанскім
рухам. Лягчэй жа было сагнаць мірных жыхароў і
расстраляць або спаліць, чым шукаць ці лавіць тых жа
партызан дзесьці ў лесе. Барацьба вялася не з
партызанамі, а з мірным насельніцтвам. Такі быў твар
фашызму. Вярнуўшыся з партызанскага лагера,
заначавалі ў палатках на беразе возера Нарач.
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Будні вясковага настаўніка

Большую частку сваёй працоўнай дзейнасці мы
правялі з адным выхадным днём у тыдзень. А фактычна
ў нас не было выхадных. Апрача палітінфармацый для
вучняў і выхаваўчых гадзін, нам трэба было рыхтавацца
ў нядзелю па самаадукацыі, самі сябе адукоўвалі, і
таксама па плану, зацверджанаму дырэктарам. Яшчэ
трэба было рыхтавацца ў тую ж нядзелю да
палітзаняткаў, якія праводзіліся па панядзелках і на якія
абавязкова нехта прыязджаў у якасці наглядчыка то з
райкама партыі, то з райвыканкама, то з райАНА, а не
то і з вобласці, і з рэспублікі. Адзін раз у тыдзень
праводзіўся “дзень брыгады”, а на фермах / “дзень
жывёлавода”. І туды ішоў настаўнік з лекцыяй ці з
палітінфармацыяй. Хадзілі да людзей, абіваючы парогі,
па пазыцы, па перапісу насельніцтва, па перапісу
жывёлы. А калі падыходзілі якія/небудзь выбары, то
трэба было агітатару ў замацаванай вёсцы зрабіць
падворны абход, каб жа ўсе ведалі пра гэту падзею і
пра кандыдата. А з райкама, райвыканкама ехалі і ехалі
правяраючыя кантраляваць нашу работу, і не дай Бог у
якой вёсцы людзі чаго не ведалі. За ўсё гэта трэба было
адказваць настаўніку. Другімі словамі, правяраючых
было больш, чым выканаўцаў. Трэба ж было даць ім
работу. І яны “працавалі”, псуючы настрой і нервы
людзям з сярэдняй і вышэйшай адукацыяй, самі, парой,
не маючы належнай адукацыі. А ў выбарчых участковых
камісіях зноў былі настаўнікі. У 6 гадзін раніцы
настаўнік – член камісіі, ужо павінен быць у вёсцы з
урнай. Прытым стараўся як хутчэй закончыць працэс
галасавання ў вёсцы і прыехаць “першым” на выбарчы
ўчастак, дзе сядзеў прадстаўнік райкама і рэгістраваў
“актыўнасць і адданасць” агітатара “блоку камуністаў і
беспартыйных”. А выязных агітатараў з урнамі было 6,
па ліку брыгад у калгасе. З гэтай нагоды былі выпадкі,
калі агітатар, выехаўшы за вёску, сам апускаў бюлетэні
ў урну і вяртаўся “першым”. Ну і галасавалі ж вядома
як: кандыдат быў адзін, ніякай альтэрнатывы. А на вёску
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з урнамі ездзілі як да хворых ці састарэлых. Людзі не
хацелі ісці на выбары – усёроўна ён ужо выбраны. Амаль
уся вёска галасавала на месцы без ніякіх кабін. Ды і на
выбарчым участку ў кабіны ніхто не заходзіў, бо не было
патрэбы. І атрымоўвалася “за” 99,99 працэнтаў.

Рыхтавалі настаўнікі дзетак і да агляду мастацкай
самадзейнасці, з якой ездзілі ў другія школы. Да нас
таксама прыязджалі для выступлення з другіх школ.
Патрабавалі ад настаўнікаў і самім удзельнічаць у
мастацкай самадзейнасці. І ўдзельнічалі. Настаўнікі
нашай школы выступалі з канцэртамі, п’есамі,
інтэрмедыямі ва ўсіх брыгадах калгаса і ў другіх
калгасах, у тым ліку і на раённай сцэне.

За непаспяваючага вучня таксама адказваў
настаўнік. Ехалі праверкі, пачынаючы з райАНА і
канчаючы міністэрствам асветы. Давалі кантрольныя.
І за “двойку” білі настаўніка. А куды ж лепш заехаць, як
не ў Дварчаны: і аўтобусы ходзяць, і дарога добрая, ды
ўсяго 7 кіламетраў, і яшчэ добра пачастуюць
правяраючых. Потым настаўнікі зразумелі і перасталі
ставіць “двойкі”. На выпускных экзаменах дапамагалі
слабым, гэта пачалі разумець і прадстаўнікі райАНА, якія
прысутнічалі на экзаменах. Другагоднікаў не было. А
вось гэтыя “двоечнікі” і “троечнікі” паступалі ў
Пастаўскае СПТВ, і з іх атрымоўваліся выдатныя
шафёры, трактарысты, камбайнеры.

Вывучалі матэрыялы з’ездаў і пленумаў ЦК КПСС.
Пасля кожнага з’езда ці пленума кожны настаўнік
павінен быў “проработать” гэтыя матэрыялы, аб чым
павінны быць зроблены запісы па самаадукацыі. З
гэтымі запісамі настаўнік выступаў як перад
насельніцтвам, так і перад вучнямі ў даступнай для іх
форме. На ўроку настаўнік павінен быў назваць хаця б
адну лічбу з’езда і расшыфраваць яе. Інакш урок твой
быў бы нічога не варты. Звычайна на такіх уроках
прысутнічаў хаця б дырэктар, не кажучы ўжо пра
работнікаў райкама партыі, якія не пасаромеліся б
вынесці “памылкі” на высокую раённую трыбуну. Кожны
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настаўнік павінен быў мець папку з матэрыяламі з’езду,
а настаўнікі/матэматыкі – папку з задачамі па з’езду,
састаўленымі імі ж. Задачы павінны былі паказваць на
колькі больш або ў колькі разоў больш мы чагосьці
дасягнулі за мінулую пяцігодку і чаго дасягнем за
будучую. Лічылі, колькі цыстэрнаў нафты будзе ў канцы
пяцігодкі, колькі вагонаў вугалю, колькі мяшкоў зерня.
Была зроблена і ў мяне ілюстрацыя “дарогі на Месяц”,
выкладзеная мяшкамі з зернем. І трэба было дамагацца,
каб вучні запаміналі гэтыя лічбы на выпадак праверкі.
А людзям ад гэтага не станавілася лягчэй. Зарплаты былі
маленькія, у тым ліку і ў настаўнікаў. Каб купіць паліто
ці касцюм, ці яшчэ што/небудзь вартае, трэба было
эканоміць на ўсім. Мне ішоў 27/ы год, калі я купіў сабе
першы ў жыцці гадзіннік у Рызе. Мы туды ездзілі з
Данатай да Эльвіры і Колі, пляменнікаў. У Рызе ўсё было
танней. Каб пракарміць свіней трэба было зерне ці муку
шукаць. А ўвогуле, куплялі хлеб і кармілі. Ці кармілі
печаным хлебам свіней нашыя продкі? Хлеб лічыўся
святым. Калі ў мяне ў маленстве выпадкова хлеб падаў
з рук на падлогу, мяне маці застаўляла падняць яго і
пацалаваць. А мы бралі грэх на сябе, але ж інакшага
выйсця не было. Рабілі гэта ўсе, хлеб знікаў з крам
мяшкамі. Добра што ў краме яго хапала, дзякуючы
працавітым беларускім хлебаробам. Толькі потым улады
дадумаліся даць людзям па аднаму гектару зямлі.

І крыху аб атэістычным выхаванні. Я ў класе з
вучнямі, а ў вёсках з дарослым насельніцтвам праводзіў
гутаркі і чытаў лекцыі аб будове сусвету, аб касмічных
палётах, не кранаючы Бога. У калядныя і вялікодныя
святы работнікі райкама наведвалі касцёлы і цэрквы,
каб даведацца, дзеці з якіх школ наведваюць святыя
ўстановы. А потым пападала і дырэктару, і класнаму
кіраўніку. Бацькоў/камуністаў прымушалі здымаць
абразы ў хатах. Абразы здымаліся, калі работнікі
райкама рабілі набегі па хатах камуністаў, а пасля
праверак, дзякуючы набожным гаспадыням, абразы
зноў віселі на сваіх месцах. Дзяцей настаўнікаў хрысцілі
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родныя, вывозячы ў царкву ці касцёл за межы раёна.
Сына Пеценьку вазілі хрысціць Гэнік з Аняй аж у
Глыбокае на папутных машынах. А Геначку, якому было
ўжо 2 гады, хрысцілі Дорэк з Аняй у Дунілавічах. І гэта
было ў роднай Беларусі, якая знаходзілася ў Савецкім
Саюзе. Але ж у Савецкім Саюзе знаходзілася і суседняя
Літва. Але там школьнікі, настаўнікі і, нават, камуністы
наведвалі касцёлы, была там хоць частковая свабода. А
ў Беларусі – аніякай. Настаўнік нават баяўся паглядзець
у бок царквы ці касцёла. Ды і дзеючых цэркваў і
касцёлаў заставалася ўсё менш. У Пастаўскім,
прыгожым касцёле, зрабілі склад зерня, а потым – філіял
ваеннага завода. А ў Дунілаўскім, не менш прыгожым,
зрабілі яшчэ лепш: ссыпалі мінеральныя ўгнаенні, ад
чаго былі амаль “з’едзены” сцены. Усё рабілася для таго,
каб у чалавека не засталося нічога святога. Пры ўездзе
ў кожную вёску спрадвеку стаялі крыжы – яны былі
ноччу спілаваны.

Праз кожныя 5 гадоў настаўнік павінен быў прайсці
перападрыхтоўку ў Віцебскім абласным інстытуце
ўдасканалення настаўнікаў. Мяняліся праграмы,
падручнікі, напрамкі. Адным з апошніх напрамкаў была
прафарыентацыя. Былі цікавыя і карысныя лекцыі для
настаўнікаў: у Марона па фізіцы, які прыязджаў з
Ленінграда, у выкладчыкаў педінстытута, дзе мы
выконвалі лабараторныя работы, выкарыстоўваючы
новыя прылады, якіх не было яшчэ ў школах. Але былі і
такія выкладчыкі, як М., загадчык кабінета матэматыкі,
які будаваў нейкую мадэль матэматыкі, яму аднаму
толькі вядомую і больш нікому не патрэбную. А потым
яшчэ наладжваў экзамены для настаўнікаў у выглядзе
нейкага здзеку над “двоечнікамі”. Памятаю, 6 лістапада,
у апошні дзень курсаў, пачаў экзамен у 9 гадзін раніцы.
Я не спяшаўся, бо мой цягнік адпраўляўся толькі ў 8
гадзін вечара. Падыйшоў час абеду, а ён і не думае ні
пра абед, ні пра туалет. Я схадзіў на вакзал і купіў білет
на цягнік. Тым часам пачало змяркацца. Думаю, трэба
ісці здаваць, а то і на цягнік спазнюся. Пакуль я здаў
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экзамен, было ўжо 7 гадзін вечара. І тут у аўдыторыю
зайшла тэхнічка, каб прыбраць. Тады М. забраў апошніх
6 чалавек і павёў у свой кабінет, каб прадоўжыць
экзамен. Ён яшчэ не адвёў душу, пачаўшы экзамен у 9
гадзін раніцы і нікуды не выйшаўшы. Для яго было
вялікай асалодай здзеквацца над настаўнікамі. А
прыязджаючы ў раён, наводзіў жах не толькі на
настаўнікаў, але і на работнікаў райАНА.

У Дварчанскім сельсавеце працавала сельскае
метадычнае аб’яднанне трох васьмігадовых школ:
Вялікаспорскай, Дварчанскай і Ясеўскай. Адзін раз у
чвэрць усе настаўнікі гэтых школ збіраліся ў якую/
небудзь адну. Абавязкова быў адзін адкрыты ўрок для
ўсіх, які потым аналізавалі, чыталі даклады. А
настаўніку, які даваў гэты ўрок, каштавала нерваў для
падрыхтоўкі і правядзення яго. А канчалася ўсё гэта
добрым застоллем. Гэта быў як бы дзень адпачынку для
настаўнікаў, дзе можна было сустрэцца з сябрамі,
пагаварыць аб тым/аб сім, адвесці душу ад
неспакойнага, нервовага настаўніцкага жыцця. У 1965/
1966 навучальным годзе пры Дварчанскай
васьмігадовай школе была арганізавана вячэрняя
школа, куды хадзіла моладзь, якая па тых ці іншых
прычынах не скончыла сярэдняй школы. Пры школе
быў 10/ы, выпускны, клас. А яшчэ па ўказцы
райвыканкама брыгадзірам і другім спецыялістам
сельскай гаспадаркі трэба было даць сярэднюю
адукацыю. Гэта была ўжо палітыка. Вось гэтыя
брыгадзіры і спецыялісты часам мелі за сабой не больш
4/х класаў пачатковай школы. І выпускныя экзамены
здавалі за іх настаўнікі, пісалі ім адказы, а яны потым
зачытвалі на экзамене, а некаторыя і прачытаць
напісанае толкам не маглі. Але ж усе “здалі” экзамены і
атрымалі атэстаты за сярэднюю школу. Многія сумленна
адносіліся да вучобы і самастойна здавалі экзамены.
Хачу расказаць пра аднаго з іх. Гэта Адамовіч Эдмунд
Сцяпанавіч. Працаваў ён загадчыкам тэхмайстэрні
нашага калгаса “За Радзіму”. На экзамене па беларускай



251

літаратуры, адказаўшы на два першыя пытанні білета,
на трэцяе пытанне ён адказаў верш напамяць, на што
ніхто з камісіі не спадзяваўся. Потым ён паступіў у
інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі і паспяхова
закончыў яго. У далейшым працаваў старшынёй
калгаса, потым – сельсавета.

Часта наведваліся ў Чарэмушнікі Падзісеныя да
бацькоў і ў Васіліны да сястры Надзеі. Ездзілі проста
праведаць або дапамагчы, асабліва ў час сенакосу ці
капання бульбы. У мяне быў брацік Віталік, 1951 года
нараджэння, равеснік сыну Пецю. З вёскі яшчэ не ўсе
людзі выехалі. Былі ў Зарэцкіх два хлопчыкі, якія
складалі кампанію нашым Пецю, Гену і Віталію. І яны
любілі быць каля Дзісенкі. Аднойчы чараплом злавілі
рэдкую рыбіну – малога сама. Рыбная рэчка была
Дзісенка. Прыпомніўся выпадак, калі мы жылі яшчэ ў
Васілінах (1954 год). Даната на прыстані паласкала
бялізну, а Пеценька стаяў на беразе. У мяне быў гумовы
мяч, і я рашыў напалохаць іх. Я кінуў мяч з гары, які
ўпаў недалёка ад прыстані. А там якраз стаяў вялізны
шчупак, які кінуўся за мячом. Я стаяў на высокім беразе
і бачыў, як ён бліснуў вялізным бокам. Дзень быў
сонечны, і з гары ўсё добра было відаць. Мяч паплыў, я
пайшоў па цячэнню, распрануўся і паплыў за мячом.
Як узяў у руку – у яго ўжо не было аніякай пругкасці.
Мяч быў пракушаны. Выйшаўшы на бераг, я заўважыў
4 значкі ад зубоў шчупака. А мяч быў дыяметрам каля
15 сантыметраў.

Свайго транспарту ў нас яшчэ не было, ездзілі
аўтобусам. Аўтобус у Васілінах даходзіў толькі да
канторы калгаса “Уперад”, адкуль да Чарэмушнікаў
трэба было дабірацца пешшу, бо далей аўтобус не ішоў
з/за дрэннай дарогі. Вуліца ў Васілінах была парэзана
трактарамі, у каляінах якой плавалі гусі і качкі. На
выпадак пажару ці хуткай дапамогі каму ніякая б
машына ў Чарэмушнікі не дайшла. Тэлефона ў вёсцы
таксама не было. Людзі былі пакінуты самі сабе, без
усякай увагі ад улад. Праўда, за вёскай быў замацаваны
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адзін конь, на якім мой бацька прывозіў людзям хлеб з
Васілінскай крамы – усяго адзін раз у тыдзень! Людзі,
якія вырошчвалі гэты хлеб, павінны былі есці яго
чэрствым. Гэтым жа канём апрацоўвалі і соткі.
Прыязджаў дапамагаць бацьку касіць. Касілі ў Антанове
і ва ўрочышчы Мхавое, дзе расла балотная трава.
Прыязджалі потым дапамагаць касіць дзеду і ўнукі –
Пеця і Гена. Усе добрыя сенажаці былі паараны калгасам
і засеяны зерневымі.У Чарэмушніках у канцы 70/х гадоў
заставаліся лічаныя сем’і: Дзіковіча Федзі, Зарэцкіх,
Маляёнка Мікалая, Грынько Соні, Грынько Пятра,
Грынько Мішы, Міхайлава Якава.

Прыязджаў касіць падрэчча для сястры Надзеі.
Восенню 1956 года яе напаткала вялікая сямейная
трагедыя – у аўтамабільнай катастрофе загінуў яе муж
Мікалай. Гэта была наша агульная з ёй трагедыя пасля
смерці мамы.

Нашы паездкі

У 1961 годзе мы
з’ездзілі ў госці да дзядзі
Цімы і цёці Галі ў Маскву.
У іх быў хлопчык Саша.
Старэйшая дачка Рыма
была ўжо замужам.
Пабывалі на Краснай
плошчы. У Маўзалей
Леніна і Сталіна мы трапілі
толькі на трэція суткі,
устаўшы вельмі рана. Вось
такія былі чэргі да дзядулі
Леніна і да бацькі Сталіна
ў той час. Сталіна яшчэ не
паспелі вынесці, і мы
бачылі абодвух. Наведалі
Гістарычны музей, Храм
Васіля Блажэннага,
схадзілі ў ЦУМ. Вечарам З сям’ёй ля Маўзалея Леніна+

Сталіна. Масква, 1961
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хадзілі ў Парк культуры і адпачынку імя Горкага.
Паглядзелі балет “Лебядзінае возера”, наведалі маскоўскі
цырк, заапарк. Наведалі Ленінскія горы, дзе паглядзелі
на новы будынак Маскоўскага ўніверсітэта. Дзеці
пакаталіся на атракцыёнах. А лепш за ўсё дзецям і нам
спадабалася маскоўскае метро. Без ніякай таўкатні за
5 капеек можна было даехаць у любы куток Масквы.

У 1963 годзе рашылі з’ездзіць у Польшчу да родных
Данаты. Запрашэнне нам прыслала сястра Данаты
Тэафіля. Запрашэнне аддалі ў пашпартны стол міліцыі
і пачалі чакаць. Аднойчы, я са сваімі хлопчыкамі рашыў
з’ездзіць у лес. Узяў каня ў суседа Рамана, цялегу.
Запрэглі каня, адклалі дошку справа і паехалі, звесіўшы
ногі. Не даязджаючы да майстэрні, насустрач ішла
машына, гружаная ільнотрастой. Конь спалохаўся, і, як
я яго не трымаў, рвануў управа праз роў. І ў гэты час
мая левая нага вышэй ступні трапіла паміж колам і
цялегай. Яшчэ я вельмі напалохаўся за хлопчыкаў, але з
імі было ўсё ў парадку, хаця і яны напалохаліся таксама.
Кола было скручана дротам, і мне разарвала вену вышэй
костачкі. Я каня спыніў, ссадзіў хлопчыкаў і пачаў
ратаваць нагу, з якой цурком лілася кроў. Я зняў рамень,
пачаў накладаць жгут, які парваў з гарачкі. Потым
падбег да мяне трактарыст Голубеў Маркел, дапамог мне
накласці жгут і завёз мяне на трактары на медпункт,
дзе фельчар Ніна Шынкарэнка затрымала кроў і зрабіла
перавязку.

Калі я прыйшоў дамоў, Даната сказала, што
дакументы нашы для паездкі ў Польшчу гатовы, аб чым
пазванілі ў кантору калгаса з міліцыі. Пазванілі раніцай,
але бухгалтар забылася нам сказаць, а ўспомніла толькі
вечарам. Каб не забылася, я б не паехаў у лес і не
пакалечыўся. Праз ноч мне разбалелася нага, што
раніцай не мог прыступіць. Але памалу расхадзіўся, і з
Данатай паехалі за дакументамі. І так з вельмі хворай
нагой мне трэба было адпраўляцца ў далёкае
падарожжа. На гаспадарцы застацца папрасілі Гэніка,
брата Данаты, які і кароўку даіў і ўсё астатняе дагледзеў.
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І мы з хлопчыкамі – у дарозе. Пеценьку было 12
годзікаў, а Геначку – амаль 9. У Брэсце спыніліся ў
Анінай сястры Веры. Я схадзіў на медпункт пры вакзале,
дзе мне зрабілі блакаду хворай нагі. Доктар загадаў
схадзіць у аптэку і купіць пеніцыліну. Ён мяне паклаў
на кушэтку, сеў да мяне спіной і пачаў апрацоўваць
рану. Вакол раны нага пасінела. І доктар калоў вакол
раны некалькі разоў. Я думаў не вытрымаю, мне рабілася
млосна. Пасядзеўшы некалькі хвілін, у мяне з’явіліся
сілы, каб ісці.

Вера з мужам праводзілі нас і на цягнік. Але перш
трэба было прайсці мытню. У нас нічога недазволенага
не было, але ж ператрэслі як мае быць. Селі ў вагон і,
крыху праехаўшы, цягнік спыніўся на самай граніцы.
Зайшлі пагранічнікі, праверылі дакументы, а потым
папрасілі ўсіх выйсці з вагонаў. Не іначай, як “шукалі”
кулямёты. І тут ўпершыню я ўбачыў кантрольную паласу
граніцы, шырокую, 10/15 метраў, узараную і
забаранаваную. Дзе ж там хто мог прайсці! Цягнік
пайшоў па польскай тэрыторыі, зноў спыніўся, і ў вагоне
з’явіліся ўжо польскія пагранічнікі і мытнікі. Зноў
праверка дакументаў, а мытнікі зноў трэслі.

Цікава было глядзець на палі, на добра дагледжаныя
палеткі, на хутарную сістэму сялян/аднаасобнікаў, на
невялікія статкі кароў, коней каля хутароў, цэлыя
плантацыі капусты, бульбы, нават лазы, якую, як мы
потым даведаліся, збывалі за мяжу. Хоць Польшча і была
народная дэмакратычная, але адчувалася зусім іншае.
Тут былі кааператывы, але ж не нашы калгасы. Тут была
і прыватная ўласнасць.

Прыехалі мы ў невялікае мястэчка Добегнев. Гэта
былая нямецкая тэрыторыя ў недалёкім мінулым, а ў
далёкім – польская. Гарадок прыгожы, з прыгожымі
дамамі, асфальтаванымі вуліцамі. Тое ж можна сказаць
і пра Гожув/Велькапольскі, таксама былы, але гэта ўжо
вялікі горад. А паміж гарадамі асфальтаваныя дарогі,
высаджаныя фруктовымі дрэвамі, прыгожыя палі,
дагледжаныя лясы. Нават лясныя дарогі выкладзены
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камянямі, брукаваныя. Чаго, здаецца, яшчэ трэба было
Гітлеру? Колькі ж людцаў усяго свету загінула ў
апошнюю вайну!

Дом Дакшэвіча Вітэка стаяў на высокім беразе
маляўнічага возера, у якім вадзілася многа вугроў. А
гаспадар быў заядлы рыбак, ведаў, як злавіць таго ж
вугра. Гаспадыня Тэфця частавала нас смачнымі
стравамі, а гаспадар Вітэк умеў зрабіць добрага віна. У
сям’і былі тры дачкі і трохгадовы сынок Януш.
Старэйшая дачка Крыстына была замужам за Томкам,
і жылі яны ў Гожуве. Ванда, Эля i Януш жылі ў бацькоў.

Людзі свабодна хадзілі ў касцёл, свабодна хрысцілі
дзяцей, свабодна вянчаліся, размаўлялі на сваёй роднай
мове, мелі свой сцяг, сваю гісторыю, ганарыліся сваёй
нацыяй. Мне швагра Дорэк, паляк, казаў: “Якая вы
нацыя? У вас ні свайго сцяга, ні герба, ні мовы”. І мне
не было чаго яму адказаць, бо ў той час я не ведаў
гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ). Савецкая
гісторыя аб гэтым маўчала. Мы пачыналі вывучаць
гісторыю з Кіеўскай Русі, потым Маскоўскае княства і
г.д., але не ВКЛ. Яго як і не было ў гісторыі.

9 верасня 1944 года паміж урадам БССР і Польскім
камітэтам нацыянальнага вызвалення была падпісана
дамова аб узаемнай эвакуацыі беларусаў з Польшчы і
палякаў з БССР у Польшчу. На выезд у Польшчу з
Пастаўскага раёна запісалася больш за тысячу
аднаасобных сялянскіх гаспадарак, агульнай колькасцю
2487 чалавек. Раённыя ўлады адразу ж занялі жорстка
адмоўную пазіцыю да гэтых жыхароў, тлумачачы, што
яны трапілі пад уплыў польскай нацыянальнай
прапаганды. Цяжка вызначыць усе матывы, што
вымушалі людзей кідаць бацькоўскія гнёзды,
назапашанае дабро і маёмасць, і адпраўляцца на новае
месца жыхарства. Пераважную большасць
ад’язджаючых складалі аднаасобныя заможныя сяляне,
і галоўнымі матывамі іх пераезду з’яўлялася непрыняцце
савецкай улады і ўсяго таго, што ад яе імя рабілася –
прымусовай калектывізацыі, безпадстаўных арыштаў,
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масавых дэпартацый насельніцтва. Далі сабе знаць
рэлігійны ўціск, страх згубіць роднасныя сувязі з
родзічамі на польскай зямлі і іншыя. Па дадзеных
статыстыкі з Пастаўскага раёна ад’ехала невялікая
колькасць грамадзян у параўнанні з іншымі раёнамі
ашмяншчыны і гродзеншчыны [6].

З’ездзілі мы цягніком за Познань да радні Данаты,
ужо далёкай, Рагіні Альфрэды. Высадзіліся ў гарадку
Новы Томысль, адкуль на таксі мы паехалі на патрэбны
хутар. Жылі яны аднаасобна. Галоўны гаспадар быў
бацька. У гаспадарцы былі два прыгожыя кані і
жарабок. Вакол прыгожыя палі, з важкімі каласамі,
добраупарадкаваныя гаспадарчыя будынкі. А зяць
Томэк гадаваў пясцоў. У час нашага прыезду ў яго было
больш за 70 лісіц. Танным мясам забяспечвала дзяржава.
Пагасцілі мы ў іх добра. Выпіць давалі пасля абеду, так
у іх было прынята. Затое Томэк пасля абеду заўсёды
запрашаў мяне паглядзець лісаў. І ў яго заўсёды была
прыхавана бутэлька гарэлкі, і ён частаваў мяне і казаў:
“Вып’ем за ліс, каб вяліся”.

Галоўны гаспадар, Рагіня Антон, да выезду ў
Польшчу жыў у вёсцы Свідна Пастаўскага раёна.
Выходзячы на хутары пры Польшчы, добрай зямлі давалі
менш, а горшай больш. І ён узяў зямлю, якую трэба было
раскарчоўваць і прыводзіць у парадак. І ён праз нейкі
час дабіўся лепшых ураджаяў на гэтай зямлі, чым хто
на добрай. Гэта сведчыць аб тым, што ён быў добрым
гаспадаром, а Саветы такіх не любілі, раскулачвалі,
вывозілі. І ён добра ведаў аб гэтым. Прыехаўшы ў
Польшчу Рагіня Антон і тут стаў прыкладным
гаспадаром. За кароткі час пабудаваў дом у Новым
Томыслі, куды пераехала дачка Альфрэда, пахаваўшы
мужа Томэка, які памёр ад цяжкай хваробы. Потым і
сам, як не змог працаваць, аддаў зямлю дзяржаве, якая
забаспечыла яму бесклапотную старасць.

Мы гасцілі таксама ў Гожуве Велькапольскім у Томка
і Крыстыны Бернацкіх, пляменнікаў Данаты. Пагасцілі,
паглядзелі прыгожы горад. Яшчэ нешта трэба было
прадаць, прывезенае намі, і нешта купіць для сябе і для
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суседзяў, чаго нельга было
купіць у нашых крамах.
Дзякуючы гэтаму мы мелі
нейкі выйгрыш, хоць і
невялікі. Прыехаўшы
дамоў мы змаглі пакрыць
страху шыферам, чаго за
свой заробак мы не маглі б
зрабіць.

Паездка ў Польшчу
была для нас і курортам, і
адпачынкам не толькі
фізічным, але і духоўным.
А самае галоўнае, мы
сустрэліся з роднымі
Данаты, якіх я яшчэ не
ведаў. Даната не
сустракалася з сястрой
Тэфцяй 17 гадоў, а з братам Доркам – 19 гадоў, які быў
вывезены ў Нямеччыну вясной 1944 года, а потым
застаўся ў Польшчы. І ўсе яны мне спадабаліся сваімі
добрымі, душэўнымі адносінамі да мяне, і што яны
прынялі мяне ў сваю сям’ю. Вялікі вам дзякуй за гэта! А
раней сустрэцца нельга было, бо існавала вядомая ўсяму
свету “жалезная завеса”.

Але трэба было вяртацца дамоў і зноў заняцца сваімі
звычайнымі справамі, школай, гаспадаркай. Селі мы
на цягнік вечарам, які ішоў да Варшавы. Лепш сказаць
не селі, а ўціснуліся, і не ў вагон, а ў тамбур. Не ведаў я
польскіх законаў на чыгунцы. Білет маеш, то не зявай.
А не ўлезеш у адзін цягнік – чакай другога. Вось так мы
і ехалі сем гадзін да Варшавы. Я амаль увесь гэты час
прастаяў на адной назе, бо другой не было куды
паставіць. А хлопчыкі сядзелі на чамаданах, якіх мы
падтрымлівалі за каўнерыкі, каб сонныя не ўпалі. У
Варшаве заехалі да сястры нашай аднавяскоўкі,
Сакалоўскай Олі, дзе нас цёпла прынялі. Адпачыўшы
пасля бяссоннай дарогі, нас павезлі паказаць горад.

Ля будынку навукі і
культуры у Варшаве, 1963
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Пабывалі ў “Starym miascie”, у цэнтры горада, падняліся
на ліфце ў высотным доме на пляцоўку для агляду ўсяго
горада, наведалі варшаўскі заапарк. Потым
сфатаграфаваліся на плошчы супраць гэтага высотнага
дома. Дом гэты насіў яшчэ імя Сталіна. І я падумаў, як
гэта палякі церпяць такое? І так, пасля многіх прыемных
уражанняў, мы вярнуліся дамоў, дзе сустрэў нас дарагі
мой швагра, Гэнік. Ён не толькі дагледзеў нашу
гаспадарку, але і накасіў сена на карову. За што вялікі
яму дзякуй!

У 1964 годзе прафкам
райАНА арганізаваў
экскурсію ў горад
Ленінград. А заадно мы
з’ездзілі ў госці да
стрыечнага брата Мішуты
Радзівона (Рэніка), які пасля
пяцігадовай службы на
флоце, застаўся ў
Ленінградзе. Жонка яго
Люся, ленінградка, таксама
нас добра сустрэла. У іх былі
дзве дачушкі: Марына і
Наташа. У Ленінградзе
пабывалі ў рэзідэнцыі
рускіх цароў – Зімнім
палацы, на “легендарным”
крэйсеры “Аўрора”, у Екацярынінскім палацы ў горадзе
Пушкіно, з’ездзілі ў Піцергоф і паглядзелі Петрадварэц.
Наведалі Пулкаўскую абсерваторыю, пабывалі ў
планетарыі. Наведалі тэатр вядомага сатырыка Аркадзія
Райкіна і паглядзелі яго спектакль, а ў тэатры паглядзелі
аперэту “Севастопальскі вальс”. Пабывалі ў
Петрапаўлаўскай крэпасці на востраве Нявы. І зноў
спадабалася нам метро, якое было яшчэ глыбейшае, чым
у Маскве. З высокай пляцоўкі Ісаакіеўскага сабора
паглядзелі на ўвесь горад. Наведалі жалобнае, святое
месца Ленінграда – Пескароўскія могілкі. Колькі там

На Пескароўскіх могілках у
Ленінградзе, 1964
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гаротных людцаў пахавана, якія памерлі пакутнай
смерцю ад голаду. Сотні тысяч. А ўсё гэта ў час
страшэннай апошняй вайны.

Яшчэ ў 1964 годзе за кошт прышкольнага ўчастка
была арганізавана экскурсія для старэйшых школьнікаў
Дварчанскай васьмігадовай школы ў сталіцу рэспублікі
горад/герой Мінск. Туды заехалі аўтобусам. Паглядзелі
на прыгожыя праспекты, вуліцы і плошчы сталіцы,
пабывалі каля Дома Урада, на стадыёне Дынама, у музеі
Вялікай Айчыннай вайны, у парку Чэлюскінцаў з яго
многімі атракцыёнамі, з’ездзілі на Курган Славы,
падняліся на яго.

Наведалі мемарыяльны комплекс Хатынь – могілкі
беларускіх вёсак, спаленых разам з жыхарамі нямецка/
фашысцкімі захопнікамі. Гэта Святое месца Беларусі.
Усяго знішчаных вёсак разам з усімі жыхарамі ў перыяд
карных аперацый – 630. З іх 186 вёсак не адноўлены
пасля вайны. Жудасна было слухаць званы Хатыні, якія
напаміналі аб тых страшных часінах. Сціскалася сэрца,
выступалі слёзы. Цяжка было паверыць, што гэта рабілі
людзі, якія верылі ў Бога. Мы адшукалі магілы знаёмых
ужо нам вёсак Баравыя і Альцы і ўсклалі кветкі. Але
пасля ўсіх уражанняў добрых і невясёлых нам трэба было
вяртацца дамоў. А вярталіся мы незвычайна – на двух
невялікіх самалётах “АН/2”. А для дзяцей гэта
падарожжа было вышэйшага класа.

У 1966 годзе мы наведалі Кіеў. Экскурсія была
арганізавана зноў прафкамам райАНА. Дарога была
далёкая. Выехалі аўтобусам у 5 гадзін раніцы і прыехалі
толькі вечарам. Зноў любаваліся беларускай прыродай,
а потым і ўкраінскай. На наступны дзень пачалі
экскурсію па гораду з гістарычнага месца – з самай
высокай гары – адкуль пачаўся горад. Наведалі адну з
дзеючых цэркваў, дзе ішоў малебен з выпадку свята
Пятра, і пастаўскія настаўнікі мелі магчымасць смела
перажыгнацца і паставіць свечку, бо ніхто не ўбачыць
з райкама партыі. Пабывалі ў розных музеях, магазінах,
на прыгажэйшай вуліцы Кіева Крэшчацік. Вечарам
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наведалі тэатр Лесі Украінкі, паглядзелі спектакль.
Вельмі хацелася наведаць Сафійскі сабор і Кіеўска/
Пячорскую лаўру. Але тое і другое было зачынена на
рамонт. Днём купаліся ў Дняпры. Багатыя пасля цікавай
экскурсіі ўражаннямі, мы вярталіся дамоў. Ехалі зноў
цэлы дзень. Сустрэлі нас дома сыночкі, Пеця і Гена, якія
заставаліся на гаспадарцы, і ў якіх, як заўсёды, было
ўсё ў парадку.

Санаторый “Верхавіна”

Жыццё ішло само па сабе, але здароўя ў мяне не было.
Старшынёй райкама прафсаюза райАНА у 1968
працавала Шурпік Станіслава Фэліксаўна, дзявочае
прозвішча Рамбальская, якая вучылася з намі ў
педвучылішчы. Яна прапанавала мне бясплатную
пуцёўку ў санаторый Соймы ў Карпатах для хворых
страўнікам. Я з вялікім задавальненнем згадзіўся. Да
Мінска даехаў аўтобусам, а з Мінска да Кіева і з Кіева
да Львова – самалётам, упершыню, дзе атрымаў вялікае
задавальненне, паглядзеўшы на нашу Зямельку з
вышыні. Дзень быў сонечны, і ўсё было добра бачна:
рэкі, дарогі ў выглядзе ліній, як на тапаграфічнай карце,
домікі, у выглядзе маленькіх прамавугольнічкаў,

На экскурсіі у Кіеве з настаўнікамі
Пастаўшчыны, 1966
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вялізныя калгасныя палі і абшары лесу. Ляцелі да Кіева
дзве гадзіны. Да самалёта на Львоў заставаліся 2 гадзіны.
І мне так захацелася паглядзець на Кіеў хоць адным
вокам. А тут хадзіў тралейбус “Аэрапорт – Крэшчацік”.
Я спытаў у кіроўцы, калі вернемся, і паехаў. Туды –
назад, і я паспеў на свой самалёт. Але на Крэшчацік
глянуў. Вельмі прыгожая вуліца. Сеў на самалёт з 4/ма
рухавікамі, які ляцеў да Львова. Падняліся ў вышыню,
але надвор’е тут было другое, пад намі быў бяскрайні
акіян белых воблакаў. Уражанне было такое, што мы
ляцім над бяскрайнім Ледавітым акіянам у сонечны
дзень. Праз 2 гадзіны самалёт пайшоў на пасадку.
Увайшоў у густыя, тоўстыя воблакі, якім, я думаў, не
будзе канца. Але воблакі скончыліся, і самалёт вылецеў
з гэтых аблок над самымі комінамі дамоў і трапіў прама
на пасадачную паласу. Вось я і падумаў пра вопытнасць
пілотаў і дакладнасць навігацыйных прылад, якія так
дакладна вывелі самалёт.

У Львове сеў на цягнік і даехаў да патрэбнай станцыі.
З вакна вагона дзесьці далёка на гарызонце былі бачны
сілуэты Карпацкіх гор. І мяне вельмі ўразіла тое, што
так раптоўна мяняўся пейзаж: раўніна – горы.
Прыехаўшы на станцыю, нас чакаў аўтобус з санаторыя
“Верхавіна” ў Соймах. Горы я таксама бачыў першы раз
у жыцці, і для мяне было ўсё цікава. Дарога была
асфальтаваная.

Жыў я ў пакоі з Мішам з Данецка. За месяц мы з ім
пасябравалі. Не пілі і не курылі. Рашылі ўмацаваць сваё
здароўе. Лячылі нас мясцовай мінеральнай вадой.
Доктар санаторыя прызначаў, каму якую піць ваду:
цёплую ці халодную, перад ежай ці пасля і за колькі
часу да яды ці пасля яе. У мяне праз тры дні спыніліся
болі. Харчаванне было амаль чатырохразовае, прытым
выдатнае. На кожны наступны дзень заказвалі любімыя
стравы на снеданне, абед і вячэру. Перад сном давалі
малочныя стравы. Я пачаў хутка папраўляцца. Кожны
дзень раніцай я станавіўся на вагі. І за 26 дзён, якія я
там прабыў, я прыбавіў 5 кілаграмаў. Вадзічка
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карпацкая пайшла мне на карысць. Прачытаў 2
вялізныя тамы “Тайны вайны”. У гэты час ужо
раскрывалі, рассакрэчвалі тайны, якія адбываліся ў час
вайны на франтах і ў Крамлі, у рэзідэнцыі Сталіна і ў
Берліне, у рэзідэнцыі Гітлера.

У вольны час хадзілі з сябрам у горы, падымаліся на
вяршыні “Трох сясцёр”, як тут называлі тры прыгожыя
гары, размешчаныя адна за другой і пакрытыя хваёвым
лесам. Любаваліся горнай рэчкай, дзе аматары/рыбалкі
лавілі горную фарэль. На Вялікдзень схадзілі ў раённы
цэнтр Межгор’е, у 2/х кіламетрах ад санаторыя. Наведалі
мясцовую царкву, якраз у той момант, калі святар
свенціў Пасху. Украінскія жанчыны, усе ў
нацыянальных касцюмах з вышыванкамі, былі
паставіўшы прыгожа выплеценыя кошыкі з Пасхай у
два радочкі, між якіх праходзіў святар у адзенні,
вышытым украінскім арнаментам, і свенціў Пасху.
Маліўся святар на ўкраінскай мове. І я падумаў, калі ж
гэта беларускія святары загавораць у царкве па/
беларуску. Чаму ў нашых суседзяў: украінцаў, палякаў,
літоўцаў, латышоў – усё робіцца па/людску, а ў нас – не.
Ксяндзы пачалі маліцца ў касцёлах па/беларуску,
пачынаючы з 1987 года, як пачалася “перабудова”, а ў
праваслаўных цэрквах моляцца да гэтага часу на стара/
славянскай мове. Ці не закасцянела яна?!

Вяртаючыся дамоў, паглядзеў на прыгожы горад
Львоў. Быў толькі пачатак мая, і каля дамоў ужо было
высаджана мора кветак. Падняўся на высокую гару,
адкуль быў відаць увесь горад. Кажуць, гэта гара была
насыпана людзьмі ў гонар нейкай гістарычнай падзеі.
Але ў мяне было вельмі мала часу, каб даведацца
падрабязна. Зараз на ёй быў размешчаны тэлецэнтр.

Гаспадарка

Першыя гады жыцця ў Дварчанах, пакуль не было
паравога ацяплення, трэба было мець на зіму многа дроў.
Была руская печ, пліта і шчыток. Газ і электрычнасць
з’явіліся толькі ў 1960 годзе. І зноў рабілі талаку. Усё
гэта, як звычайна, рабілася ў нядзелю. У буднія дні трэба
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было рабіць “на пана”, а ў нядзелю для сябе. У суботу
трэба было папрасіць у старшыні калгаса аўтамабіль або
трактар, дамовіцца з шафёрамі, запрасіць людзей.
Заўсёды дапамагалі добрыя суседзі, аднавяскоўцы:
Рагіня Фэлікс, Драневіч Часлаў, Красоўскі Зянон,
трактарыст Турон Браніслаў, шафёры Шавэла
Браніслаў, Міснік Фэлікс і другія. Альховага лесу хапала
вакол. За бярозай трэба было ехаць у Барадзіно,
Аляхнішкі ці ў Рудзі. Але я за бярозай не ганяўся. Добра
гарэлі і альховыя дровы, толькі трэба было нарыхтаваць
іх раней на год, каб яны высахлі. Вось чаму я стараўся
нарыхтаваць дроў у лесе з восені, пакуль не было снегу.
Усе мае памочнікі шчыравалі. Рагіню Фэліксу любы
камялёк быў пад сілу. Толькі прасіў, каб яму дапамаглі
паставіць “на/папа”. З/за жывата яму было цяжка
сагнуцца. Потым у некаторых людзей з’явіліся
бензапілы. Станавілася лягчэй і хутчэй працаваць. Ніхто
ніколі за работу не спаганяў ніякіх грошай. Усё
канчалася добрым застоллем.

Як падраслі нашы хлопчыкі, Пеця і Гена, яны
дапамагалі ў нарыхтоўцы дроў таксама. Нарыхтоўвалі
з імі дровы ў руччы каля Вараноўшчыны, у алешніку
пад Шкіралямі і ў другіх месцах. Дапамагалі і ўнукі: Віця,
Валік, Саша і Пеця. Калі было зроблена паравое
ацяпленне, у 1973 годзе, дроў трэба было менш. Але
свінням рыхтавалі ежу на летняй печцы, зробленай ў
садзе. А потым яшчэ зрабілі сабе і лазеньку, дзе таксама
патрэбны былі дровы. Адна зіма была вельмі снежная, у
лес не ўлезці, і я нарыхтаваў дроў лазовых у канцы
нашага агарода каля нашай “рэчкі”, як мы называлі
невялікі ручаёк. А лазовыя дровы былі не горшыя за
альховыя, хоць і трашчэлі. У мяне была доўгая
двухручная піла, якую я зубілам рассек на дзве часткі і
атрымаў дзве пілы “Дружба/1”. Вось я з імі і хадзіў
апошнія гады ў лес.

Я любіў у добрае надвор’е пабыць у лесе, паслухаць
стук дзятла, сакатанне сарокі, сустрэць зайку. Лес
заўсёды ўздзейнічаў на мяне неяк вельмі ўжо
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эмацыянальна, ствараў добры настрой, наводзіў на
добрыя ўспаміны. Карацей кажучы, я любіў лес, і,
працуючы ў ім, я адпачываў душой. Працаваў у меру
сваіх сіл, і гэта праца прыносіла мне вялікае
задавальненне. Тоўстых дрэў я не чапаў, выбіраў
дзялянку з дрэвамі, дзе менш сукоў. Спілоўваў, абсякаў
сукі, распілоўваў на часткі пры дапамозе вілачкі з дрэва
і палкі/рычага, каб піла не заядала. Потым траляваў пры
дапамозе вяроўкі, складваў сукі ў кучу. Вазіў дамоў на
кані або зноў прасіў трактара ці аўтамабіля. А потым
праз зіму пілаваў тымі ж “Дружба/1”. А на таўсцейшыя
запрашаў Данату. Была ў нас і другая добрая піла, але
ўжо “Дружба/2”, толькі без бензіну. Папіліўшы, шчапаў,
складваў, каб сохлі. І ў нас заўсёды былі сухія дровы.
Адзін год дапамог мне пілаваць Мацкевіч Мікалай. Часта
дапамагалі мне пілаваць і шчапаць сыны і ўнукі.

А ў час нашых будоўляў ездзілі ў лес і з Данатай,
былі маладыя і дужыя. Рашылі пабудаваць склад для
дроў, а для гэтага патрэбны былі дубкі/слупкі. Мы
паехалі за вёску Рубеж і нарыхтавалі патрэбную
колькасць. Павець/склад нам зрабіў Ліпніцкі Мар’ян,
наш сват. Яго старэйшая дачка Дана выйшла замуж за
пляменніка Данаты Славу – Ядзінага сына. Мар’ян
Антонавіч быў майстра на ўсе рукі. Ён мог зрабіць што
хочаш, нават рамантаваў гадзіннікі. Меў сваю кузню.
Яго ведала ўся ваколіца, і да яго ўсе ішлі, як па важных
справах, так і па невялікіх: назубіць сярпы, асадзіць
касу і г.д. Звычайную конную малатарню ён
прыстасаваў пад электрычны ток. І ён усё мог. Ён жа
нам зрабіў і хлеўчык для свіней. Нехапала пару асінак,
і мы з Данатай паехалі ў лес аж за Барадзіно. Толькі
пачалі пілаваць адну асінку, як з’явіўся ляснік з
пытаннем, хто даў нам на гэта дазвол. Аказваецца, мы
трапілі ў лес другога калгаса. Потым знайшлі асінкі ў
лесе нашага калгаса, напілавалі і прывезлі дамоў.

Па ініцыятыве сельсавета былі завезены кожнаму
гаспадару гатовыя пралёты са штыкетніку на платы. І
зноў патрэбны былі дубкі на слупкі. Вёска з платамі
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папрыгажэла. Заставалася толькі памаляваць. А
малявалі кожны па свайму густу. Платы гэтыя ставіліся
толькі ад вуліцы.

А ад курэй я зрабіў сетку з алюмініевага дроту
даўжынёй 40 метраў і вышынёй 1,2 і 1,5 метра. Сетку
рабіў з мяккага дроту пры дапамозе “станка”, які
падарыў мне Машара Аляксей. Перад гэтым ён паабяцаў
прывезці мне станок для вырабу сеткі. А калі прыехаў і
зайшоў у хату, я і пытаю: “Ну як, прывёз мне станок?”
Кажа: “Прывёз”./ “А дзе ён?”/ зноў пытаю. Тады ён цягне
з кішэні два стальныя стрыжні, даўжынёй 15 – 20
сантыметраў, і хамуцік да іх з дзвюма адтулінкамі. І
сапраўды, гэта былі ўсе прылады. На ўбітыя ў што/
небудзь стрыжні адзяваўся хамуцік, каб стрыжні не
сціскаліся, на якія наматваўся дрот. Потым хамуцік
здымаўся са стрыжня, здымалася і атрыманая спіралька,
якая расцягвалася, а потым злучалася з такой жа
шляхам вярчэння, і атрымоўвалася сетка. Потым гэту
сетку выкарыстоўваў на платы і на куратнік, куды
запіралі курэй у час сяўбы. У якасці слупкоў ставіў
металічныя трубы.

Для будаўніцтва патрабавалася многа дошак. Дошкі
патрэбны былі на падлогу, сталяванне, на вокны і
дзверы, на шалёўку, на ганак. Яловыя бэлькі зноў
нарыхтоўвалі на Лынтупшчыне. У Пастаўскай
сельгастэхніцы наняў машыну/лесавоз. Загрузіўшыся,
машына сапсавалася. Начавалі ў Лынтупскім лясніцтве,
чакалі дня. Раніцай адрамантавалі машыну і бэлькі
завезлі на пілараму ў Дварчаны. Па дарозе з Лынтуп
каля нашай хаты вазілі і лес, і жвір. І з шафёрамі можна
было дамовіцца, каб прывезлі і тое, і другое. Жвіру нам
таксама трэба было многа. Муравалі склеп, кухню, рабілі
цэмбравіны для студні, высыпалі дарожкі.

Быў я ў добрых адносінах са старшынёй калгаса
“Слава” Прыходзька Валерыем. А тут прыязджаў да нас
родны брат нашай нявесткі Наташы, Анатолій. Ён быў
таксама майстра на ўсе рукі і праявіў ініцыятыву зрабіць
лодку, бо яму спадабаліся нашы азёры. Я спытаў, што
для гэтага трэба. Як выявілася, для гэтага было б
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дастаткова адной елкі. Вось я і папрасіў у Прыходзькі
адну елку. Ён даў дазвол і напісаў пісульку лесніку ў
вёску Фалевічы. Я з’ездзіў да лесніка, а ў нядзелю зноў
сазваў талаку. Звычайна пілавалі на дошкі ў Дварчанах.
А як Дварчанская піларама выйшла са строю, пілавалі
ў Камаях і, нават, у Шырках. Дошкі апрацоўвалі на
станку ў Феакцістава Валодзі. Апрача гэтага дошкі былі
яшчэ патрэбныя, каб абабіць павець, потым яшчэ былі
зроблены гаражы для матацыкла, для машыны і склад
для вугалю і торфабрыкету, якія былі абабіты дошкамі
таксама. Але для гэтага ўсяго мы нарыхтоўвалі матэрыял
ужо ў нашым лесе, у асноўным з асіны. Для матацыкла
“Днепр МТ/10” пабудавалі невялікі гаражык у 1976
годзе, а ў 1980 годзе – гараж для Пецевай машыны
“Жыгулі/1”, якая пакуль што захоўвалася ў нас. Потым
мы ставілі тут свайго “Запарожца 968/М”. А як Генка
купіў “Фольксвагэна”, то і яму месца хапіла ў вялікім
складзе для вугалю, дзе ён захоўваўся пару зім.

Кастру прывозілі з Пастаўскага лёнзавода, якой
уцяплялі гарышча, склеп і выкарыстоўвалі для
штукатуркі. Штукатурыў новы пакой швагра Гэнік. А
астатняе аштукатурылі мы з Данатай. Перш сцены трэба
было абабіць лучынкамі. Потым мяшаць гліну з пяском,
вапнай і кастрой і абмазываць. А калі высыхала –
першыя гады бялілі, а пасля малявалі сцены.

Жылі мы па суседству з Казлом Раманам
Сямёнавічам і яго жонкай Валерыяй Адамаўнай. Ён
працаваў у калгасе, а Валерыя Адамаўна ў школе
тэхработніцай. За школай быў замацаваны конь, якога
даглядаў Раман Сямёнавіч. У яго захавалася збруя з
часоў аднаасобнага жыцця, калёсы, хоць і не важнецкія,
плуг. Барану мне пакінуў мой былы гаспадар Стасюн. А
за ўсім астатнім прыходзілася звяртацца да Рамана
Сямёнавіча. Ён быў чалавек спагадлівы, любіў
пажартаваць, а калі любіў і “пагудзець”, калі што/небудзь
рабілася не па/ягонаму. Але я заўсёды стараўся яму
патрапляць. Ён некалі меў добры кавалак зямлі, пару
коней, гумно, свіран. Прытым новую школу пабудавалі
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на ягоным былым хутары. Усё казаў, калі што зменіцца
– будынак будзе мой. Многія чакалі перамен, але так і
не дачакаліся. Валерыя Адамаўна была сціплая
жанчына, працавітая. Некалі іх напаткала вялікае гора
– смерць адзінага сына, які, хаваючыся ад вайны,
захварэў туберкулёзам і памёр. Раман Сямёнавіч мне
заўсёды дапамагаў забіць парсючка, асмаліць і
разабраць. Смалілі паяльнымі лямпамі, пакуль з’явіўся
газ. А пры Польшчы, наогул, смалілі кулявой саломай. А
пасля такой работы быў “жалобны абед”, як выказваўся
Раман. Потым, калі ён пастарэў, дапамагалі зрабіць мне
гэту работу яго пляменнік Красоўскі Зянон, Бакаўліс
Олюсь і другія. Для мяне гэта работа была нервовая,
пакуль заб’юць. Мне шкада было кожны раз забіваць
жывое, з чым ты кожны дзень сустракаўся, па/свойму
размаўляў з ім, лашчыў. Забівалі без мяне, і я
супакойваўся. Затое самым вялікім для мяне святам
была пагалоўшчына, калі на стале шыпела свежае сала
з пячоначкай ды пад самагоначку. Потым на працягу
некалькіх дзён парадкавалі мяса. У мае абавязкі
ўваходзіла абрэзаць мяса, пасеч косткі. А ў Данаты
работа пачыналася з чысткі кішак, нарыхтоўкі
каўбаснага мяса, паляндвіц, салення сала, а потым і
вырабу каўбас. Каўбасы атрымоўваліся вельмі смачныя,
бо яна/ж была родам з сям’і мяснікоў. Навучылася ад
бацькі, а потым і ад брата Гэніка, які быў майстрам не
толькі мясных спраў, але мог зрабіць і торт, якога не
знойдзеш ні ў якім рэстаране. Даводзілася рэзаць трусоў,
птушак, баранчыкаў і цялятак, але гэта я ўжо рабіў сам,
сціснуўшы зубы і сэрца. А пасля такой работы, жонка
мне давала якіх/небудзь “кропляў” для заспакаення маіх
нерваў.

Ад’язджаючы ў Рыгу ў студзені 1980 года, бацькі
падарылі нам авечку і двух баранчыкаў. Калі вясной
выгналі ў поле, авечка з баранчыкамі сама прыходзіла
дамоў, была вельмі ласкавая. Ніколі не трэба было бегаць
па вёсцы, лавіць. Бывала, глядзім перадачу па
тэлебачанні і чуем, як забрахаў сабачка наш. Значыць,
прыйшлі авечкі. Хадзіў толькі закрыць у хлеўчык.
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Кароўка таксама сама прыходзіла, трэба было толькі
прывязаць.

Яшчэ ў гаспадарцы вяліся апрача курэй гусі, індыкі
і качкі. Але гэта толькі пару гадоў, пакуль сагналі ахвоту.
Трэба было глядзець, каб не нашкодзілі суседзям, гэта
ж не на хутары, а ў вёсцы. Як выйдуць на вуліцу ўсе
разам, то Тэня Петух называла гэта ўсё Мурзёнкавай
“бандай”.

Большая частка майго жыцця была звязана з
трусагадоўляй. Трусоў я любіў змалку. У мяне было
нароблена многа клетак. Трэба было для самачак у
клетках нарабіць і радзільных аддзяленняў, куды яны
хаваліся ў патрэбны час ад людскога вока. Трэба было
ўважліва сачыць за гэтай гаспадаркай, каб у час
адсадзіць, перасадзіць і г.д. Затое ў нас заўсёды было
свежае дыетычнае мяса, і, апрача таго, прадавалі
дзяржаве ў жывой вазе, за што мелі ў той час нядрэнную
выручку. А яшчэ і шапак зімовых нашылі сабе з шэра/
галубых трусіных скурак. Аднойчы, косячы для калгаса
зялёную масу, злавіў двух зайчыкаў, па кулачку, якія
выраслі да восені ў вялікіх зайцоў.

Успамінаю пра адну кароўку Зорачку, якую мы
вельмі любілі, але Бог не даў пакарыстацца ёю. Прывяла
нам адна добрая кароўка цялушачку цёмнай масці з
белымі варсінкамі ды з белай зорачкай на лобе. Мы
вырашылі яе гадаваць на кароўку і выгадавалі. Калі
ацялілася другі раз, яна давала 18 літраў малака. І ў
гэты ж год ветэрынарныя дактары яе прызналі хворай
лейкозам. Кажуць, толькі і хварэлі гэтай хваробай
лепшыя каровы і ў людзей, і ў калгасе. Прыйшлося везці
на мясакамбінат. Такая ж бяда была і ў другіх
аднавяскоўцаў. Калі завезлі на мясакамбінат і сагналі
кароўку з машыны на эстакаду, я ўскочыў у кузаў, каб
забраць вяроўку. А мая Зорачка ўскочыла ў кузаў за
мной. Плакаў я, плакалі жанчыны, убачыўшы гэта.
Такая адданасць жывёліны да свайго гаспадара! І зараз
гэтага не магу забыць. Не павялася жывёла нам такой
масці.
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І ўсё гэта нам трэба было рабіць, каб дапамагчы
дзецям, якія вучыліся ў інстытутах, ды і потым, як яны
ўжо працавалі, нажылі сем’і. Бацькоўскі кавалак для іх
ніколі не шкодзіў з іхнімі заробкамі. Такой каўбасы, як
зробіць мама, або капчонага кумпячка, нідзе не купіш.

Курэй трымалі ўсё жыццё. Праз год/два Даната
амалоджвала курыную сям’ю, садзячы курку/квактуху
на яйкі. Яйкі патрэбны былі для сябе і для дзяцей, якія
яны бралі, прыязджаючы да нас. А калі пасылалі і
аўтобусам разам з малаком праз добрых людзей –
шафёраў аўтобуса.

Але яйкі любілі і шашкі. Быў такі выпадак. У сенях у
нас быў складзік, збіты з дошак. Там захоўваліся яйкі,
халадзільніка тады мы яшчэ не мелі. Чую днём нехта
барабаніць у скрынцы з яйкамі. Я ўзяў ліхтарык і ўбачыў
толькі хвост шашка. Уцёк. Папрасіў у Данаты
брызентавую рукавіцу на правую руку і пачаў чакаць.
Чую вяртаецца. Левай рукой свяціў, а правай нацэліўся
і затаіў дыханне. Калі ён падыйшоў да яек, я яго схапіў
за галаву. Шашок быў малады і неасцярожны. Але і яму
хацелася есці. І яшчэ раз сустрэўся з шашком. Аднойчы
ў клетку да сівой самачкі залез шашок і нарабіў
непапраўнай шкоды. Самачка была вельмі плодная,
прывяла 11 маленькіх трусянят. Яны ўжо падраслі,
пачалі вылазіць з гнязда. Раніцай, адчыніўшы клетку, я
ўбачыў толькі аднаго жывога трусіка. Другі ляжаў
нежывы, а маці/самачка цягала заднюю лапку, якая
была перакушана, напэўна ж абараняла сваю сямейку.
9 маленькіх шашок вынес за ноч. Самачку з паламанай
ножкай прыйшлося зарэзаць. І я папрасіў у Місніка
Клеманса капкан. Галоўку, лапкі клаў у капкан для
прыманкі. Капкан прывязаў дротам. І толькі на трэцюю
ноч ён, гад, папаўся.

Хачу расказаць пра сустрэчу з дзікамі – дзікімі
свіннямі. Аднойчы, калі нам трэба было купіць кароўку,
мы з Данатай пайшлі на хутар Драбышы паглядзець яе.
Ужо быў вечар, кароўкі прыйшлі з поля. Кароўку мы
паглядзелі, потым разгаварыліся пра тое/сёе, вось нам
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Ліля Дробыш, наша былая вучаніца, і кажа, што ў гэтым
годзе многа дзікіх свіней, капаюць у людзей бульбу.
Пакуль мы сабраліся дамоў – ужо і месяц узыйшоў. І
вось, ідучы дамоў, мы пачулі піск парасят. Во, кажу,
вылезлі са свінафермы. Свінаферма была ў Дварчанах,
далекавата адгэтуль. Тады я ўспомніў размову пра
дзікоў. І сапраўды, прама на нас імчаў вялікі статак
свіней, вялікіх і малых, да 30 галоў. Гэта было каля
цялятніка. Цяляткі ўсе кінуліся да сцяны. Я схапіў
Данату за руку, і мы падбеглі да будынка. Калі свінні
спыніліся, пачуўшы нас, я склаў 4 пальцы і свіснуў.
Свінні імгненна зніклі. Вось і такія сустрэчы бываюць у
жыцці.

Любіў я ўсіх жывёл. І гэту любоў мне прывілі мае
бацькі і дзядуля Тумаш. Я чуў у маленстве, як мае родныя
размаўлялі і з кароўкай, з конікам, з авечкай і свінкай.
А сабачка і коцік сустракаліся на кожным кроку.
Кавалеўскі Адам Людвікавіч, які жыў на хутары ў
Загаччы, прапанаваў нам маладую сучачку, якую мы
назвалі Жучка. Праз пару гадоў яна прынесла нам
чатырох сабачкаў. Трох узялі людзі, а мы сабе заставілі
беленькага і назвалі яго Пушок. Жучку забраў зноў
Кавалеўскі, вельмі была ўжо чуткая. Роўна праз год я
завітаў да іх па справе. Два яго сыны Ясь і Юрка
вучыліся ў нашай школе. І Жучка мяне пазнала, так
стала вітаць мяне хвосцікам і жаласлівым галаском, што
ў мяне навярцеліся слёзы. А Пушок быў вельмі добры
сабачка. Але праз год у вёсцы здарылася бяда – ашалеў
сабака Сакалоўскага В.К. Ён бег па вуліцы і забягаў у
некаторыя двары, кусаў сабак, якія былі на прывязі.
Быў ён у нашага Пушка ці не, мы не ведалі. Але прыйшоў
загад зверху – усіх сабак у вёсцы знішчыць. І гэта
выканаў участковы міліцыянер Раманаў. Добра, што ў
гэты час не было нашых хлопчыкаў дома, яны Пушка
вельмі любілі. Сабак сваіх мы заўсёды прывязывалі.

Потым узялі сабачку бела/жоўтага колеру і назвалі
яго Рыжык. Ён таксама быў на прывязі. Аднойчы, калі
мы запрэглі з Генкам каня ехаць за сенам, Рыжыку
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вельмі захацелася ехаць з намі, і ён пачаў скуголіць,
выказваць сваю просьбу. І ўнукі папрасілі адчапіць яго.
Ну і адчапілі, і паехалі. Спускаючыся па дарозе ўніз, за
Рагінем, насустрач ехаў матацыкліст. Рыжык кінуўся
ўцякаць і папаў пад матацыкл. Мы з Генкам плакалі.
Паклалі на воз, завезлі ў Дашкі на нашу сенажаць і ў
кусціках пахавалі. Прыехаўшы дамоў, на запытанне
ўнукаў, дзе Рыжык, мы адказвалі, што напэўна недзе
заблудзіўся і прыбяжыць пазней.

Наступны быў Жучок. Узялі яго ў Турона Т. у Рубяжы.
Маленькі быў – як клубочак, але пушысты. І мы ўсе любілі
паглядзець цырк у хаце з яго і маленькага коціка. Гэта
быў сапраўдны цырк. Коцік і сабачка так пасябравалі,
што і спалі разам. Калі пачаў падрастаць Жучок, то яго
трэба было стрыгчы. Калі быў маладзенькі, то даваўся,
а калі пастарэў, трэба было неяк прыстасоўвацца да яго,
каб падстрыгчы, бо “гудзеў”. Аднойчы, калі выпаў
першы мокры снег, і я прыйшоў са школы, то ўбачыў,
што мой сабачка хадзіць не можа: пад жыватом у яго
было не менш 10 камоў снегу, якія ён накачаў, ходзячы
па мокрым снезе. Прыйшлося ратаваць. А яшчэ, асабліва
ўвосень, у ваколіцы было многа вожыкаў. Ноччу, як
пачую дзікі брэх Жучка, іду на выручку вожыкаў. Калі
яшчэ жывы, бяру і адношу за метраў 100. Але сем
вожыкаў прыйшлося закапаць. Ён не баяўся і калючак,
хаця ўся пыса была ў крыві.

І апошні мой сабачка – Палкан. Калі быў маленькі,
любіў пагуляць з курамі. Але адну “загуляў” да смерці, і
пасля гэтага пачалі прывязываць. Вырас вялікі, дужы,
ваўчынай пароды. Пачаў рваць ланцугі і закруткі.
Апошнюю зрабіў моцную. Сфатаграфаваўся на памяць,
як ад’язджалі ў Канаду. Але Света паведаміла, што трапіў
пад машыну.

Ну і пра шэрага ката Ваську, які наводзіў парадак у
варыўні і ў хлеве. Ноччу ён мяне вёў да дзвярэй у хлеў.
Я хуценька адчыняў дзверы і ўключаў святло. Пацукі
ўцякалі ўверх па сценах, а ён лавіў. А аднойчы з
загародкі скокнуў на маціцу, адной лапкай завіс на
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маціцы, а другой лапкай з сена, якое ляжала на
гарышчы, выцягнуў пацука. Але, бедны, недзе з’еў
атруты, што суседзі клалі пацукам, і загінуў. Хварэў
сутак двое, думалі адыйдзе. Вельмі было шкада.

І апошні чорны коцік, магчыма не хацеў нас
адпускаць з Беларусі, быў вельмі ласкавы: седзячы на
грудзях і спяваючы сваю “курну”, ён клаў лапкі на твар,
без кіпцюроў, і гладзіў яго. Такога не было ніколі. А
кошачку Чарнушку былі аддаўшы ў другі канец вёскі.
Прабыла там больш за паўгода і зноў вярнулася да нас.
Нарадзіла маленькага чорнага коціка, з якім насілася
кожны дзень і не ведала, куды яго схаваць. Аднойчы,
калі была адчынена шафа, схавала яго ў адзенне. Шафу,
не ведаючы гэтага, зачынілі, і кошачка хадзіла, і жалосна
мяўкала, шукаючы свайго сыночка. А мы думалі, што
нешта з коцікам здарылася. А на трэцюю ноч я пачуў,
што дзесьці коцік мяўкае. Шафа стаяла каля майго
ложка. Я і туды, і сюды, пакуль вызначыў, дзе ён. А ён,
бедненькі, напэўна ж захацеў есці і пачаў мяўкаць.

Школьнае жыццё, святы ў школе

У час летніх канікул дзеці наведвалі школу. Разам з
дзяжурным настаўнікам працавалі на прышкольным
участку, палолі, палівалі градкі. Старэйшыя вучні
дапамагалі настаўнікам і тэхработнікам маляваць сталы,
падлогі. У канцы школьнага сельскагаспадарчага года
ў раёне арганізоўвалася выстаўка дасягненняў школ на
прышкольных участках. Дварчанская школа заўсёды
выходзіла ў лік перадавых.

Новы навучальны год пачыналі са свята “Першага
званка”. Дзеці і бацькі прыходзілі з кветкамі. Аднаму
настаўніку даручалася падрыхтаваць сцэнарый для
дзяцей, якія потым выступалі перад першакласнікамі
на агульнашкольнай лінейцы. Потым лепшаму вучню
выпускнога класа даручалася даць “першы званок”.

На Дзень абаронцаў Айчыны дзяўчынкі віншавалі
сваіх аднакласнікаў/хлопчыкаў, а настаўніцы –
настаўнікаў з уручэннем падарункаў. У гэты дзень
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стараліся запрасіць каго/небудзь з ветэранаў вайны,
былых франтавікоў і партызан, якія цікава расказвалі
аб цяжкіх выпрабаваннях нашага народа, аб цяжкасцях
франтавога і партызанскага жыцця. Гулялі ў
ваенізаваную гульню “Зарніца”. Аднойчы дапамагалі
правесці нам гэтую гульню і ваенныя. Былі і сігнальныя
ракеты, і дымавыя шашкі, і ўзрыўпакеты. На Дзень
Перамогі таксама запрашалі ветэранаў, хадзілі да
помніка/абеліска воінам/землякам, якія не вярнуліся
дамоў, ускладвалі кветкі.

Заўсёды цікава праходзілі святы, прысвечаныя
мамам. Дзеці выступалі з вершамі і песнямі,
прысвечаныя мамам, уручалі падарункі, зробленыя на
ўроках працы. Хлопчыкі віншавалі сваіх аднакласніц,
а настаўнікі – настаўніц з уручэннем падарункаў.

Ва ўсіх мерапрыемствах школы прымалі актыўны
ўдзел усе класныя кіраўнікі, піянерважатая школы.
Даната Генрыхаўна кіравала танцавальным і харавым
гуртком. Танцавалі беларускія танцы “Лявоніху”,
“Бульбу”, “Крыжачок”, “Юрачку”, і другія:
“Малдаванеску”, “Матроскі танец”. Ездзілі мы са сваімі
“артыстамі” і ў другія школы. У танцах і хоры прымалі
ўдзел і нашы хлопчыкі Пеця і Гена. Запомнілася мне
іхняе выкананне песні “Мама” ў Камаях. Пеця тады
вучыўся ў 5/м, а Гена – у 1/м класе. Выступілі яны з
вялікім поспехам, што выклікалі аж на “Біс”. Часта нашы
вучні выступалі і перад калгаснікамі на розныя святы.

Адзначаўся дзень Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі,
які лічыўся галоўным святам народаў не толькі
Савецкага Саюза, але і другіх народаў свету. Гэта
галоўная дата прынесла кроў і галечу людзям. Знішчаны
разумныя галовы, знішчаны лепшыя гаспадары зямлі.
У “Інтэрнацыянале” былі такія словы: “Хто быў нічым –
той стане ўсім”. Вось гэтыя “нічымныя” і давялі нашы
народы да беднаты, да войнаў. Адабралі ў людзей
зямельку, палітую потам і крывёй, для сялян стварылі
новае прыгоннае права ў выглядзе калгасаў, а
калгаснікаў ператварылі ў другі гатунак людзей, якія
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не мелі права нават мець пашпарт. Ніколі не забуду, як
мой гаспадар з Васілін, Машара Вайцех, восенню 1954
года начамі вазіў сена і начамі араў агарод. А ў вёсцы
Рубеж старшыня калгаса ламаў косы калгаснікам, якія
выйшлі касіць раней тэрміну для сваёй кароўкі.
Прычым, касілі хаваючыся. Цяжка сказаць, ці было
такое, нават, да 1861 года. Святыні, цэрквы і касцёлы,
ператварылі ў склады або разбурылі ці зруйнавалі. А
святароў адпраўлялі ў Сібір або расстрэльвалі.
Расстралялі і лепшыя нацыянальныя кадры Беларусі, ці
згнаілі ў турмах і сталінскіх лагерах смерці. Як і майго
роднага дзядзю Сяргея.

Вось што пісала Алена Казлоўская ў “Czasopisie”
нумар 1 за 2003 год: “Пачынаючы ад другой паловы
1937 года да 1 чэрвеня 1938 года арыштавана ў БССР
25700 удзельнікаў аб’яднанага антысавецкага падполля.
Паводле разлікаў Уладзіміра Адамушкі на 1937/1938
гады прыпадае каля паловы агульнай лічбы
рэпрэсаваных па палітычных прычынах, лічачы ад
Кастрычніцкай рэвалюцыі да смерці Сталіна” [4]. Гэта
ж была ўжо ўлада, засяроджаная ў адных руках –
дыктатара Сталіна. І, зноў/такі, мы аб гэтым нічога не
ведалі і вымушаны былі выхоўваць дзяцей у духу любві
да Савецкай Радзімы і да бацькі Сталіна, да дзядулі
Леніна, з якіх ўсё і пачалося.

25 мая кожнага года праводзіўся “Апошні званок”.
Праводзілі выпускнікоў, спачатку сямікласнікаў, потым
васьмікласнікаў, а пазней дзевяцікласнікаў, у жыццёвы
шлях на ўрачыстых лінейках з кветкамі і ў прысутнасці
бацькоў. “Апошні званок” у гэтым разе даваў лепшы
першакласнік.

Але самым цікавым, запамінальным святам для
дзяцей была Навагодняя Ёлка. Да гэтага свята
рыхтаваліся ўсе дзеці, настаўнікі, бацькі. Рыхтавалі
песні, карагоды, сцэнкі. Рыхтавалі прыгожыя касцюмы.
Дырэктар школы запрашаў бацькоўскі камітэт, з якім
вырашалі, колькі можна было выдзеліць грошай з
прышкольнага ўчастка на Ёлку. Потым разам з бацькамі
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рабіліся закупы. За некалькі часу перад гэтым рабілі
заяўку ў мясцовы магазін, каб завезлі неабходныя
тавары. Куплялі цукеркі розных гатункаў, пячэнне,
шакаладкі, прызы, цацкі на Ёлку, кнігі для падарункаў
лепшым вучням. Усё гэта завозілася ў школу, і настаўнікі
разам з бацькамі размяркоўвалі падарункі ў пакеты, якія
атрымоўваліся даволі важкімі. Яны іх заслужылі за лета,
працуючы на прышкольным участку. Яшчэ рабілі і
меншыя пакецікі для дашкольнікаў, якія заўсёды
прыходзілі на Ёлку з бацькамі або з бабулямі і дзядулямі,
са сваімі песнямі і вершамі.

Елку/прыгажуню знаходзілі ў лесе настаўнікі –
мужчыны, устанаўлівалі ў фіззале, развешвалі
рознакаляровыя гірлянды, а потым дзеці з настаўнікамі
ўпрыгожвалі Ёлку цацкамі. Свята адкрываў дырэктар
школы, зачытваў загад па школе аб узнагароджанні
лепшых вучняў кнігамі. Ну а потым усё ішло па
сцэнарыю: карагоды, песні, гульні, інсцэніроўкі.
Пераможцам уручаліся прызы. Прызы ўручаліся і за
лепшыя касцюмы. Гэта вырашала журы з настаўнікаў і
бацькоў. І, канечне ж, самым жаданым момантам свята
было з’яўленне Дзеда Мароза з падарункамі, якому
заўсёды дапамагала Снягурачка. Дзедам Марозам быў,
звычайна, адзін са старэйшых вучняў, або хто/небудзь
з настаўнікаў. А Снягурачкай – дзяўчынка/
старшакласніца. Пастаяннымі музыкантамі на святах
былі мужыкі настаўніц Елены Мікіцічны і Галіны
Антонаўны – Машара Аляксей Ціханавіч і Козел
Мечыслаў Эдмундавіч. Навагоднія святы праводзіліся
весела і запаміналіся надоўга.

У мэтах інтэрнацыянальнага выхавання школьнікі
Беларусі вялі перапіску са школьнікамі другіх рэспублік.
Мне чамусьці захацелася прапанаваць сваім
выхаванцам горад Варкуту, які знаходзіўся за палярным
кругам, на самай поўначы Комі АССР. Да Варкуты вяла
Пячорская чыгунка, на якой знаходзіцца станцыя Кулой,
дзе я служыў у арміі. Гэта чыгунка, пасёлкі і Варкута
пабудаваны на касцях зняволеных. Гэты край багаты
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лесам, вугалем, нафтай. Вось яго і “абжывалі”,
вывезеныя не па сваёй волі. А мне хацелася ведаць, як
жывуць нашчадкі тых, каму забаранілі мяняць сваё
месцапражыванне. І мы напісалі ліст у школу нумар 1.
Неўзабаве нам прыйшоў адказ, што яны згодны весці
перапіску, што яны хочуць ведаць усё пра нашу
Беларусь. Мы ім многа паслалі матэрыялаў пра Беларусь,
у тым ліку рэдкую кнігу “Партызаны Вілейшчыны”, кнігу
пра Хатынь і г.д. Яны нам прыслалі галаўны ўбор
шахцёра з ліхтаром, узор вугалю, які здабываюць іх
бацькі ў шахтах, гісторыю Варкуты, гісторыю Комі
АССР. Але ж гэта была савецкая гісторыя, дзе гучаў
гераічны подзвіг савецкіх людзей і больш нічога. Хаця у
той час інакшага і не магло быць.

Школьнікі Варкуты прапанавалі нам сустрэцца з імі
на зімовых канікулах у Ленінградзе. Дамовіліся
сустрэцца на Дварцовай плошчы каля Зімняга палаца ў
адпаведны час. Я параіўся з бацькамі, і рашылі ехаць.
Гэта быў пачатак студзеня 1972 года. Завезлі нас
калгасным аўтобусам у Швенчонеляй, што ў Літве, дзе
была чыгуначная станцыя, і адтуль дабраліся да
Ленінграда. Мы прыехалі, а нашых сяброў так і не
дачакаліся. Затое паглядзелі прыгажэйшыя мясціны
горада, ленінградскае метро, пабывалі ў Зімнім палацы,
Ісаакіеўскім саборы і другіх гістарычных месцах. Дзецям
гэта запомнілася надоўга. Начавалі ў інтэрнаце для
студэнтаў, дзе жыў мой сын Гена, які вучыўся ў гэты
час ва Усесаюзным электра/тэхнічным інстытуце сувязі
імя Бонч/Бруевіча.

Вяселлі

Настаўніцкі калектыў жыў дружнай сям’ёй. Калектыў
быў невялікі, 10/13 чалавек, але пачынаючы з 1955 года
і да закрыцця школы ў 2004 годзе, калі не стала дзяцей,
праз Дварчанскую базавую школу прайшло 40
настаўнікаў, і ўсе яны заслугоўваюць толькі добрых,
прыемных успамінаў. На ўсе святы гулялі. Адзначаліся
дні нараджэння настаўнікаў з уручэннем каштоўных
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падарункаў. Згулялі і вяселлі дзвюх маладых настаўніц:
Мацкевіч Яніны Вайцехаўны і Пракоп Леанарды
Лёнгінаўны. Свайго вяселля мы не мелі, але пагулялі ў
суседзяў: жанілі Красоўскага Зянона, Лоўчыка Юзіка,
Лоўчыка Віктара. Жанілі дарагога і любімага стрыечнага
брата Сашу з Верай. З Сямёнавіч у Полава ехалі на конях
у санках, з шумёламі. Згулялі вяселлі Брэскай Рымы,
Мажэйкаў Ліны і Гены. І гэта запомнілася назаўсёды.

Яшчэ згулялі вяселле пляменніка Здзіслава Масюнаса
з Ліпніцкай Данай у Дунілавічах 31 снежня, дзе
адначасова сустрэлі і Новы 1967 год, а потым
прадоўжылі вяселле ў Рубяжы, на радзіме Даны. Згулялі
вяселле пляменніка Мурзёнка Ігара з Валяй у Лапунах і
Полаве, Навумчыка Станіслава і Лены ў Камаях. І ўсюды
мы адчувалі цеплыню, гасціннасць і добразычлівасць з
боку бацькоў маладых і іх родных.

На вяселле Гены Мажэйкі з Галяй ездзілі аж на
беларускае Палессе на Пецевых “Жыгулях”. Ехалі ў
чатырох: я з Данатай і Гэнік з Аняй. У Мінску зрабілі
невялікі адпачынак і паехалі далей. Гэта было ў майскія
святы 1981 года. Пеця дапамог мне выехаць з горада
на магістраль Мінск/Брэст і сказаў, каб запомніў дзе
выехаў, каб тут жа вярнуцца і назад. Упершыню ехаў
па класічнай, цудоўнай магістралі, дзе скорасць была
не менш 110 кіламетраў у гадзіну, у некалькі палос і ў
адным напрамку. Сустрэчная паласа была асобна. Для
папярочных пераездаў зроблены масты. У Баранавічах
павярнулі ўлева, праехалі Тэлеханы і прыехалі ў вёску
Рудня. Адчувалася беларускае Палессе. На кожным
будынку вёскі было буслінае гняздо. А на вяселлі гаворка
і песні чуліся з украінскім акцэнтам. Паглядзелі на
мясцовыя абрады, якія нам вельмі спадабаліся.
Спадабаліся нам вельмі добразычлівыя, гасцінныя,
ветлівыя бацькі Галі, яе сёстры/пяюллі, іхнія госці. А я
канчаткова закахаўся ў беларускае Палессе з яе
цудоўнай прыродай. А пачалося гэта каханне яшчэ ў
Мазыры.

Назад ехалі па той жа магістралі Брэст/Мінск. У
горадзе Мінску ўсё ж знайшоў тую вуліцу, па якой
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выязджаў, але потым прыблудзіў, даехаў аж да Дома
Урада. Прыйшлося пытацца ў праходжых, як даехаць
да вуліцы М.Горкага. Зноў адпачылі, вечарам адвезлі
Гэніка і Аню дамоў у Дунілавічы, а самі вярнуліся ў
Дварчаны.

Згулялі вяселле пляменніцы Тані з Валодзем у
Паставах. На вялікі жаль мне не давялося пабыць на
гэтым вяселлі, бо я быў у бальніцы. Былі на вяселлі
Даната і Пеця з Наталляй. Затое пабылі на вяселлі ўжо
сына Тані Дзімы з Інай – нашай былой вучаніцай, у
Дварчанах. Выдалі замуж пляменніцу Алесю за Дзіму ў
Казьянах, ажанілі пляменніка Віктара з Раяй у
Пастарнаках. Таксама шумнымі вяселлямі былі Тані
Тогулевай з Сяргеем у Новаполацку, Алы Мішуты у
Паставах, Олі Ліпніцкай у Рубяжы.

І канечне ж, самымі запамінальнымі вяселлямі для
нас былі вяселлі нашых сыночкаў: Пеці з Наталляй
Баркар, 6 кастрычніка 1978 года, і Гены з Людмілай
Скоравай, 19 студзеня 1985 года. Абодва вяселлі
адбыліся ў рэстаранах Мінска. Мы пазнаёміліся з
цудоўнымі людзьмі, бацькамі Наталлі – Дзяменціем
Іпацьевічам і Леанідай Лявонцьеўнай, і бацькамі
Людмілы – Аляксандрам Васільевічам і Алай
Мацьвееўнай. Пазнаёміліся з братам Наталлі – Анатоліем
і яго сям’ёй, з сястрой Людмілы Галінай і яе сям’ёй. І
парадніліся мы з імі на ўсё жыццё. Мы часта прыязджалі
ў госці да іх у Мінск, а яны да нас – у Дварчаны. На
вяселле Гены і Люсі прыехаў мой лепшы армейскі сябра
з Азербайджана Мамедаў Ірфан, з якім мы не бачыліся
31 год.

У 1984 годзе ўспомніў я сваіх сяброў па арміі
Мамедава Ірфана і Касымава Кадырбека, з якімі ў мяне
перапіскі не было. Пасля арміі некалькі часу
перапісваліся, а потым перапіска перарвалася, толькі
не ведаю па чыёй віне. Прайшоў 31 год пасля службы,
надзеі не было, але ж паспытаць трэба было. Напісаў
лісты ў “Адрасныя сталы” гарадоў Баку і Фрунзе. З горада
Фрунзе мне паведамілі, што Касымаў Кадырбек у
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рэспубліцы не пражывае. А з горада Баку паведамілі,
што Мамедаў Ірфан жыве ў горадзе Баку, і прыслалі
яго адрас. Вось я і напісаў па адрасу. І неўзабаве
атрымаў ліст ад свайго сябра Ірфана. Піша, што
атрымаўшы ліст – расплакаўся. І ў мяне не абыйшлося
без слёз, атрымаўшы вестачку ад яго праз 31 год.
Азнаёміў завочна з жонкай і двума сыночкамі і
паабяцаў, калі/небудзь прыехаць у госці. Ён працаваў ў
школе міліцыі, загадчык кафедры, меў чын палкоўніка.
А ў 1985 годзе, 19 студзеня, прыехаў у Мінск на вяселле
майго сына Гены. Прывёз азербайджанскага
шампанскага і вялікі чамадан цюльпанаў, калі на вуліцы
было 30 градусаў марозу. Цюльпаны ўпрыгожвалі ўсе
сталы рэстарана. А сам весяліў гасцей каўказскімі
анекдотамі. А ў 1986 годзе прыехаў з усёй сям’ёй да
нас, у Дварчаны. Па такому выпадку шукалі баранчыка
па ўсёй нашай ваколіцы на шашлыкі, але так і не
знайшлі, бо мала хто трымаў авечак. І мне было сорамна
за нашу беларускую беднату.

У 1973 годзе зрабілі прыбудову для кухні. Рабілі з
цэглы, мураваў Гэнік. Зрабілі сталяванне. Падлогу не
скончылі, бо прыйшлі дакументы ехаць у Польшчу.
Прайшло 10 гадоў, як мы былі ў Польшчы. Вось мы і
вырашылі яшчэ раз наведаць родных. Зноў пагасцілі ў
Дабегневе, у Гожуве, з’ездзілі ў Бялогард да пляменніцы
Ванды, якая была замужам за Юлькем Бернацкім. У
Томка была жонка Крыстына, сястра Ванды. А Юлек
быў родны брат Томка. Такім чынам, браты былі
адначасова і шваграмі. Добра ўсюды пагасцілі. Зноў
трэба было нешта прадаць, нешта купіць і вярнуцца з
такім разлікам, каб паспець на вяселле майго брата
Віталія, якое пачыналася ў суботу. І ў нас усё добра
атрымалася б, каб не падвёў цягнік. Прыехалі мы ў
Кузніцу, а наш цягнік 10 хвілін назад пайшоў на
Беларусь. І нам сказалі, што наступны цягнік на
Беларусь пойдзе толькі заўтра. Я думаў не перажыву.
Адна полька прапаноўвала правесці нас праз граніцу,
але мы катэгарычна адмовіліся, бо ведалі, чым гэта магло
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б скончыцца. Заначавалі ў адных старэнькіх палякаў у
старэнькай хатцы, дзе цэлую ноч скрэбліся мышы, бо
гасцініцы ў Кузніцы не было. Але вялікі дзякуй
спагадлівым гаспадарам за іх гасціннасць, што прытулілі
нас.

На наступны дзень прыбыў цягнік “Парыж/
Ленінград”. І нас не пускаюць у міжнародны поезд, хаця
мы едзем з Польшчы. Мы звярнуліся да начальніка
цягніка, і тады адна правадніца нас прытуліла. І так
мы даехалі к вечару да Швэнчонеляй. А як даехаць да
Дварчан – зноў праблема. Бачу – едзе таксі. Падняў руку,
упрасіў добрага чалавека, завёз у Дварчаны. Хата была
на замку, значыць, хлопчыкі на вяселлі, і гэта было
добра. Яны ж нас і адпусцілі ў Польшчу, застаўшыся на
гаспадарцы. Умелі і свінак накарміць і кароўку падаіць.
Але нас чакаў новы, непрыемны сюрпрыз – суседзі нам
паведамілі, што загінула наша кароўка Малінка. Пастухі
папасвілі раніцай па мокрай атаве канюшыны, і многіх
кароў прыйшлося ратаваць ад абдуцця. А наша залезла
ў кусты і загінула. Крыху супакоіўшыся, Даната
адправіла мяне шукаць транспарт, каб даехаць у
Чарэмушнікі на вяселле. Старшыня дазволіў машыну, а
я дамовіўся з шафёрам. Пакуль я прыйшоў дамоў,
здарылася новая бяда. У нас на кухні не была закончана
падлога, і Даната аступілася, і вывіхнула нагу ў
костачцы. І вось з/за такіх непрыемных абставін наша
паездка не адбылася. І мяне Даната адправіла аднаго
толькі ў панядзелак, калі вяселле заканчвалася. Да
Андрон даехаў аўтобусам, а там пешшу. Але вяселле было
яшчэ ў поўным разгары, усе сваты яшчэ былі за сталом.
Я ўручыў маладым падарунак, прывезены з Польшчы,
а мяне праз плячо перавязалі ручніком, з вышытым
беларускім арнаментам. Вечарам госці пачалі
раз’язджацца. Вось такім мне запомнілася вяселле
Віталія з Шурай.

На ўсіх вяселлях цікава было сустракацца са сваімі
роднымі, знаёмымі. З некаторымі, падчас, не
сустракаліся па некалькі гадоў, нават, з дзяцінства, таму
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што неспакойнае жыццё параскідала нас па свету. А на
вяселлях мы сустракаліся і адводзілі душу ва ўспамінах,
даведваліся аб жыцці/быцці кожнага.

Век тэхнічнага прагрэсу

Я рады, што нарадзіўся і жыў у век тэхнічнага
прагрэсу. Пры Польшчы электрычнасці ў вёсках не было.
Свяцілася ноччу неба толькі над Паставамі. А ў вёсках
хаты асвятляліся толькі газавымі звычайнымі лямпамі,
а для гаспадарчых мэт карысталіся газавымі ліхтарамі.
Былі ўжо і кішэнныя электрычныя ліхтарыкі, але з імі
толькі хадзілі да суседа. А каб малаціць цапамі вечарам
ці раніцай, патрэбен быў газавы ліхтар, якога хапала
надоўга. Потым у хатах з’явіліся вісячыя лямпы з
абажурамі і стала святлей.

Радыё было толькі ў Курыловіча Зянона, куды мы з
дзядулем Тумашом хадзілі паслухаць і паглядзець. Гэта
быў дэтэктарны радыёпрыёмнічак – невялічкая чорная
скрыначка з рэгулятарам для наводкі на неабходную
хвалю і слухаўкі, якія надзяваліся на вушы. Гэта ў той
час было цудам. Як можна было без ніякіх правадоў чуць
нешта за тысячы кіламетраў? Над хатай толькі была
развешана на двух доўгіх шастах антэна. Потым пачалі
з’яўляцца і сапраўдныя радыёпрыёмнікі, якія працавалі
на батарэйках. Такі прыёмнік быў у нашай настаўніцы
пры Польшчы, і яна нас запрашала ў свой пакойчык
паслухаць перадачы для дзяцей, якія вяліся на польскай
мове. З’явіўся такі радыёпрыёмнік і ў нашага
аднавяскоўца Нікіпяровіча Арсеня, куды збіралася ўся
вёска.

У вёску прыносілі дыяфільмы, а потым і фільмы, але
без гуку, як іх называлі ў вёсцы “туманныя карціны”.
Але ўжо пры Польшчы, перад самай вайной, паглядзелі
першы ў жыцці гукавы фільм “Знахар”, а пры саветах
– “Чапаеў”.

Быў і ў мяне дэтэктарны радыёпрыёмнічак, а ў 1955
годзе купілі сабе радыёпрыёмнік “Радзіма”, які працаваў
на дзвюх вялізных батарэях. У 1960 годзе пачалі
электрыфікаваць вёскі, з’явілася электрычнасць, і ў 1963
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годзе мы купілі першы тэлевізар “Рэкорд”. Гэта быў другі
тэлевізар у ваколіцы. Першы з’явіўся ў былога нашага
гаспадара Красоўскага Ганэрыка ў Шкіралях. Потым быў
у нас ужо каляровы тэлевізар “Электрон”, які многа
адпрацаваў, і апошні “Гарызонт”, які з цяжкасцю
прыйшлося купляць у Мінску нашым сынам Пецю і Гену,
бо ўжо пачалася вядомая “перабудова”, калі прылаўкі
станавіліся пустымі.

Мы былі сведкамі запуска першага спадарожніка
Зямлі, 4 кастрычніка 1957 года, першага палёту ў космас
чалавека, Ю.А.Гагарына, 12 красавіка 1961 года,
высадкі амерыканскіх астранаўтаў на Месяц, 20 ліпеня
1969 года, што мы ўжо назіралі на экране нашага
“Рэкорда”. А калі запусцілі першы спадарожнік Зямлі,
то аб’яўлялі, калі і дзе будзе пралятаць. І мне пашчасціла
яго назіраць. Сонейка толькі/толькі зайшло, і я ўбачыў
у небе зорачку ў вызначаны па радыё час, якая ляцела з
захаду на ўсход, і дзесьці пад вуглом 45 градусаў яна
ўвайшла ў цень Зямлі.

Будучы афіцэрам запасу, мяне кожны год вызывалі
на ваенныя аднадзённыя зборы, якія праходзілі пры
ваенкамаце або ў адной з вайсковых часцей, якіх хапала
ў Паставах у двух вайсковых гарадках, або ў Доме
афіцэраў, дзе нам паказывалі сакрэтныя кінафільмы аб
выпрабаванні ядзернай зброі. На зборы нас вазілі
аўтобусам аж у Баравуху пад Полацкам у адну з
вайсковых часцей. Жылі ў казарме, харчаваліся ў
вайсковай сталовай. А ноччу “травілі” анекдоты, аж
казарма хадзіла хадуном ад смеху. Ёсць жа майстры
гэтай справы. Днём чыталі нам лекцыі на ваенныя тэмы.

У Паставах я быў замацаваны за адной вайсковай
часцю. На выпадак вайны трэба было мабілізаваць і
арганізаваць батальён. Там было ўжо ўсё распісана.У
мяне была пасада намесніка камандзіра батальёна па
забеспячэнню. Толькі ў мяне было адно непаразуменне:
як заявіў афіцэр на інструктажы, калі будзе аб’яўлена
мабілізацыя, гэта значыць, пачнецца вайна, тады трэба
будзе ехаць у Полацк (за 100 км) за дротам для ўпакоўкі
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ваеннай маёмасці, якая падлягае эвакуацыі. Вось я і
падумаў, якая можа быць гатоўнасць нумар 1, аб якой
так многа гаварылі, калі дроту і таго на месцы няма. А
пакуль таго дроту прывязуць – можа і вайна скончыцца.
Будучы ў запасе, я даслужыўся да старшага лейтэнанта.
І на гэтым мая ваенная кар’ера скончылася. Ва ўзросце
55/ці гадоў мне падзякавалі за службу і больш мяне не
турбавалі па ваенных справах.

•••
У 1973 годзе захацелася, наогул, жыць па/сучаснаму:

задумалі зрабіць паравое ацяпленне. У школе працавала
цэлая брыгада з Полацка з сямі чалавек, мянялі батарэі,
кацёл. І вось я звярнуўся да брыгадзіра, каб прыйшоў і
паглядзеў, як і з чаго пачынаць. Ён прыйшоў, агледзіў
наш дом, сказаў, дзе трэба выцэментаваць пляцоўку пад
кацёл, і намеціў нам тэрмін, да якога мы гэта павінны
зрабіць. Пляцоўку я зрабіў. А пакуль цэмент падсыхаў,
нам трэба было выканаць вялізную работу: вынесці
новую рускую печ з плітой, новы шчыток і комін. Печ
трэба было выносіць, бо яна замінала. А новы шчыток
кафельны няхай бы стаяў. Але ж ён “тырчэў”. Вынеслі
ўсё. Але потым, праз некалькі гадоў, як пачалася
перабудова, ды як не стала вугалю і торфабрыкету,
успомнілі пра ўсё: і пра печку з плітой, і пра шчыточак.
Асабліва добра быў сцэментаваны комін, які разбівалі
ломам з Данатай да 3/х гадзін ночы. А потым яшчэ па
чарзе хадзілі ў лазню. Вось такая была ў нас усяночная.
Але ўсё было гатова.

Брыгада, скончыўшы працу ў школе, прыйшла да
нас. Канечне ж, мы іх добра пакармілі, бо быў якраз
час абеду, была і чарка. І яны ўзяліся за работу. Батарэі,
трубы былі іхнія, кацёл прывезлі з Пастаў. Кацёл быў
невялікі, але зручны, бо зверху была фаерка, на якой
можна было варыць свінням. Бурылі сцены, пры
дапамозе газазваркі гнулі, рэзалі, варылі трубы,
устанаўлівалі бачок для вады на гарышчы. Усё гэта
рабілася ноччу. Павячэраўшы, зноў узяліся за работу. І
дзесьці каля паўночы ўжо ўсё было гатова, і можна было
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заліваць ваду. Студні ў нас сваёй пакуль што не было, і
ваду насілі ад суседа Лоўчыка. А на дварэ пачаўся
дождж. Вады трэба было заліць больш 20 вёдзер.
Падымалі па драбіне і залівалі ў бачок. Свяцілі
карманным ліхтарыкам. Заліўшы ваду, заўважылі, што
трубы дзесьці працякаюць. Ваду вылівалі і зноў варылі.
Дзесьці ў гадзіны 2 ночы далі ім яшчэ падсілкавацца.
Залілі ў другі раз, і зноў дзесьці пацякло. І яшчэ раз ваду
прыйшлося выліваць, варыць трубу, і зноў заліваць ваду,
ужо ў трэці раз. І к гэтаму часу ўжо пачало світаць. Але
нарэшце ўсё было зроблена. Прынеслі дроў, падпалілі, і
сістэма пачала “працаваць”. Прапаноўвалі ім адпачыць,
але яны адмовіліся. Трэба было ехаць на нейкае
паседжанне аж у Полацк. Далі ім паснедаць і кожнаму
далі па 5 рублёў. А за работу ў іхнюю арганізацыю было
раней пералічана намі 400 рублёў. Людзі, не спаўшы і
не адпачыўшы, паехалі на грузавой машыне больш за
100 кіламетраў. А зверху ішоў дождж. Добрыя,
працавітыя людзі. Яны паехалі задаволеныя намі, а мы
засталіся задаволеныя выкананай работай.

•••
З цягам часу абсталяванне калонак ламалася,

прыходзіла ў нягоднасць, і калонкі перасталі існаваць.
Толькі праз некалькі гадоў старое абсталяванне замянялі
новым, але не ўсюды. Ад нашай калонкі застаўся толькі
выцэментаваны рэзервуар, які трэба было закрываць
дошкамі і абгароджваць, каб не ўтапіўся хто. А вада
патрэбна была і для свайго ўжытку, і для жывёлы. А
пагэтаму рашылі выкапаць сваю студню. Купілі цэменту,
завезлі жвіру, з Літвінак прывёз варштат для вырабу
цэмбравін, і сваімі сіламі вырабілі 7 кольцаў. З
Варапаева прывёз вядомага майстра, які з нашай
дапамогай за два дні выкапаў нам студню. Гэта была,
па словах майстры, яго 360/я студня. Стрэшку і акаваны
вал нам зрабіў наш сват Ліпніцкі Мар’ян Антонавіч.
Студня была неглыбокая, але вады было заўсёды не менш
1,5 цэмбравіны.

А яшчэ майстра прапанаваў нам купіць у яго былыя
ва ўжытку шпалы, каб зрабіць памост у хлеве. Мы
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згадзіліся. Ён працаваў чыгуначнікам, і ім давалі шпалы
старыя на дровы. Праз пару дзён прывёз шпалы, а яшчэ
праз пару дзён у хлеве і хлеўчыку былі пакладзены
класныя падлогі. Гной вывозіўся з хлева кожны дзень
то на цялежцы, то на санках у залежнасці ад сезона.
Цялежка і санкі былі зроблены аднавяскоўцамі/
умельцамі Прашмутам І.В. і Мукелем Г.Г.

У 1988 годзе вырашылі правесці ў хату ваду.
Навумчык Казімір выкапаў ровакапацелем траншэю ад
калонкі да кухні, а Кавалеўскі Ясь, былы наш вучань,
падключыў ваду. Траншэю паспелі закапаць да марозаў.
З вадой у хаце стала жыць значна зручней.

•••
Быў у нас старэнькі веласіпед, якім я і карыстаўся,

каб паехаць на сенакос, на возера, або ў грыбы. А каб
паехаць у госці на веласіпедзе – ужо настаўнікам было
не да твару. Але ж што зробіш – чаго няма, таго няма.
Памятаю, у 1955 годзе вырашылі мы з Данатай з’ездзіць
у госці ў Дунілавічы на веласіпедах. Для яе дамскі
веласіпед пазычылі ў суседзяў. Выехалі ў суботу пасля
абеду са Шкіралёў. Надвор’е было добрае. Мінулі
Паставы, Юнькі, дзе ўжо пачаўся невялікі дождж. А калі
даехалі да вёскі Коўзаны, там мы вымушаны былі злезці
з веласіпедаў, бо ехаць было немагчыма – гліны столькі
чаплялася за колы, што яны не круціліся. Прыходзілася
палкай ачышчаць колы ад гліны. Вось такія дарогі былі
ў той час. І такая дарога цягнулася кіламетры тры. Калі
селі на веласіпеды, ўжо стала вечарэць, а потым і
сцямнела, а дождж усё ідзе. Добра што я здагадаўся
ўзяць з сабой кішэнны ліхтарык. Едучы па левай каляіне,
я асвятляў дарогу і для Данаты, якая ехала па правай
каляіне. Ліхтарык трымаў у правай руцэ. Змоклі да
апошняй ніткі, але прыехалі ў Дунілавічы. Гэнік і Аня
нас абагрэлі і абсушылі. Такія падарожжы запамінаюцца
назаўсёды.

Вось чаму нам хацелася мець свой транспарт, хаця
б і матацыкл з каляскай. Некалькі гадоў стаялі на чарзе,
каб купіць матацыкл з каляскай. На жнівеньскай
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нарадзе настаўнікаў у 1976 годзе я даведаўся, што на
базе райспажыўсаюза ёсць матацыклы, якія будуць
размяркоўвацца райвыканкамам. Я наведаў
райвыканкам, але старшыні райвыканкама, Скобелева
Васіля Фядотавіча, не было. І смеласць узяла на сябе
сакратар райвыканкама Дваракова выпісаць на мяне
матацыкл “Днепр/МТ/10”, навейшага выпуску. Потым
з’явіўся і Скобелеў В.Ф.

На наступны дзень я папрасіў у старшыні калгаса
грузавую аўтамашыну і прывёз з гандлёвай базы
новенькі матацыкл з каляскай. Ездзіць на матацыкле я
не ўмеў. У гэты час у нас быў сын Генка з сям’ёй. Ён
мне дапамог зрабіць тэхагляд матацыкла, усё падвінцілі,
замацавалі, залілі бензіну. Спачатку паспрабаваў
праехаць Генка, а потым навучыў і мяне. Гаражык да
гэтага часу ўжо быў зроблены. Мы з Данатай былі вельмі
задаволены, што у нас ёсць свой транспарт.

•••

Пастаўскі спартыўны клуб аб’явіў аб наборы слухачоў
на курсы кіроўцаў. Вось я і падаў заяву на курсы
матацыклістаў. Быў там і мой сябра па педвучылішчы
Кайко Іван Іванавіч. Ён мне параіў падаць заяву не
толькі на курсы матацыклістаў, але і аўтамабілістаў.
Тады я запытаў у дырэктара клуба, ці магчыма такое
зрабіць. Адказ быў станоўчым. І я перапісаў заяву. Чым
жа дрэнна навучыцца кіраваць і адным, і другім. А там
жыццё пакажа. Даната ухваліла маё рашэнне.

Пачалася вучоба. Вывучалі правілы дарожнага руху,
будову аўтамабіля і ваджэнне аўтамабіля па адной
гадзіне ў дзень. І вось, калі я сеў першы раз за руль
аўтамабіля, ды нешта ў мяне атрымалася, я адчуў, што
і я павінен мець аўтамабіль. Але ж грошай не было, і я
стаў на чаргу ў райвыканкаме на “Жыгулі”. У той час у
вольнай прадажы не было ні матацыклаў, ні машын.
Усё размяркоўвалася райвыканкамам. І ў першую чаргу
атрымоўвалі перадавікі сельскай гаспадаркі і
прамысловасці, а на настаўнікаў  ў райвыканкаме не
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звярталі аніякай увагі. Але ж мы пачалі збіраць грошы
на машыну.

Заняткі на курсах пачыналіся ў 6 гадзін вечара. Я
ўжо прыязджаў на курсы на сваім матацыкле, хаця і не
меў пасведчання. Супрацоўнікі ДАІ (дзяржаўнай
аўтаінспекцыі) пакуль што не затрымлівалі. Нам
паабяцалі выдаць на курсах часовыя пасведчанні, але
так я і праездзіў да канца вучобы без якіх/небудзь
здарэнняў. Інструктары, якія вучылі нас ваджэнню
аўтамабіля, былі спрактыкаваныя кіроўцы, сярод якіх
быў Грыкень з Вайшкун, дзе калісьці я працаваў
настаўнікам. Навучылі нас кіраваць і грузавым
аўтамабілем.

Цяжка было спалучаць і курсы, і школу. Прыехаўшы
дамоў, трэба было брацца за рабочыя планы, за сшыткі
і г.д. Але ж хацелася быць не горшым за другіх. У той
час ужо многія мелі легкавыя аўтамабілі.

Пачаліся экзамены. Ваджэнне аўтамабіля здавалі ў
прысутнасці супрацоўніка ДАІ, які загадваў ехаць у такія
закавулкі, ды яшчэ са снегам, дзе цяжка было
развярнуцца. Але ж здалі ўсе. А каб атрымаць
пасведчанне і матацыкліста, трэба было ўмець зрабіць
“васьмёрку” на двухкалёсным матацыкле. А на
двухкалёсным я таксама ніколі не ездзіў. Прыйшлося
вучыцца і на двухкалёсным, якія былі пры спартыўным
клубе. Навучыўся рабіць і “васьмёрку”. Але мне не
давялося рабіць яе. Кіраўнікі клуба бачылі, што я
прыязджаў на матацыкле, і мяне вызвалілі ад
“васьмёркі”.

Калі здавалі “Правілы дарожнага руху”, то прыехала
начальства з горада Глыбокае, якому падпарадкоўвалася
Пастаўскае ДАІ. Раздалі нам білеты, і мы павінны былі
за 15 хвілін даць адказы. На кожнае пытанне былі
дадзены 4 варыянты адказаў, з якіх толькі адзін быў
правільны. Калі я ўсё выканаў, да мяне падыйшоў наш
інструктар Французаў, паглядзеў на мае адказы і кіўнуў
галавой. Я зразумеў, што ў мяне ўсё правільна. 21
студзеня 1977 года я атрымаў пасведчанне на права
ваджэння і матацыкла, і аўтамабіля.
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У 1980 годзе, у дзень майго 50/годдзя, прыехалі мяне
павіншаваць дзеці з Мінска і Дзяменцій Іпацьевіч –
бацька нашай нявесткі Наталлі. Ён быў кадравым
афіцэрам, у адстаўку пайшоў у званні падпалкоўніка.
Ён жа ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны, заслужаны
воін і добры чалавек. Завялі размову пра машыны, што
доўгія чэргі на іх куплю. Вось ён і кажа: “Я, як удзельнік
Вялікай Айчыннай вайны, магу і без чаргі. Няхай Пеця
збірае грошы”. Збіралі грошы і Пеця з Наталляй, і бацькі
Наталлі, і мы. І праз нейкі месяц Пеця купіў новенькія
“Жыгулі” першага выпуску. У яго тады яшчэ не было
правоў кіроўцы і гаража, і ён з Толікам, братам Наталлі,
прыгналі машыну ў Дварчаны. У хуткім часе быў
пабудаваны дашчаты гараж. Мне далі даверанасць, па
якой я мог ездзіць.

І вось мы з Данатай рашылі з’ездзіць на новай
машыне ў Мінск у госці. А я ў вялікім горадзе на машыне
ніколі не ездзіў. Вучылі ездзіць нас у Паставах, а Паставы
– гэта ж не Мінск. І мяне агарнуў нейкі страх. У нас ужо
к гэтаму часу быў свой тэлефон, і я вырашыў пазваніць
у Мінск, каб мяне хто/небудзь сустрэў пры ўездзе ў
горад. І як на тое ліха сапсаваўся тэлефон. І мы паехалі.
Думаю, пазваню адкуль/небудзь, прыехаўшы ў Мінск.
Прыехалі ў Мінск да першага кальца, спыніў машыну.
Падыйшоў да акенца заправачнай станцыі, але хто табе
дазволіць пазваніць. Вярнуўся да машыны, і тут на маё
шчасце з’явіўся міліцыянер. Я яго запытаў, як даехаць
да вуліцы Горкага, зараз вуліца Багдановіча. Ён мне
растлумачыў, як даехаць. Мы дабраліся да патрэбнай
вуліцы і да дома нумар 33, дзе жылі мае родныя. Пасля
гэтага я перастаў баяцца вялікага горада, ездзіў некалькі
разоў і ў Мінск, і ў Вільню.

У 1981 годзе ў верасні месяцы споўнілася 5 гадоў,
як мы стаялі на чарзе на “Жыгулі”, і я стаў наведваць
старшыню райвыканкама Шыбеку. Але ён мяне мала
пацешыў: “Жыгулі” бывалі рэдка, і яны размяркоўваліся
паміж перадавікамі вытворчасці. Прапаноўваў нам
“Масквіча”, але за яго трэба было многа прадаць
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дзяржаве бульбы і масла. Такія былі законы,
прыдуманыя мясцовымі ўладамі. Бульбы мы б маглі
сабраць, але для гэтага патрэбен быў транспарт і час. А
масла? Трэба было карыстацца прынцыпам “купі/здай”,
як гаварылі ў народзе, i які добра прыжыўся ў нашых
краях. Спаганялі малако і масла ад людзей і калгасаў. А
хто не спраўляўся з пастаўкамі – куплялі ў магазінах і
здавалі дзяржаве. Гэтым жа прынцыпам карысталіся і
калгасы, якім былі не пад сілу непамерныя пастаўкі,
прычым абавязковыя. А старшыні калгасаў баяліся
развітацца з партыйным білетам. Вось так і перакладвалі
багацці з адной кішэні дзяржаўнай у другую. Але ад
гэтага масла ў краіне не прыбаўлялася. Затое на паперы
планы выконваліся па продажу малака і масла на 100 і
больш працэнтаў. Нам не было часу займацца гандлем,
працуючы ў школе.

У студзені 1982 года да нас дайшлі чуткі, што ў
продаж паступілі “Запарожцы” новага выпуску. Мы
падумалі, што “Жыгулёў” тых нам, настаўнікам, не
дачакацца. Я зноў кінуўся да старшыні райвыканкама
Шыбекі. І зноў яго прыйшлося прасіць і маліць, і ён,
нарэшце, згадзіўся. Аформілі адпаведныя дакументы,
на базе райспажыўсаюза заплацілі грошы, у старшыні
калгаса папрасілі шафёра, каб з’ездзіць за машынай.
Шафёра нам далі Бучаля Іосіфа, былога нашага вучня.
За машынай трэба было ехаць на абласную базу ў горад
Віцебск. Праз ноч ехалі цягніком, раніцай прыехалі на
базу. Пасля афармлення дакументаў загадчык базы
паказаў нам машыну пад снегам і даў нам ключы.
Машыну адкапалі, пачысцілі, і Іосіф ад першага
павароту ключа завёў машыну. Гэта быў добры знак.
Мы былі вельмі задаволены. Выгляд у машыны новага
выпуску “Запарожац 968/М” быў нармальны: не было
аніякіх крылляў і не была гарбатая. Заправіўшыся
бензінам, мы паехалі дадому. А заправіцца бензінам
было лёгка, бо тут “чакалі” нас шафёры горада з лішкамі
бензіну, прычым за паўцаны. З намі ехалі яшчэ на новых
“Запарожцах” Кіёнак Г.Я., Бэйнар Б.А. з Дварчан і
Бароўка з Пастаў.
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Праз пару дзён паехаў у горад Глыбокае ў
міжраённую ДАІ зарэгістраваць машыну і атрымаць
дзяржаўныя нумары. Машынай мы былі задаволены,
ездзілі некалькі разоў да сваіх родных у Мінск, чатыры
разы па справах ездзілі ў Вільню, адзін раз з’ездзілі да
родных у Рыгу. У Рыгу вёў машыну сын Гена. Ён жа
быў у мяне і галоўным тэхнікам, разбіраўся ва ўсіх
дэталях, а калі трэба, то і рамантаваў. Трэба было два
разы мяняць выжымны падшыпнік, для чаго трэба было
выцягваць з машыны рухавік. Генка з гэтай нагоды
купіў лябёдку і сам усё зрабіў. Другі раз, калі ў магазіне
не знайшлі выжымнога падшыпніка, давялося
вытачыць яго ў майстэрні раённай сельгастэхнікі. Там
былі майстры на ўсе рукі, выдатныя спецыялісты,
умельцы. І гэты самаробны падшыпнік адслужыў да
канца, амаль 2 дзесяцігоддзі. Вось у каго залатыя рукі.
А такіх самародкаў было шмат. Рабіў падшыпнік
Грынько Пётр Агафонавіч, сын майго земляка/
аднавяскоўца, са сваімі сябрамі. А Эдзік Клянтак,
карбюратаршчык з аўтабазы, мяняў паламаны поршань.
Да яго таксама звярталіся з рознымі “хваробамі”. Праз
некалькі гадоў паламаўся амартызатар пярэдняга левага
кола. Ехалі наведаць сваіх родных у Казьяны па
жвіраванай, гарбатай дарозе. Хоць ехаў памалу, але
ўсёроўна трасло, і ў выніку зноў рамонт.

Аднойчы падвозіў адну грузную жанчыну з Дварчан
у Паставы. Праехаўшы мост праз Спарыцу, штосьці
пачало вадзіць у бакі маю машыну. У мяне тады яшчэ
было мала практыкі, і я не спыніўся, каб паглядзець,
што здарылася. А Даната баялася спазніцца на секцыю
настаўнікаў. Я спыніўся толькі ў Паставах і ўбачыў, што
сапсаваў пакрышку правага задняга кола. Пакрышку з
камерай, прычым новую, прыйшлося выкінуць.
Прычапіў запасное кола. А пакрышак, як і ўсяго
неабходнага, у вольнай прадажы не было. Усюды быў
дэфіцыт, на якім нажываліся нядобрасумленныя людзі.
Каб купіць тую пакрышку, трэба было ставаць у чаргу ў
краме “Спорттавары”. А калі людзі даведваліся, што
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паступалі ў продаж пакрышкі, то з самага рання каля
крамы стваралася ўжо жывая чарга. Прывозілі іх, як
звычайна, у невялікай колькасці. І калі адчынялася
крама, гэта чарга ператваралася ў дзікі натоўп па
прынцыпу “хто дужэйшы – той і лепшы”. У такіх
выпадках павінен быць міліцыянер, але яго не было. Гэта
міліцыю не цікавіла. Мне ўсё ж пашанцавала ўхапіць
адну пакрышку. Палова пакупнікоў пайшла дамоў ні з
чым. Так людзі марнавалі свае нервы і здароўе.

Аднойчы трэба было паехаць па нейкіх справах маіх
бацькоў у Курапольскі сельсавет. Толькі павярнуў на
Паставы, як адчуў, што не працуе каробка перадач.
Прыйшлося вяртацца. Пачаў рабіць разварот на дарозе,
даехаў да рава злева, уключыў заднюю перадачу, але
яна не хацела ўключацца. А потым раптоўна
ўключылася, і я не паспеў своечасова затармазіць:
урэзаўся правай задняй часткай машыны ў дрэва, памяў
кузаў. Раўнялі ў 5/м гарадку, але зрабілі вельмі добра,
бо не было нават ніякага знаку, што была памятая. А
глушыцеляў спаліў штук 5, якіх таксама ў крамах нашых
не было, хіба ў Мінску ці ў Віцебску, і то не заўсёды. З
Мінска мне прывозілі Пеця ці Гена. Аднойчы, будучы
на курсах у Віцебску, купіў і я глушыцель, за якім
прыйшлося неаднаразова пабегаць у краму запчастак.
Адзін раз замянілі мне трубы камайскія ўмельцы. Потым,
калі машына пастарэла, давялося варыць днішча, рабілі
новыя парогі і г.д. Адным словам работы хапала каля
яе, але ж яна нам добра і адслужыла, на ёй мы ад’ездзілі
21 год.

Апрача далёкіх дарог, яна нам служыла і ў
гаспадарцы – ездзілі на сенакос, у млын, вазілі яблыкі
кожны год на гароднінную базу ў Паставы і на сокавы
завод, вазілі зерне, намалочанае камбайнам, са сваіх
сотак. Ездзілі на рыбалку, у грыбы і ягады. У нядзелю
ездзілі на кірмаш, не трэба было ціскацца па аўтобусах.
У такія дні яны былі заўсёды перапоўненыя, як у
Паставы, так і з Пастаў.

Кожны год на Тройцу ездзілі на могілкі ў Чарэмушнікі
наведаць і пакланіцца магілам сваіх родных і дарагіх
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людзей, ускласці кветкі, паставіць свечку, памаліцца. А
таксама сустрэцца са сваімі землякамі, якіх жыццё
раскідала па ўсёй Беларусі, Літве, Латвіі, Расіі. Гэта былі
незабыўныя сустрэчы. Пасля могілак збіраліся ў
бліжэйшую хату да Пятра ці Мішы Грынькоў, якія яшчэ
тут жылі, і за агульным сталом паміналі памерлых і
ўспаміналі жывых, якія па тых ці іншых прычынах не
маглі прысутнічаць на сустрэчы. Потым наведвалі свае
сядзібы, успаміналі сваё дзяцінства і юнацтва. У вёсцы
засталіся толькі дрэвы, якія былі сведкамі ўсяго, што
адбывалася ў нашым жыцці. І застануцца яшчэ на
некалькі дзесяцігоддзяў, каб напомніць нашым
нашчадкам, што тут калісьці была прыгожая вёска з
добрымі, працавітымі людзьмі, з іх бацькамі, дзядулямі
і бабулямі, і пра..., пра..., пра...

У Вільню ездзілі па тэрыторыі Літвы праз Гадуцішкі,
Свянцяны, Пабрадзе, Немянчыну. У Вільні заязджаў да
нашых былых аднавяскоўцаў Субача Вальдэмара і яго
жонкі, Монікі. Пакідалі там машыну, а самі ездзілі па
справах аўтобусамі. Аднойчы ехаў да нас у госці брат
Данаты, Дорэк, з Польшчы. Дамовіліся, што я сустрэну
яго на вакзале ў Вільні. Пакуль я прыехаў, ужо сцямнела.
У Вільні я крыху арыентаваўся. І ўсё ж, не даязджаючы
да вакзала нейкіх 300 метраў, я вымушаны быў пытацца
дарогу ў праходжых. На пероне мяне чакаў ужо Дорэк,
які толькі/толькі выйшаў з вагона. Ехалі назад ужо
ноччу. Не даязджаючы да Гадуцішак на дарогу
выскачыў заяц, і я сцішыў ход. Заяц бег па левай
абочыне і раптам сігануў пад машыну, пачуўся стук. Я
спыніў машыну, прайшоў некалькі крокаў назад і
падняў забітага зайца. Бедны заяц! А дома для госця
быў дэлікатэс.

Аднойчы, едучы ў Мінск, і не даязджаючы Паперні,
мы спыніліся. Адкрыў капот. Парваўся прывадны
рамень (ён таксама быў ў дэфіцыце). Без вентыляцыі
пачало гарэць масла ў рухавіку. Я разгубіўся. Спыніліся
мы не даязджаючы да Мінска якіх/небудзь 20
кіламетраў. А ехалі мы павіншаваць з Днём нараджэння
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сына Пецю. Насустрач ішлі людзі і запыталіся, што ў
нас здарылася. Адзін з іх, малады чалавек, даведаўшыся,
што парваўся прывадны рамень прапанаваў свой. Я
адправіў за 3 кіламетры ў вёску Вішнеўка Данату з
гэтымі людзьмі. А потым ўспомніў, што ў мяне ж ёсць
рамень, хоць і ад трактара, але ён падыходзіў і да
машыны. Я знайшоў яго і паставіў, пакуль прыйшла
Даната. А Даната прынесла рамень ад “Запарожца”. Але
ён ужо стаў запасным. Заплаціла чалавеку Даната ўсяго
3 рублі – яго сапраўдны кошт. Вось такія добразычлівыя,
зусім незнаёмыя людзі, жывуць на Беларусі. Да сына
прыехалі, калі госці разыйшліся, але павіншаваць не
спазніліся.

З супрацоўнікамі ДАІ асобных праблем не было.
Толькі аднойчы, едучы з Мінска ў студзені месяцы, я
ўключыў печку, бо на вуліцы было холадна. Калі ў
машыне стала цёпла, я печку выключыў. А калі выехалі
за горад, зноў стала халаднець. Я зноў спрабаваў
уключыць печку, ды не ўдавалася гэта зрабіць.
Заняўшыся печкай, я прапусціў дарожны знак, які
забараняў ехаць звыш 40 кіламетраў у гадзіну. Ехаў я
90 кіламетраў у гадзіну. А наперадзе стаяў інспектар
ДАІ з прыладай, якая фіксавала хуткасць. Спыніў і
запытаў, чаму я парушаю правілы. Я пачаў
апраўдвацца, што можа і прагледзеў знак, ды печка
падвяла. А ён заўважыў, што не трэба ездзіць на
няспраўнай машыне. Ці ж можна было як/небудзь
апраўдацца перад такім прынцыповым. Пазваў мяне ў
сваю машыну і бярэцца пісаць пратакол. Я чуў ад
шафёраў, што многія з супрацоўнікаў ДАІ любяць
грошы. Вось і я яму прапанаваў “5/ку”, больш у мяне
грошай не было. Каб паказаў “25/ку”, можа б што і
атрымалася. Напісаў пратакол, адабраў у мяне талон,
даў часовы і сказаў, што я павінен заплаціць штраф 5
рублёў і пасля гэтага атрымаць талон у Пастаўскай ДАІ.
Прыехаўшы ў Маладзечна, я пачаў шукаць прычыну,
чаму адключылася мая печка, бо мы з Данатай ужо
даволі змёрзлі. Аказваецца, газаправод, які сілкаваў
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печку, быў пераціснуты нашымі пакункамі, і бензін не
паступаў у печку. Зноў печка пачала працаваць, і мы
шчасліва даехалі дамоў. А праз пару дзён я заплаціў 5
рублёў у банк, і ў ДАІ мне вярнулі мой талон. Шкоды я
ніякай не ўчыніў, а перанерваваліся з Данатай даволі.

А вось другі прыклад. Ехаў я па Мінску, і перад
шумным скрыжаваннем раптоўна заглох рухавік. Не
ведаючы ў чым справа, я разгубіўся. А тут/як/тут і
інспектар ДАІ, які ўжо здалёк крычыць: “Калі няма
аварыйнага знака – гані 3 рублі”. Аварыйны знак у мяне
быў, але таксама закладзены ўнізе клункамі. Падыйшоў
і пытаецца, ў чым справа. А я і сам не ведаю, што
здарылася. Адключыўся акумулятар і ўсё. Адкрылі капот
і ён папрасіў адвёртку. Не прайшло і некалькіх секунд,
як уключыўся акумулятар, і ўсё было ў парадку. Я яму і
“траяк” падрыхтаваў, і пачаў вельмі дзякаваць. Кажа:
“Мне нічога не трэба, едзьце шчасліва”. Вось гэта
міліцыянер.

Акумулятар, калі заканчваўся яго тэрмін службы,
даводзілася падсілкоўваць. У школе быў спісаны
выпраміцель, які я адвёз у райсельгастэхніку да
электрыка Юры, і ён яго адрамантаваў. Больш у маім
жыцці сустракалася добрых, спагадлівых людзей. А
дрэнных – не хочацца і ўспамінаць, але калі/небудзь
прыходзіцца.

І яшчэ пару здарэнняў, звязаных з аўтамабілем.
Аднойчы паехалі сустракаць Новы год у Мінск. Зіма была
цёплая, снегу не было. Вярталіся дамоў. А мінулай ноччу,
снег пакрыў дарогу ад Вілейкі да Мядзеля. Дарога ўжо
была ўтаптаная, а тэмпература нуль градусаў.
Спускаючыся пад ухіл, я пераключыў машыну з 4/й на
3/ю перадачу. І вось у час пераключэння машына
выйшла на левую частку дарогі. Практыкі ў той час у
мяне яшчэ было малавата, і я, разгубіўшыся, рэзкавата
павярнуў руль ўправа. Машына на слізкай дарозе
развярнулася на 180 градусаў і задам вынесла нас на
ўзбочыну, але ўдачна: нідзе не зачапіліся за цэментныя
слупочкі, што стаялі абапал дарогі. Машына заглохла, а
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мы з Данатай сядзелі збялелыя ад страху. Яшчэ на наша
шчасце ніхто не ехаў насустрач. Апамятаўшыся, паехалі
далей.

Другі выпадак нічуць не лепшы, калі не горшы.
Справа была гарачым ліпеньскім днём, калі ў цені было
34 градусы спёкі. Едучы ў дарогу, я заўсёды браў у запас
8/літровы капронавы бачок бензіну. Вечарам трэба было
ехаць на аўтастанцыю за Генкам і яго сям’ёй. І я захацеў
наліць у гэты бачок бензіну з 20/літровай металічнай
каністры, якая была поўная. Прымайстраваўся я для
гэтай аперацыі пры ўваходзе ў гараж, у якім стаяла
машына. А Генкава машына стаяла ў вугле двара ў
метрах 5/ці ад мяне. Як толькі я лінуў бензіну – з бачка
шуганула полымя агню пасля электрычнага разраду ў
бачку. Загарэўся бензін і ў каністры. Маленькі бачок я
шыбануў далей, а палаючую каністру бягом панёс далей
ад будынкаў, пакуль мог цярпець, бо рука гарэла, і кінуў
каністру ў роў. Прызямлілася яна ўдачна рылцам уверх
і працягвала гарэць. Я баяўся выбуху, тады б пажару не
мінуць. Але, дзякуй Богу, яго не адбылося. Ад маленькага
бачка бензін хутка згарэў на зямлі, бо яго туды мала
ўлілося. А Генкаву машыну хацелі адкаціць далей, але
яна была пастаўлена на 1/ю перадачу, а ключоў у мяне
не было. Вось такая неспадзяваная гісторыя адбылася
са мной. Але і на гэты раз усё скончылася добра. Так
што, асцерагайцеся электрычных разрадаў.

Бацькоўскі сход. Выпускны вечар Гены

Калі Гена вучыўся ў 10/м, выпускным класе
Пастаўскай СШ нумар 2, мяне запрасілі на своеасаблівы
бацькоўскі сход, які праходзіў у класе ў прысутнасці
вучняў. Парадак дня быў такі: барацьба са спісваннем.
Настаўнікі, якія працавалі ў гэтым класе, пачалі весці
следства ў прысутнасці бацькоў. У канцы стала вядома,
што ланцужок спісванняў пачынаўся у Мурзёнка Гены.
Аказваецца, самыя цяжкія дамашнія заданні спісвалі ў
яго. Хачу толькі адно сказаць, што і ў Пеці, і ў Гены
хапала ўпартасці, настойлівасці ў авалоданні ведаў, што
і вызначыла іх жыццёвы шлях у далейшым і ў
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інстытутах, і на працы. Толькі аднойчы Гена звярнуўся
да мяне раніцай з адной задачай, калі яму ўжо трэба
было бегчы на аўтобус. І мы рашылі яе. Потым Генка
расказваў, што ніхто гэтай задачы не рашыў,
спасылаючыся на недакладнасць ва ўмове задачы, з чым
як бы і настаўнік быў згодзен. А калі Гена паказаў сваё
рашэнне, задача стала “рашымая”. І Пеця, і Гена з
“тройкамі” не сябравалі. І ў дзённіках, і ў атэстатах у іх
былі у асноўным толькі “пяцёркі”.

Хачу расказаць адзін эпізод пра ўседлівасць Генкі ў
яго яшчэ раннім узросце, калі яму было ўсяго 2 годзікі.
Жылі мы тады ў Шкіралях. Даната хадзіла ў школу ў
другую змену, а я – у першую. Такім чынам, у другой
палове дня я заставаўся за няньку. Я пісаў планы,
правяраў сшыткі, а Геначка ціха ў штосьці гуляў у
спальні. А я, нянька, не пацікавіўся, што там у яго за
цацкі. Няньцы ж добра, калі дзіцё не плача. І ўсё ж ён
моцна заплакаў. Я падбег да яго і ўбачыў, што яго ручкі
былі ў крыві, а на падлозе валяліся 10 лязоў бяспечнай
брытвы. Новая пачка, якая выпадкова выпала з/пад
сталявання, папалася яму ў рукі. Кожную брытвачку
ён распячатаў і перакладываў з месца на месца, пакуль
моцна не парэзаў пальчык. А парэзаныя былі абедзве
рукі, хоць і нямоцна. Гуляў ён з імі не менш гадзіны.
Вось такая была ў яго ўседлівасць і, не меншае,
цярпенне. І вось такая ў яго была “нянька”.

І яшчэ запомніўся выпускны вечар Гены, куды
запрасілі нас, бацькоў. Перш адбылося ўрачыстае
паседжанне па ўручэнню атэстатаў за сярэднюю школу.
Потым запрасілі нас у фіззалу, дзе былі накрыты сталы
для вучняў у зале, а для бацькоў і настаўнікаў на сцэне.
На сталах быў ліманад і салодкія закускі. У бацькоў было
тое ж самае. Але вынаходлівыя жанчыны ліманад
замянілі на гарэлку. Вось так і пілі: вучні ліманад, а
бацькі з настаўнікамі – гарэлку. Тады мы пазнаёміліся з
бацькамі Лапко Валерыя, сябра Генкі. Бацька яго, Павел
Антонавіч, працаваў пракурорам раёна, а маці –
медсястрой. Пасля выпускнога вечара мы і заначавалі
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ў іх. Потым ён дапамог нам вырашыць адну судовую
справу майго брата Віталія, які працаваў у калгасе імя
Суворава і якому не хацелі выплаціць тое, што ён
зарабіў.

Зноў бальніца

У 1979 годзе надыходзіў час сенакосу, і я рашыў
паехаць у Дашкі на сваю дзялку ў разведку. Ехаў ужо
на матацыкле, трава вырасла вялікая, і не заўважыў,
як уехаў у каляіны ад трактара. Пярэдняе кола папала
ў адну каляіну, а заднія – у другую. І я пачаў ратаваць
матацыкл, а ён жа важыў больш за 300 кілаграм. Каб я
ведаў, чым гэта абернецца для мяне, я б пайшоў у вёску
і папрасіў бы каго дапамагчы. Але ж пасаромеўся, бо
мне было тады 49 год, як кажуць, мужык у самай сіле,
ды ісці прасіць каго – засмяюць. І я выцягнуў матацыкл.
Адпачыўшы крыху, я ўзяў касу, якую прывёз з сабой, і
яшчэ папрацаваў з ахвоты гадзіны тры. А на наступную
раніцу, схадзіўшы ў туалет, я ўбачыў, што ў мяне
адкрыўся крывацёк з маёй язвы. Але я маўчаў, жонку
не хацеў нерваваць, думаў пройдзе. У той жа дзень, у
суботу, трэба было ісці працаваць “на пана”, у калгас на
суботнік па нарыхтоўцы кармоў.

Завезлі нас аж у Драбышы. Мяне накіравалі на
прычэп, у які сыпалася зялёная маса з машыны, якая
касіла і здрабняла. А мне трэба было адкідваць з/пад
транспарцёра. Я ўзяўся адкопваць гэту масу віламі і
адчуў, што маё сэрца пачало біцца не так, як заўсёды.
Яшчэ раз капануў – зноў тое самае. І я зразумеў, што
тут мне не месца. Я папрасіў брыгадзіра, каб мяне
падмянілі. Мне толькі хацелася многа піць. Прыйшоўшы
з суботніка і адпачыўшы, я яшчэ пайшоў касіць свой
лужок у канцы агарода. Махну касой і чую, што з сэрцам
нешта робіцца не так. А больш нічога не баліць. І зноў
маўчу.

Прыйшла і святая нядзелька. Паехалі з Данатай на
матацыкле ў Дашкі паварочаць сена, накошанае ў
пятніцу. Падрыхтавалі ваду, ды і забыліся. А мне піць і
піць хочацца. Граблямі махану і зноў чую сэрца.



298

Прыехаўшы дамоў, напіўся вады ад душы і лёг
адпачыць. І тут я адчуў, што са мной робіцца нешта
дрэннае, і я прызнаўся Данаце, што са мной здарылася.
Тэлефона ў нас тады не было, і Даната кінулася да
Лоўчыкаў, каб выклікаць “Хуткую дапамогу”. І раптам
мне зрабілася лягчэй, і я стукаю ў вакно, каб вярнулася.
Але зрабілася мне лягчэй ненадоўга. І я пагадзіўся, што
трэба выклікаць.

Калі прывезлі мяне да бальніцы і калі я вылез з
машыны, мяне званітавала карычневай вадкасцю, і мне
стала лягчэй. Паклалі ў палату хірургічнага аддзялення,
на жывот клалі лёд, некалькі сутак не дазвалялі
падымацца, трое сутак не давалі есці, уводзілі хлорысты
кальцый і другія ўколы, улівалі кроў, прывезеную Пецем
з Мінска. Пасля ўлівання крыві, мне вельмі часалася
цела. Як толькі дакрануся да цела, так і ўскочыць
пухірок. Усяго за час, пакуль быў ў бальніцы, мне ўлілі
1,1 літра чужой крыві. Вялікі дзякуй тым людзям, чыю
кроў мне ўлівалі, якія выратавалі мяне. Некалькі разоў і
мне даводзілася здаваць кроў, калі мы, настаўнікі,
прыязджалі калектывам. Але потым дактары забаранілі
мне гэта рабіць. Лячыла мяне на гэты раз добры доктар
Хаткевіч В.В. Кожны дзень наведвала мяне Даната, якая
прыносіла дамашнія прысмакі, што дазвалялі дактары
ў маёй дыеце. Нявестка Наталля прывезла з Мінска
індыка, нарабіла катлет, а Даната кожную раніцу варыла
пад парам па 2 катлеткі і прывозіла мне. Наведвалі мяне
Пеця з Наталляй, Гена, сястра Надзея, бацькі. Зноў
пралежаў я 2 месяцы, пасля чаго зноў адчуваў сябе
добра. Пры выпісцы з бальніцы доктар сказала, каб
сцярогся цяжкіх работ. Але дзе ты ўберажэшся ад цяжкіх
работ, жывучы ў вёсцы. А сенаваць прышлося зноў маім
сыночкам.
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Бацькі выехалі ў Рыгу

У студзені 1980 года мае бацькі выехалі з
Чарэмушнікаў у Рыгу да сына Віталія. Жыць у вёсцы
ўжо не было аніякай магчымасці, бацьку было 85 год, а
маці 70. Патрэбны былі і дровы, і сена для кароўкі.
Паблізу лесу не было, усё ўзаралі на адлегласці 5
кіламетраў аж да Андрон. Каб выпісаць дроў, трэба было
ехаць у Полаўскае лясніцтва за 10 кіламетраў. А хто
паедзе? Сенажаці таксама перааралі. Былі толькі ў
падрэччы каля ракі і на кінутых вяскоўцамі сядзібах. А
мы, дзеці, не заўсёды маглі прыехаць на дапамогу за 28
кіламетраў, а Віталій – з Рыгі. У вёсцы не было ні
тэлефона, ні дарогі. Бліжэйшы тэлефон быў у канторы
калгаса за 4 кіламетры. Але з/за бездарожжа ў вёску не
даехала б ні пажарная, ні “Хуткая дапамога”. І трэба
было пакінуць вёску, як і другія пакідалі. У вёсцы
заставаліся лічаныя людзі.

Заехаўшы ў Рыгу да сына і нявесткі, бацька прыслаў
ліст, што жывецца добра. Вядома ж, гарадское жыццё,
асабліва ў такім узросце, здалося раем. Жылі ў чыстаце,
на ўсім гатовым, не рупіла ні кароўка, ні свінкі. Не трэба
было мясіць спрадвечную гразь. Можна было есці кожны
дзень свежы хлеб, батоны. Цяпер старыя маглі
адпачываць, столькі напрацаваўшыся на Беларусі. Але
ж усёроўна сумавалі па радзіме. Мы ездзілі іх
праведваць, а яны прыязджалі летам да нас у Дварчаны.
Цягнула іх на радзіму, у родную вёсачку, у родную
Беларусь. Людзі, якія пражылі свой век у вёсцы, цяжка
прыжываюцца ў горадзе. Мая родная мамачка казала:
“Цягнуць будзе туды – дзе пупок закапаны”. А Анастасея
Пятроўна прасіла: “Пётрачка, завязі мяне ў Чашуны”. У
вёсцы Чашуны яна нарадзілася. А ў Чарэмушнікі людзі
з’язджаліся толькі раз у год на могілкі на Тройцу, каб
памянуць сваіх родных, паправіць магілы, ускласці
кветкі, памаліцца за іх душы. З’язджаліся з усіх канцоў
былога СССР. Гэта было свята суму і радасці, што хоць
такім чынам вёска ўсё ж жыла.
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Бацькі жылі ў Рызе, дапамагалі гадаваць унукаў. У
сям’і Віталія і Шуры нарадзіліся Алеся, Віктар, Лена, а
потым Маргарыта і Мар’яна. У 1989 годзе з папам
здарылася бяда – ён выпадкова заваліўся і зламаў сабе
тазавую косць. У жніўні гэтага ж года памерла Анастасея
Пятроўна. На пахаванне папа не змог падняцца. І так
ён адпакутаваў яшчэ два з паловай гады. Хочацца
сказаць вялікі дзякуй Віталію і Шуры, а таксама іх
дзецям за тыя клопаты, якія яны мелі ў цяжкі для папы
час. А 19 студзеня 1992 года яго не стала. Не дацягнуў
аднаго месяца да сваіх поўных 97 год. Вечны спакой
вам, дарагія бацькі, вы заўсёды будзеце жыць у нашых
сэрцах.

Пачалася знакамітая “перабудова”, а за ёй развал
Савецкага Саюза. Краіны Прыбалтыкі адваявалі сваю
доўгачаканую незалежнасць, з’явіліся граніцы. Не стала
магчымасці ездзіць на могілкі папы і маці, каб ускласці
кветкі і пакланіцца магілам. Калі ж там яшчэ пляменнікі
ўскладуць кветкі, а можа да гэтага часу і магіл ужо няма.
Вось так дарагія нашы родныя заставілі свае костачкі ў
чужой зямельцы, у чужой старонцы. Што ж зробіш, такі
наш лёс беларусаў, ды і не толькі беларусаў. Жыццё
прымусіла людзей уцякаць ад калгасаў з вёсак на шахты
Сібіры, на цалінныя землі ў пошуках лепшай долі. А
нашы родныя знайшлі прытулак у Рызе. Але мяняўся
час, мянялася палітыка, і нашых родных пацягнула на
радзіму. У 1992 годзе вярнуўся і Віталій з сям’ёй у
Казьяны, бо ў Чарэмушніках не было аніякіх умоў для
жыцця. У Каз’янах іх сям’я папоўнілася яшчэ
Сашанькам, Каралінкай і Ліндачкай. Калгас бедны,
кватэра, якую даў калгас, малая на такую сям’ю, якая
зараз складалася з сямі чалавек. Добра, што старэйшыя
дочкі Алеся і Лена павыходзілі да гэтага часу замуж,
жаніўся сын Віктар. Будаўніцтва дамоў у калгасе не
плануецца, вось так і жывуць. А па радыё, тэлебачанні
і ў друку так і гучыць аб клопаце прэзідэнта і ўрада аб
дабрабыце народа і маладога пакалення ў асаблівасці.



301

У Мінскай бальніцы

У красавіку 1988 года зноў захварэў, зноў адкрылася
мая язвачка. У Пастаўскай паліклініцы прайшоў
зандзіраванне, і доктар вызначыў крыватачывую язву
дванаццаціперснай кішкі. Доктар/тэрапеўт Антух
прапанавала мне хутчэй легчы ў бальніцу. Мой сын Пеця,
які працаваў у гэты час у Інстытуце фізіялогіі Акадэміі
навук, прапанаваў мне прыехаць у Мінск. Я сабраў
неабходныя аналізы і паехаў. Пеця дамовіўся з галоўным
доктарам бальніцы, дзе лячылі страўнікавыя хваробы,
каб мяне абследавалі. Ён абследаваў мяне на такім
самым апараце, як і ў Паставах, і сказаў, што ніякай
язвы дванаццаціперснай кішкі ў мяне няма, а ў мяне
язва страўніка. Вось і вер каму хочаш? Прайшоў толькі
адзін тыдзень пасля Пастаўскага абследавання, а вынікi
розныя – язва за тыдзень “пераскочыла” з аднаго месца
на другое. Але ж не мне судзіць дактароў. А наконт язваў,
каб іх ніхто ніколі і не ведаў. Пасля Мінскай бальніцы я
стаў адчуваць сябе лепш. А калі з’яўляліся якія болі, я
прымаў “Histak”, які мне выпісаў Пеця. Гэта лякарства
я прымаў на працягу некалькіх гадоў. І зараз я адчуваю
сябе зусім здаровым. Беражы Божа мяне і надалей, а
таксама маіх дактароў. Наведвалі мяне ў бальніцы мае
сваты і свацці, сыны і нявесткі, унукі. А ў нядзелю, калі
ў бальніцы быў выхадны, я наведваў іх, сем’і Баркароў
і Скоравых.

Хто яны – мае кіраўнікі школы?

Я працаваў дырэктарам Дварчанскай школы на
працягу шасці гадоў, пачынаючы з 1963 года. З
дырэктарствам школы я развітаўся па стану здароўя.
Дырэктара, як правіла, “дагружалі”. Я быў і загадчыкам
агіткалектыву, і кіраўніком лектарскай групы, і
старшынёй народнага кантролю калгаса, выбіраўся
дэпутатам у сельскі савет. Мне, хвораму чалавеку, цяжка
ўсё гэта было спалучаць са сваёй асноўнай работай у
школе. А абыяк рабіць – гэта было не па маёй натуры. І
ў 1969 годзе я падаў заяву аб звальненні.
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Хачу расказаць пра некаторых людзей, якія кіравалі
школай да мяне і пасля мяне. Першым маім дырэктарам
у Вайшкунскай сямігодцы быў Кармазін Мікалай
Фёдаравіч, пра якога я ўжо крыху пісаў. Гэта быў
патрабавальны, прынцыповы, але справядлівы чалавек.
Пад такім кіраўніцтвам хацелася працаваць. Ён заўсёды
ўмеў падбадзёрыць маладога настаўніка, тактычна
параіць што/небудзь па рабоце. А на першай нашай
жнівеньскай нарадзе настаўнікаў Пастаўскага раёна ў
1950 годзе ён расхваліў і мяне, і Данату Генрыхаўну,
маю жонку.

У 1955 годзе, калі мы пераехалі працаваць у
Шкіралёўскую сямігодку, школу ўзначальваў мой сябра
па педвучылішчы, Кіёнак Генадзь Якаўлевіч. А ў 1960
годзе, калі гэтая школа была перанесена ў Дварчаны,
увосень да нас прыехала праверка з райАНА. Правяралі
інспектары райАНА Раінчык Н.І., Рагальскі А.Я. і
Давідовіч І.Н. У мяне было ўсё добра на ўроках і па
выхаваўчай рабоце. Мной з вучнямі быў нават зроблены
макет вёскі Дварчаны па перспектыўнаму праекту
калгаса. Мяне па выніках праверкі хацелі ўзнагародзіць
Граматай аблАНА, аб чым мне паведаміў на свяце
піянерскай арганізацыі 19 мая 1961 года той жа
інспектар Раінчык Н. І . Ён сказаў, што мяне чакае
прыгожая Грамата, якую я атрымаю на жнівеньскай
нарадзе настаўнікаў. А на жнівеньскай нарадзе я яе не
атрымаў. Не ведаю, якія былі на гэта прычыны. Я потым
не пытаўся ні ў каго, не дазваляла мая сціпласць. У мяне
нават не было і думак такіх, што мой лепшы сябра нешта
можа ўчыніць супраць мяне дрэннае. Калі мяне ў 1963
годзе прызначалі дырэктарам гэтай жа школы, Генадзь
Якаўлевіч быў на вучэбнай сесіі ў Мінску. Тады я ў
райАНА заявіў, што я не хачу крыўдзіць сябра і не хачу
займаць яго месца. Тады мне сказалі, што ён падаў заяву
аб звальненні. І тут ён не павінен быў крыўдзіцца на
мяне, бо я дырэктарскай пасады не дабіваўся, аб чым
ён добра ведаў сам. А Грамата так і засталася для мяне
загадкай. А інспектару Раінчыку я веру да гэтага часу.
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Не падумайце, што я яе так прагнуў. Мне проста цікава,
якім чынам яна ад мяне адвярнулася, па чыёй волі.

Пра Новік Ніну Васільеўну хачу сказаць, як пра
ўраўнаважаную, уважлівую жанчыну, таксама
патрабавальную і справядлівую кіраўніцу. У школе
панавала спакойная дзелавая абстаноўка. Настаўнікі
добрасумленна выконвалі свае абавязкі, а дырэктар
свае. Ніна Васільеўна высока ацаніла працу настаўнікаў
пачатковых класаў, і на жнівеньскай нарадзе
настаўнікаў у 1972 годзе Даната Генрыхаўна і Машара
Елена Мікіцічна былі ўзнагароджаны Граматамі
Пастаўскага райвыканкама.

З 1974 года школай пачала кіраваць Любоў Пятроўна
Каліна. У школу трэба было прыходзіць за 15 хвілін да
званка на ўрок. Калі мы заходзілі ў настаўніцкую –
адразу глядзела на гадзіннік, тым самым ствараючы для
нас адпаведны настрой. На ўрокі да нас хадзіла амаль
без папярэджання, асабліва да Данаты Генрыхаўны.
Даната прыходзіць на ўрок, а дырэктар ужо сядзіць у
класе. А калі і папераджала, то пасля званка на ўрок.
Без канца правярала рабочыя планы, сшыткі і, наогул,
правярала ў нас усё, што трэба і не трэба. Потым мы
зразумелі, што трапілі ў разрад “непакорных”. Мы ніколі
не любілі падхалімажу, любілі сказаць праўду/матухну
ў вочы. І гэтым самым прыйшлі ў няміласць. А тактыка
для непакорных была такая – ідзі да яго на ўрок і знайдзі
там што/небудзь дрэннае. Для нас склаліся ўмовы,
неспрыяльныя для працы.

У 1976/1977 навучальным годзе па ўказанню
Міністэрства Асветы БССР арганізоўваліся
эксперыментальныя класы пры школах для шасцігодак,
так называемыя “нулявыя класы”. У студзені 1976 года
на педсавеце было даручана Данаце Генрыхаўне
арганізаваць такі клас і праводзіць з ім падрыхтоўчую
работу. Клас быў арганізаваны, і шасцігодкі прыходзілі
ў школу адзін раз на тыдзень, па суботах, на заняткі. А
1 верасня дырэктар, праігнараваўшы рашэнне
педсавета, аддала гэты клас другой настаўніцы. Ці ж
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гэта быў не здзек? Даната Генрыхаўна займалася з імі
амаль паўгода і трэба было адабраць ад яе
падрыхтаваных да школы дзетак.

Не вытрымаўшы такога, Даната пайшла да
загадчыка райАНА, які сказаў, што гэта справа
дырэктара. Тады яна, пакрыўджаная і расхваляваная,
пайшла шукаць праўды ў райкам партыі да сакратара
райкама Шыбекі Барыса Фёдаравіча. Ён выслухаў
Данату і паабяцаў разабрацца і праверыць яе работу і
дырэктара. Але нават ніразу не пазваніў дырэктару, каб
выправіць становішча. Клас так і застаўся ў другой
настаўніцы. А прыехаў Шыбека Б.Ф. толькі праз 7
месяцаў, 12 красавіка 1977 года, прычым знянацку, ды
ў суботу. Вось дзе аператыўнасць. І чаго ехаў? Пайшоў
на ўрок да Данаты. Урокам застаўся задаволены. А што
з дырэктарам гаварыў – ніхто не ведае. Вось так
адносіліся ўлады да скаргаў настаўнікаў, а дырэктары,
што хацелі, тое і рабілі.

У сувязі з такімі абставінамі ў школе, мы адзін год
былі ў адчаі і вырашылі ўжо пашукаць другога месца.
Дзеці нам параілі пераехаць куды/небудзь бліжэй да іх,
да Мінска. На асенніх канікулах я паехаў у горад
Смалевічы да загадчыка райАНА. І ён мне даваў месца
ў вячэрняй школе весці матэматыку, Данаце –
пачатковую школу за 7 кіламетраў ад Смалевіч, абяцаў
і кватэру. Усё гэта было прывабным. Але даваў невялікі
тэрмін – усяго тыдзень. Прыехаўшы дамоў і параіўшыся
з жонкай, мы вырашылі застацца на месцы. Шкада было
пакідаць сваю ўтульную хатку, у якую мы ўклалі столькі
працы, пакуль давялі яе да нармальных умоў жыцця,
добры сад, агарод, добрую вёску, добрых суседзяў і
аднавяскоўцаў. Па/другое, мы не маглі за такі кароткі
тэрмін так хутка рашыць свае праблемы і з хатай, і з
гаспадаркай. У нас была і кароўка, і свінкі, сена і дровы,
і г.д. Рашылі весці барацьбу з чэрствымі людзьмі,
кар’ерыстамі, уладалюбцамі.

Апошнія 6 гадоў Даната вяла адначасова 4 класы.
Першыя два класы прыходзілі к 9 гадзінам, а два другія
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– к 11. Трэці і чацвёрты ўрок трэба было праводзіць з 4/
ма класамі адначасова. На кожны дзень трэба было
напісаць каля 17 рабочых планаў, а сшыткаў не злічыць.
Дзяцей у вёсках заставалася з кожным годам менш,
адпаведна і класы былі малалікімі. Вось і прыходзілася
працаваць з чатырма класамі адначасова. Але
працаваць можна было б, калі б былі нармальныя
адносіны з боку дырэктара. А працаваць пад
пастаянным напружаннем было немагчыма, і гэта
адбілася на здароўі Данаты. Не дапрацаваўшы аднаго
году да пенсійнага ўзросту, яна вымушана была пайсці
на пенсію па стану здароўя ў 1983 годзе. А калі
сельсавецкія законнікі абмералі нашу сядзібу і знайшлі
лішнія 2 соткі, хацелі абрэзаць гэтыя соткі ўнізе, дзе
была самая лепшая зямля, якую мы называлі “ўкраінай”.
І вось гэтыя 2 соткі маглі паўплываць на памер пенсіі
Данаты Генрыхаўны, калі яна ішла на пенсію.
Прыйшлося хадатайнічаць аб стварэнні новай камісіі,
пасля чаго ўсё было вырашана на нашу карысць.

Да мяне і да жонкі прыязджалі незапланаваныя
праверкі, да чаго мы былі заўжды гатовы. Даваліся
кантрольныя. А гэта ўсё рабілася для таго, каб мы нічога
не бачылі, што рабілася паміж дырэктарам і вышэйшым
начальствам, у тым ліку і работнікамі сельсавета.
Гандлявалі з прышкольнага ўчастка як хацелі, мінуючы
бацькоўскі камітэт. Пісаліся фіктыўныя дакументы ў час
рамонту, спісваўся будаўнічы матэрыял і раскрадаўся,
раскрадалася школьная мэбля і г. д. І не было куды
паскардзіцца. Мы з жонкай не маглі цярпець гэтага
больш. Аднойчы, будучы на курсах у Віцебску, я пайшоў
да старшыні народнага кантролю Віцебскай вобласці
К., былога першага сакратара Пастаўскага райкама, які
прызначаў мяне калісьці дырэктарам школы. Ён мяне
выслухаў уважліва і сказаў, што ўсё сказанае заслугоўвае
ўвагі. Я яго толькі папрасіў, каб ён прыслаў абласнога
кантралёра, і ён згадзіўся. А ў выніку ён даручыў свайму
сябру С. – старшыні народнага кантролю Пастаўскага
раёна. Круг замкнуўся.
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Прыехаў С. у сельсавет і прасіў мяне не падаваць у
суд, разабрацца на месцы. У суд я не збіраўся падаваць,
але пасля ўсяго гэтага з намі сталі лічыцца. А перад гэтым
ноччу быў пакрыты школьны склад крадзеным
рубероідам. Во калі вам прыспічыла і ноччу працаваць.
Нацярпеліся мы ўсяго ад гэтых кар’ерыстаў. Хацелася
ім атрымаць яшчэ “заслужаных настаўнікаў”, але ўжо з
гэтага нічога не выйшла. Досыць што дамагліся
“Выдатнікаў асветы”.

Але змянілася кіраўніцтва. Загадчыкам райАНА
пачаў працаваць разумны чалавек, Кішко Міхаіл
Мяфодзьевіч. Ён ведаў, якія мы настаўнікі, і што мы не
заслугоўвалі да сябе такіх адносін. Ён накіраваў у школу
праверку ў складзе пяці чалавек на чале з намеснікам
загадчыка райАНА Луізай Аляксандраўнай. Чатыры
інспектары з пяці наведалі мае ўрокі па матэматыцы,
фізіцы, наведалі палітінфармацыю і выхаваўчую
гадзіну. І ў мяне было ўсё добра. Даната ў гэты час ужо
не працавала. Праверка праводзілася яшчэ з мэтай
атэстацыі настаўнікаў, якая праходзіла ў раёне. І па
выніках атэстацыі я атрымаў Грамату АблАНА. А пры
выхадзе на пенсію за добрасумленную працу мяне
ўзнагародзілі медалём “Ветэран працы”.

У апошнія часы пасля перабудовы настаўнікам
працавалася лягчэй. У кожнага настаўніка апрача
нядзелі быў яшчэ адзін вольны дзень, для так
называемай самаадукацыі. Можна было карыстацца
старымі рабочымі планамі, уносячы некаторыя
карэктывы. А каляндарныя планы па матэматыцы,
фізіцы, чарчэнню і працы друкаваліся ў журналах
“Матэматыка ў школе”, “Фізіка ў школе”, “Школа і
вытворчасць”.

Лепшых вучняў/матэматыкаў кожны год вазіў на
раённыя алімпіяды, дзе яны атрымоўвалі прызы. А
выпускніца 9/га класа Адамовіч Іна, якая пайшла
вучыцца ў Пастаўскую СШ нумар 2, была заўважана
настаўнікам фізікі Сікорам В.В. Яна выйшла
пераможцам на раённай алімпіядзе па фізіцы, і ён
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паслаў яе на абласную ў горад Віцебск. А бабулька Іны,
прыйшоўшы да нас, дзякавала мне за фізіку. Думаю,
за якую фізіку. Потым яна мне растлумачыла: “За тую,
што вы навучылі маю ўнучку”. А сама Інка пры сустрэчы
прызналася: “Раней я думала, што вясковыя настаўнікі
не тое, што ў горадзе. А як пайшла ў сярэднюю школу,
то пераканалася, што ніякай розніцы няма”. Такая
ацэнка нам, вясковым настаўнікам, была пастаўлена
нашай вучаніцай/выдатніцай.

У 1990 годзе я пайшоў на пенсію. Пасля выхаду на
пенсію мяне папрасілі яшчэ папрацаваць настаўнікам
матэматыкі ў Шыркаўскай базавай школе, дзе я і
адпрацаваў яшчэ 3 гады. Дырэктарам спачатку
працаваў Гутар Генадзь Антонавіч, які па стану здароўя
пайшоў на пенсію, а яго замяніў Кісялёў Мікалай
Іванавіч. З такімі кіраўнікамі я быў бы згодзен
працаваць усё жыццё. Вось мая ім узнагарода.

Родная беларуская мова

Хочацца паразважаць аб нашай роднай беларускай
мове, на якой гаварылі нашы продкі, дзядулі і бабулі,
таты і мамы. Як я толькі памятаю сябе і сваіх родных, я
ніколі не чуў у хаце іншай мовы, польскай ці рускай.
Размаўлялі толькі на беларускай мове. Ва ўсіх вёсках і
мястэчках гаварылі па/беларуску. Гэта можна было
заўважыць на кірмашы, куды збіраліся людзі з усяго
раёна. Песні народныя спяваліся толькі на роднай мове.
А спяваліся яны, як я ўжо адзначаў, на розныя святы і
ў будзённыя дні, на вяселлях, на хрысцінах, на запоінах,
на вечарынах, на Купалле, на папрадухах, на дажынках
і зажынках, і г.д. Пры бяленні палатна на росах яны
гучалі цэлую ноч у выкананні вясковых дзяўчат. І гэта
былі цудоўныя, мілагучныя песні, якія краналі за сэрца.
І ўсе любілі і паважалі сваю родную мову, не цураліся
яе.

Але польскія ўлады ўзяліся за апалячванне
беларускага народа, увялі палітыку паланізацыі. Яны
забаранялі беларускія школы, абмяжоўвалі прыём з
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беларускіх школ у вышэйшыя навучальныя ўстановы,
не дазвалялі карыстацца роднай мовай у школах, у
дзяржаўных установах, не прызнавалі тэрміна
“Заходняя Беларусь” і ў афіцыйных дакументах называлі
яе “Kresy Wschodnie”, усходнія ўскраіны, або
Белапольшчынай. Для паскоранай паланізацыі
беларускага насельніцтва служылі дзяржаўны апарат,
друк, польскія школы і касцёлы. З 400 беларускіх школ,
што існавалі на тэрыторыі Заходняй Беларусі да
польскай акупацыі, у 1928 годзе засталося 29 беларускіх
і 49 мяшаных, польска/беларускіх школ, у 1934 годзе
толькі 16, у 1939 годзе фактычна не засталося ніводнай.
Былі зачынены 2 настаўніцкія семінарыі і 8 беларускіх
гімназій. У прыгнечаным стане знаходзілася беларуская
інтэлігенцыя. Беларускіх настаўнікаў, як правіла,
адхілялі ад працы і замянялі польскімі. Вучням
прапаноўвалі размаўляць па/польску і дома, але гэтага
ніхто не рабіў. Беларуская мова зневажалася, лічылася
“мужыцкай”, другараднай. Даходзіла да таго, што ў
маладым асяроддзі некаторыя пачалі саромецца роднай
мовы і пераходзіць на польскую пры размове хлопца з
дзяўчынай ці наадварот. Але гэта было толькі пры
знаёмстве маладых і далёка не з усімі. На вечарынах
моладзь нашай вёскі размаўляла на беларускай мове. А
касцёлы, пераводзячы людзей з праваслаўнай веры ў
каталіцкую, рабілі іх палякамі. Народ чамусьці не
разумеў, што нацыя і веравызнанне гэта зусім розныя
рэчы. У касцёлах маліліся на польскай мове.

У 1939 годзе з прыходам Саветаў зноў адкрыліся
беларускія школы, але цяпер разам з беларускай мовай
пачалі вывучаць рускую. Пры нямецкай акупацыі
адкрылася ў вёсцы беларуская школа, але яна не
праіснавала і года. Яе забаранілі партызаны, а маладой
настаўніцы загадалі “ехаць да мамы”. А ў пасляваенны
перыяд беларуская мова стала зноў канкурыраваць з
рускай. Калі на вёсцы яшчэ ўсе размаўлялі па/беларуску,
то калі ты трапляў у горад, то на цябе глядзелі, як на
дзівака. Калі пры Польшчы яна была “мужыцкай”, то
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зараз яна стала “вясковай”, зноў другараднай. Усе
кіраўнікі і ім падначаленыя служачыя размаўлялі толькі
на рускай мове. Усе даклады чыталіся на рускай мове,
абмяркоўваліся таксама. У пачатковых класах па спевах
не было запланавана ніводнай беларускай песні, а толькі
рускія. На жнівеньскіх нарадах настаўнікаў размаўлялі
толькі на рускай мове. І калі настаўнік беларускай мовы
і літаратуры з Лынтупскай школы Быхавец І.А. пачынаў
сваё выступленне на беларускай мове, то па зале ішоў
нездаровы “шумок”. Чаго ж тады можна было чакаць
ад каго лепшага, калі самі настаўнікі не прымалі
беларускую мову. Пра армію ўжо няма чаго і казаць,
там ўсё было па/руску. А потым з’явіўся яшчэ Брэжнеўскі
лозунг: “стварыць адну нацыю – савецкі народ”, канечне
ж, з рускай мовай зносін. І на Беларусі стараліся гэта
ажыццявіць.

Але ў 1990 годзе, калі ўжо стала бачна, што Савецкі
Саюз, як і сацыялізм, аказаліся няжыццяздольнымі,
рэспублікі пачалі прымаць рашэнні аб дзяржаўным
суверэнітэце. Быў прыняты закон аб мове. Дзяржаўнай
мовай стала беларуская. Школы павінны быць
беларускімі. Рыхтаваўся пераход вышэйшых
навучальных устаноў на выкладанне на беларускай
мове. Кожны служачы павінен быў ведаць беларускую
мову. Рыхтаваліся ваенныя статуты з пераводам
беларускай арміі на беларускую ваенную тэрміналогію.

Але гэты добры пачатак, або “адраджэнне”,
праіснавала нядоўга. У выніку майскага 1995 года
рэферэндуму ўсё рухнула. Дзяржаўнымі мовамі былі
прызнаныя беларуская і руская, а фактычна засталася
руская. Зніклі нацыянальныя герб і сцяг. Зноў пачала
расці колькасць рускіх школ і класаў, а беларускіх,
наадварот, змяншацца. Скасаваны закон аб мовах,
закрыты адзіны беларускамоўны ліцэй. А як кажуць
класікі: “Знікне мова – знікне і нацыя”. Чамусьці няма
пакуль што ў беларускага народа нацыянальнай
самасвядомасці, як у палякаў, украінцаў, літоўцаў,
латышоў, за што я іх вельмі паважаю. А ў нас – як ёсць,
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так і добра, абы парой выдавалі заробак ці пенсію, хоць
і невялікую. Але ж і гэтага няма ў некаторых калгасах і
прамысловых прадпрыемствах/развалюхах.

І яшчэ хочацца спыніцца на адным тэрміне /
“нацыяналізм”. Кожны народ размаўляе на сваёй роднай
мове: палякі на польскай, літоўцы на літоўскай, украінцы
на ўкраінскай і, нарэшце, рускія – на рускай. Як толькі
беларус загаворыць на сваёй родай беларускай мове, то
ён / “нацыяналіст”. Вось дзе цуд!

Хачу падаць выказванні славутых нашых
пісьменнікаў, беларусаў/патрыётаў – Васіля Быкава і
Уладзіміра Караткевіча аб нашай роднай, беларускай
мове. Я сваю мову вельмі люблю, але так прыгожа
сказаць аб ёй, як яны сказалі, я проста не змагу.

У. Караткевіч: “Дзве старонкі, дваццаць ці дзвесце...
А можа тысячы тысяч ... Усё адно іх будзе мала, каб
годна ўславіць цябе, родная беларуская мова. Таму што
мільёны тваіх людзей самім існаваннем сваім з самага
пачатку дзён кожным трапным словам, кожнай
любоўнай ці гнеўнай думкай, кожным знішчальным,
здзеклівым, іранічным або, наадварот, добрым,
лірычным сказам славяць цябе. І славіць будуць, пакуль
не скончыцца жыццё людское і думка людская на Зямлі.
Мова Скарыны і Буднага, мова Багдановіча і Купалы,
Багушэвіча і Коласа, мова соцень геніяў, што яшчэ
прыйдуць. Мова інтэлігентаў беларускіх, імя якім –
легіён. Мова настаўнікаў і паэтаў, вучоных і
кампазітараў, але перш за ўсё мова дзесяці мільёнаў
людзей па ўсім свеце – ад Уругвая да Далёкага Усходу і,
галоўнае, на нашай беларускай зямлі. Мова першай
матчынай калыханкі і апошняга “бывай”, мова
старадаўніх архіваў і новых школ на Палессі, мова
пажаўцелых статутаў і мова кахання. Мова плытагонаў,
сялян, акадэмікаў і шахцёраў на саляных капальнях.
Мова, якая можа ўсё, можа сказаць словы невыказанай
пяшчоты і можа ўдарыць так, што не ўстанеш. Гнуткі,
спявучы, адвечна новы інструмент, без якога нельга
ўявіць сабе сваё жыццё, як без хлеба, без якога радасць
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не ў радасць, каханне не ў каханне, бяседа не ў бяседу,
сяброўства не ў сяброўства і нянавісць не ў нянавісць.
Няма цябе – і вось няма суцяшэння ў горы. Няма цябе –
і вось нямы язык, і нельга сказаць слоў радасці. А калі
ўбіць сабе ў галаву цалкам дурную думку, што ў нейкім
далёкім будучым цябе не будзе, то ...нашто нам тады
такая будучыня. Таму што ўсе мы – ад настаўніка да
паэта любім цябе, таму што ты – самы важлівы наш
здабытак, і мы ў меру сіл нашых не дазваляем і не будзем
дазваляць, каб нехта выказваў да цябе пагарду. Тым
больш дзіка, што яшчэ нядаўна зламыслыя ёлупы
прарочылі табе знікненне. Мала таго, самі дбалі аб ім са
стараннем, вартым лепшага ўжывання. Што ж Іваны
Бязродныя вартыя толькі пагарды, як ўсе тыя, якія,
адвярнуўшыся, праходзяць ля матчынай хаты. Яны
проста не ведаюць, які ўдзел рыхтуе лёс таму чалавеку,
які пазбавіўся мовы. А каб ведалі, то жахнуліся б. Толькі
ж нават гэтага не дадзена іхнім бедным мазгам” [5].

Балюча перажываў за лёс мовы і Васіль Быкаў: “Само
па сабе зразумела: без нацыі няма дзяржавы, а без
дзяржавы не будзе і нацыянальнае мовы, навейшая
гісторыя красамоўна сведчыць пра тое. Але Беларусь
апынулася ў асаблівых варунках: быццам з’яўляецца
дзяржавай, ды страчваецца мова карэннай нацыі. Ды
толькі, мне думаецца, калі з’явяцца сапраўды важкія
падставы для добрай надзеі на суверэннасць, адразу ж
пачне адраджацца мова. І беларусы хутка
прыпамятаюць матчыну мову, і небеларусы актыўна да
яе павернуцца. Тое ўжо разумеюць найбольш
дэмакратычна настроеныя грамадзяне і з ліку
небеларусаў. Жыццё, суверэннае існаванне, вытворчыя
адносіны будуць вымагаць ад іх менавіта беларускай
мовы, бо карыстацца расейскай будзе проста нязручна,
нявыгадна, непрыстойна ўрэшце. Гэта не значыць,
аднак, што расейская будзе падлягаць забароне.
Наадварот – дэмакратычнае грамадства суверэннай
дзяржавы будзе змушана ўсяляк заахвочваць вывучэнне
і карыстанне там, дзе гэта запатрабуецца, і расейскай,
і ангельскай, і нямецкай, і польскай, і ўкраінскай мовамі.
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Чым больш грамадзяне будуць ведаць моў, тым лепш,
як гэта і прынята ва ўсім цывілізаваным свеце, і як гэта
павінна было быць на Беларусі. Ды не было. Уся моўная
патрэба за 70 гадоў сышлася да адной мовы, і то не
сваёй. Хай сабе і развітой, і папулярнай, але беларусам
усё ж генетычна чужой. Як бы там ні сцвярджалі
моваведы ў пагонах і філосафы ад марксізму.

Праблема беларускай мовы на Беларусі – не
ізаляваная праблема, у ёй трэба бачыць складаны і
балючы комплекс, народжаных крызісным існаваннем
нацыі ў 20/м стагоддзі. Ці можна ўсур’ёз дамагчыся
суверэннасці мовы, калі не дасягнута суверэннасць
нацыі. Калі папяровыя пачаткі тае суверэннасці з гэткай
упартасцю інкарпаруюцца ў склад вялікай пануючай
дзяржавы, на што нястомна працуе ўвесь вялізны
дзяржаўны апарат – ад камуністычных саветаў да
дыктатарскай вертыкалі. Калі прэзідэнт дзяржавы не
прапускае зручнага выпадку, каб не сказаць сваё
прэзідэнцкае “фэ” фармальна ўзаконенай дзяржаўнай
мове. Неверагодная сітуацыя. Але менавіта такі
прэзідэнт у выніку выбараў апынуўся выразнікам і
абаронцам нацыянальных інтарэсаў беларусаў. Што ж
на тых выбарах думала сабе нацыя?” [2]

Каб думала нацыя, гэтага не было б!

Настаўнік – земляроб

У 1993 годзе ў чэрвені месяцы я канчаткова
развітаўся са школай. З кожным годам у вёсках
заставалася менш дзяцей школьнага ўзросту,
закрываліся старэйшыя класы, а потым і пачатковыя.
У маладых настаўнікаў узнікла праблема з
працаўладкаваннем. У Шырках і Дварчанах закрыліся
базавыя, дзевяцікласныя школы, і засталіся толькі
пачатковыя класы. А ў 2004 годзе закрылі і пачатковую
Дварчанскую школу. Дзеці з Дварчан і з навакольных
вёсак павінны былі ездзіць у Камайскую СШ за 10
кiламетраў.

А настаўнікі ператварыліся ў сапраўдных
земляробаў. Па/ранейшаму настаўнік вымушаны быў
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мець агарод і соткі на полі, каб нармальна жыць у
вясковых умовах. Трэба было яшчэ трымаць кароўку,
парася, курак. А на полі мы атрымалі соткі ў двух
месцах, ды ў процілеглых баках вёскі, у чым былі
нязручнасці ў апрацоўцы, асабліва ў час жніва
камбайнамі. Давалі ўказанне камбайнерам малаціць
падрад. Вось і прыходзілася лавіць камбайн два разы.
Калі/небудзь за камбайнам замацоўвалася грузавая
машына, самазвал, для адвозкі людзям зерня дамоў. Але
гэта рабілася не заўсёды. Калі/небудзь камбайнер
згаджаўся бліжэй падвезці да дому, але гэта ўжо
залежала ад чалавека. А так проста высыпалі на полі на
подсцілкі. Потым насыпалі ў мяшкі і адвозілі да хаты.
Мяне выручаў мой матацыкл “Днепр”, а потым і
аўтамабіль “Запарожац”.

Амаль заўсёды на ўсе працаёмкія работы прыязджалі
дзеці і ўнукі з Мінска: садзіць і капаць бульбу, касіць,
сушыць сена, малаціць, палоць і капаць буракі дома і ў
калгасе, нарыхтоўваць і пілаваць дровы.

Калі зерне было сухое, яго трэба было яшчэ
дасушваць на сонцы ад зелянькоў. У мокрыя гады трэба
было сушыць зерне, якое, звычайна рассыпалі ў гаражы,
а ў сонечнае надвор’е – у дварышчы. Пасля трэба было
яшчэ і перасеяць ад тых жа зелянькоў на спецыянальных
сітах, зробленых вясковымі ўмельцамі. Вось так
прыходзілася зерне даводзіць да кандыцыі, каб потым
можна было павезці яго на млын.

Каб узараць соткі трактарам або скасіць сенажаць
касілкай, трэба было некалькі ранняў патраціць, каб
хадзіць на паклон да начальніка аддзялення. Напэўна
яму падабалася, як за ім ходзяць ззаду, відаць дабаўляла
яму аўтарытэту. Дай Бог каб на трэцім ранку гэта
хаджэнне было паспяховым. А каб прывезці
торфабрыкет з Пастаўскага склада давалі аўтамабіль, а
не трактар, за які трэба было даражэй заплаціць у
некалькі разоў. А трактараў нехапала, хоць калгас
“Дружба” і быў багацейшы ў раёне.

А каб атрымаць той торфабрыкет, трэба было званіць
дырэктару арганізацыі амаль на працягу месяца з
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запытаннем: “Ці ёсць?” “Ці прывезлі?” Аднойчы раніцай
адказалі, што можна прыязджаць. Прыехалі мы на склад
ў 11 гадзін. К гэтаму часу амаль усе пад’езды былі ўжо
заняты транспартам. Мы сталі у чаргу і пачалі чакаць.
А вагоны яшчэ не прыйшлі. Дачакаліся вагонаў, якія
неўзабаве разгрузілі, і пачалі пры дапамозе
аўтапагрузчыка загружаць транспарты людзям. Але зноў
чарга парушылася. Мне яшчэ пашчасціла атрымаць
торфабрыкет, хоць і перадапошнім. Прывезлі ўсяго два
вагоны, і палова людзей, прастаяўшы ўвесь дзень з
нанятым транспартам, паехалі ні з чым. Вось так
заўсёды нечага нехапала, заўсёды нечага не было. А ўсё
гэта адбівалася на здароўі людзей.

Але змяніўся ў нашым аддзяленні калгаса начальнік,
і ўсё пайшло па/другому. Былы пайшоў на павышэнне,
выслужыўся, стаў старшынёй суседняга калгаса.
Начальнікам аддзялення прызначылі Пылінскага.
Першы раз, калі я прыйшоў да яго, а я яго яшчэ не ведаў,
ён сам падыйшоў да мяне і спытаў: “Што вы хацелі?” А
мне трэба было ўзараць соткі на полі на зіму. І тут жа ён
сказаў трактарысту Кірплюку Валерыю, каб той узараў.
Вось гэта начальнік. За ім не трэба было хадзіць і
выпрошваць. Дай Божа сустракацца з добрымі,
разумнымі людзьмі.

Пчолкі мае – радасць мая

Яшчэ працуючы ў школе марыў мець пчолак. У
калгасе была пасека, быў пчаляр. Ён мне абяцаў вулёк,
які я павінен быў адрамантаваць, а потым прыдбаць і
пчаліны раёк. Але калгасную пасеку перанеслі ў другую
вёску, і так у мяне нічога не атрымалася. Але ў 1990
годзе пчолкі прыляцелі самі да нас. У канцы агарода ў
нас рос клён, у якім было дупло. Там ужо некалькі гадоў
сяліліся шпакі. І раптам – пчолы. Упершыню гэта
заўважыла наша пляменніца Вераніка Масюнас, якая
гасцявала ў нас, прыехаўшы з Рыгі. Я пайшоў глядзець
і ўзрадаваўся – яны мяне знайшлі. І тут хочацца
падзякаваць Вераніцы не толькі за пчол, а за ўсё тое
добрае, што яна зрабіла для нашай сям’і. Яна дапамагала
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нам даглядаць нашых маленькіх дзетак, дапамагала нам
і ў гаспадарцы, калі нам трэба было куды паехаць. Вялікі
дзякуй табе, Веранічка!

Але ж як іх дастаць, хаця дупло было невысока, усяго
паўтара метра ад зямлі. Я пайшоў за парадай да
пчаляроў. Вулёк мне прадаў Федзевіч І.Я. Калі я яго
адрамантаваў, то звярнуўся за дапамогай да Лоўчыка
З.М., які згадзіўся прыйсці вечарам. Спрабавалі пчол
выкурыць, але з гэтага нічога не атрымалася. Тады ён
мне параіў звярнуцца да вядомага пчаляра з Аляхнішак,
Сівіцкага Антона Фэліксавіча. Паехаў я да яго, і ён
сказаў, што выганяць пчол з дупла трэба не вечарам, а
днём у сонечнае надвор’е. Калі быў сонечны дзень, я
паехаў за ім і прывёз.

Адзелі засцерагальныя сеткі, рукавіцы. Сівіцкі
агледзеў дупло і загадаў прынесці мне далато і малаток.
З процілеглага ад дупла боку ён зрабіў адтуліну і пачаў
выганяць пчол дымакурам, папярэдне паклаўшы ў вуль
вузу з мёдам, за якой злазіў у дупло з голымі рукамі,
пакуль яго добра не “джгнулі”. І ўсё ж рукавіцы
прыйшлося яму адзець. А пчолкі пайшлі ў вуль. Закрылі
вулёк стрэшкай і, здаецца, было ўсё ў парадку. Але
Сівіцкі заўважыў кучку пчолак на траве, а з імі была і
матка. Ён папрасіў мяне хутчэй даць яму каробку ад
запалак, і злавіў, і пасадзіў у яе матку, якую перанёс у
вуль. Вось цяпер было ўсё ў парадку. І так вуль прастаяў
пад клёнам да халадоў, пакуль пчолкі не сабраліся ў
вялікі клуб на зімоўку. Потым яго ціха/ціха перанеслі ў
сад.

У 1991 годзе прывёз ад дзядзі Федзі Мішуты на
выпадак раення вулёчак у добрым стане, які ён мне
падарыў. Летам пчолы выраіліся, селі не вельмі высока
на яблыню, і я, падставіўшы столік, строс іх у раёўню.
Гэта быў мой першы раёк, які я сам “злавіў”. Але радасці
ад пчолак я меў нямнога часу. Зіма 1991/1992 года была
вельмі цёплая. А пчолкі лепш пераносяць холад, чым
залішняе цяпло. Захварэлі к вясне і памерлі. І так 1992
год я пражыў без пчол, хаця вулёчкі былі гатовы да
прыёму крылатых сяброў. Спадзяваўся, што зноў
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прылятуць, але так і не прыляцелі.
А ў 1993 годзе я звярнуўся да прыроджанага

пчаляра/спецыяліста Станчыка Вацлава Браніслававіча,
які жыў у Дынаполлі, пенсіянера, які меў сваю вялікую
пасеку і яшчэ даглядаў калгасных пчол. Ён мне і прывёз
раёк, бо я ўжо без пчол жыць не мог, так яны мяне
заваражылі. Працаваў я ў Шыркаўскай базавай школе,
прыязджаў з працы пасля першай гадзіны дня, ішоў у
сад, глядзеў на яблыні, ці не вісіць дзе раёк. А раіліся
яны звычайна ад 10 гадзін раніцы да 1/й гадзіны дня,
як было напісана ў кнігах, якіх у мяне было сем. Але, як
паказала практыка, яны кніжных законаў не
прытрымліваліся, маглі выраіцца і ў 9 гадзін раніцы, і ў
5 гадзін вечара. А вось мае выраіліся, напэўна, па/
кніжнаму. Толькі я шукаў іх не там, дзе яны сядзелі.
Абыйшоўшы свой сад і нічога не знайшоўшы, я
супакоіўся. Але пад вечар я пачуў гул пчол не ў садзе, а
ў вішнях на раве. Сядзелі нізка, а я іх своечасова не
заўважыў. Я вельмі перажываў, бо чакаў гэту сямейку.
Яны ж мяне чакалі, але я іх не знайшоў. У 1994 годзе
мне Станчык В.Б. прывёз яшчэ два раёчкі і прадаў два
старыя вулёчкі, якія я прывёў у належны стан.

Яшчэ ў далёкім дзяцінстве я марыў пра пчол, якія
былі ў суседа, дзеда Мікалая. А суседка бабуля Марыля
прыносіла мядку з вузай частаваць нас. У нас пчол не
было, ды і сад быў толькі што пасаджаны. Але ж мне
хацелася мець сваіх пчол. Затое я рабіў вулёчкі для
чмялёў, шукаў на полі іх гнёзды, якія былі і на паверхні,
і ў зямлі. Хадзіў з палкай і стукаў па мяжы, а потым
прыкладавў вуха і слухаў. А калі і не трэба было слухаць,
бачна было, адкуль яны выляталі. Адкопваў, гняздо клаў
у вулёчак, ускінуўшы якую адзежыну на галаву, каб не
жалілі. Як цямнела, ды ўсе збіраліся, тады забіраў дамоў.
Ставіў вулёчак у агурэчнік і потым любаваўся сваёй
пасекай, як чмялькі на задніх лапках нясуць у мяшочках
жоўценькі пылок. А мядок іхні, каб не пашкодзіць сотаў,
цягнуў у рот праз саломінку. Мёд быў даволі смачны.

У 2002 годзе ў мяне было ўжо сем пчаліных сем’яў.
Два вулёчкі купіў у Лоўчык Яніны Станіславаўны і адзін
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у Місніка Апалінарыя Іванавіча. Усе яны патрабавалі
рамонту. Прычым вулёчкі былі розных памераў і
канструкцый, што было вельмі нязручна – я не мог
дзяліць пчол, каб не дапусціць раення, бо рамкі былі
розныя. Рамкі майстраваў сам. У мяне быў варштат і
сталярныя інструменты, частку якіх падарыў мне папа,
выязджаючы ў Рыгу.

Работы каля пчол было вельмі многа. Перш за ўсё
цэлую зіму я іх праслухоўваў праз тоненькую гумовую
трубачку, дзесьці раз у 10 дзён. Калі шумелі – значыць,
усё ў парадку. Але былі выпадкі, калі паступова спынялі
шум у цёплую зіму – ад лішку цеплыні, у марозную зіму
– ад холаду, калі яны не маглі перайсці ў наступную
вулачку за кормам, хаця мёду і было. Я ўсё гэта вельмі
балюча перажываў. Але ўспаміны засталіся аб пчолках
толькі добрыя. Ранняй вясной рабіў першы агляд, калі
тэмпература ў цені была не менш 12 градусаў цяпла.
Глядзеў, ці дастаткова ў іх кармоў. Другі агляд рабіў,
калі ў цені было не менш 16 градусаў цяпла. Вычышчаў
днішча ад падмору. Потым трэба было сачыць за
матачнікамі, якія выразаліся, каб пчолкі не раіліся, а
насілі мядок. Але гэта рэдка ўдавалася. Праз 7/8 дзён
матачнікі зноў былі. А пасля раення выбіраў і застаўляў
толькі адзін самы вялікі матачнік. Увосень падкармліваў
сіропам з цукру, які гатавала Даната. Рабіў кармушкі.
Многа было хваляванняў пры раенні. Перш за ўсё
вызначаў тэрмін раення, а потым вартаваў. Выляталі
пасля запячатання матачніка. Раенне – гэта вельмі
цікавае відовішча. Вылятаюць тысячы пчол са
спецыфічным гудзеннем, падымаюцца вышэй дрэў, зноў
апускаюцца ўніз, спрабуюць уладкавацца на галінках
яблынь кучкамі. А калі вылятае матка, яна далучаецца
да адной з кучак, а потым і ўсе злятаюцца ў адно месца,
ўтвараючы вялікі клубок. Вось тады і лезь з раёўняй.
Добра, калі сядуць на тонкую галінку. Застаецца
падставіць раёўню, а зверху стукнуць па галінцы, і ўсе
пчолкі зваляцца ў раёўню. А калі сядуць каля ствала
дрэва, ды і на ствол, тады гэта робіцца цяжка. Яшчэ
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трэба падумаць, як падлезці з раёўняй. Тут патрэбна
будзе і драўляная лыжка.

Аднойчы выраіліся, ўтварыўшы два клубы, адзін
большы, а другі меншы. Большы клуб я зняў без праблем,
бо ён быў ніжэй, а меншы быў на самай верхняй галінцы
яблыні. У мяне была зроблена лесвіца з двума ўпоркамі
па баках, пры дапамозе якой я здымаў яблыкі. Вось я і
выкарыстаў яе. Я паставіў яе і палез. Але каб далезці да
клуба, трэба было ступіць на перадапошнюю палку.
Трымацца рукамі ўжо не было за што. Утрымліваючы
раўнавагу, я дабраўся да клуба, строс яго ў раёўню, але
перастаўляючы нагу, каб спусціцца ўніз, я не ўтрымаўся
і паляцеў разам з лесвіцай і раёўняй у куст чорных
парэчак. Але прызямліўся плаўна, не выпусціўшы раёўні.

Другі раз селі на ствол слівы на раве. Рой быў вялікі,
абляпілі ствол ад зямлі да сукоў. Зграбаў драўлянай
лыжкай зверху ўніз, накапаў і на сябе. Пчолкі лезлі да
майго цела праз адтуліны у маім адзенні, якія ўтварыліся
ў час работы, калі лазіў па суках. Потым напухалі рукі і
твар, але я лічыў гэта карысным для майго здароўя,
язвенніка. Зняўшы раёўню з дрэва, трэба было яшчэ
пачакаць, пакуль збяруцца ўсе. Усіх да адной цяжка
сабраць. Калі ж застанецца штук 20/30, яны вернуцца
ў вулёк. Аднойчы, калі я чакаў, пакуль збяруцца ўсе,
яны раптам пачалі вылятаць. Я хуценька раёўню закрыў,
але матка з большай часткай пчолак уцякла. Вечарам я
раёк гэты пасадзіў у вулёк. На працягу тыдня яны
нарабілі шмат матачнікаў, але яны былі нявартаснымі.
А ў другім вулёчку я знайшоў толькі што выйшаўшую
маладую матку, злавіў яе, пасадзіў у спецыяльную
каробачку для матак, адтуліну закрыў вашчынай і
прымацаваў у вулёчку да рамкі з мёдам. На наступны
дзень паглядзеў і ўбачыў, што вашчыну прагрызлі, маткі
ў каробачцы няма, значыць, пчолкі прынялі маладую
матку ў сваю сям’ю.

Адзін рой злавіў у калгасным садзе аж каля Дашак,
за якім я бег з Дварчан. Будучы у калгасным садзе, я
пачуў гул пчол – ляцеў рой. Я кінуўся за ім, кідаў травой,
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але нічога не дапамагло. Але ж, думаю, недзе павінны
сесці. І рой сеў, праляцеўшы з кіламетр. Сеў на яблыню,
невысока, але патрэбна была лесвіца. Пабег дамоў, узяў
лесвіцу, а Даната прынесла раёўню, сетку, рукавіцы. І
раёк быў мой. А праз некаторы час гэтым жа летам яны
яшчэ раз параіліся. Вось і такое было. Гэта былі часіны
ўдачы ў маім пчалярстве.

Розныя непрыемнасці, няўдачы, перажыванні
аплочваліся ў час збору каштоўнага выніку працы –
беларускага мёду. Дапамагалі мне гэта рабіць нашы
дзеці і ўнукі. Работа была прыемная для нас, але не для
пчолак – мы іх рабавалі. У гэты час трэба было добра
апранацца, бо пчолы рабіліся вельмі агрэсіўнымі. А яшчэ
аднойчы я паспрабаваў у гэты ж дзень іх і падкарміць,
ды крыху неахайна адзеўся, то яны мяне загналі ў
крапіву. Былі гады ўраджайныя на мёд і неўраджайныя.
Аднойчы, у дажджлівы год, мы не ўзялі ані грама мёду,
прыйшлося дакармліваць цукровым сіропам. А былі
гады, калі збіралі 50 кілаграмаў і больш. Рэкордным быў
2001 год, калі мы сабралі 160 кілаграмаў мёду. А ўвосень
2002 году я заўважыў, што пчолкі поўзаюць па траве.
Калі я ўзяў пчолку ў руку і ўважліва разгледзеў яе, то
заўважыў, што на кожнай пчолцы ёсць па 2/3
карычневыя кляшчы. Травіў кляшчоў нафталінам, але
ўжо нічога не дапамагло – праз зіму пчолкі загінулі. Гэта
было не толькі ў мяне, але ва ўсёй ваколіцы. Гэта была
як эпідэмія. Вясной 2003 года адзін раёк аднекуль
прыляцеў на маю пасеку, але пасека перайшла другому
гаспадару і гаспадыні, бо мы ад’язджалі ў Канаду.

Лазня

 У 1993 годзе купілі шыферу новага выпуску, вялікія
лісты, і перакрылі хату. А майстрамі ў нас былі нашы
сыночкі, Пеця і Гена. Перш за ўсё яны знялі
акуратненька стары шыфер, малыя лісты, і потым імі
накрылі хлеў і навес для сена, зроблены на слупах. Хату
і ганак перакрылі па ўсіх правілах, і ніякія майстры лепш
бы не зрабілі. А яшчэ за склепам каля хаты заставаўся
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куточак, у якім нашы майстры рашылі, што тут хопіць
месца для лазні, і спусцілі над гэтым месцам дах. Ну, а
калі дах для лазні ёсць, то пад ім павінна быць і лазня.

Лазні ў нас не было, і мы хадзілі да суседа Петуха
Пранціся па суботах. Палілі па чарзе печку ў лазні,
складзеную з камянёў. На месцы была і сажалка з
чыстай, крынічнай вадой. Але старыя памёрлі, і лазня
прыйшла ў заняпад. Тады запрасілі нас у лазню Ожалі.
У іх была зроблена лазня па новай тэхналогіі з цаглянай
печкай, з комінам, праведзена вада з вадаправода.
Паліць мне давялося ў лазні ўсяго разы два, а так увесь
час паліў Ожаль Казімір, стары гаспадар, і за гэта яму
вялікі дзякуй. Але хадзіць у лазню, у асноўным,
прыходзілася позна, а ўвосень і зімой ноччу
прыходзілася мясіць гразь і снег. Вось мы і рашылі
пабудаваць сабе маленькую лазню.

Едучы ў лес за дрывамі, я заўсёды прыглядаўся да
вольхаў і асінак, каб яны былі роўныя і патрэбнай
таўшчыні і даўжыні. Каля былога хутара Кавалеўскага
было невялікае балотца, дзе мы з Данатай нарвалі моху
і прывезлі. Аснову лазні і шулы, дзвярныя рамы мне
зноў дапамаглі зрабіць Пеця і Гена. А я потым рабіў
памалу сцены, якія ўпускаліся ў шулы. Калі сцены былі
гатовыя, падлогу, сталяванне, палок і лаўкі зрабіў Гена.
Сталяванне зверху і пазы сцен я абмазаў глінай. Правялі
каналізацыю для сцёку вады. Печку з цэглы, з
умураваным збоку катлом, зрабіў швагра Гэнік, вывеў
комін з цэглы, а зверху была пастаўлена асбеставая
труба. Зроблена была і духоўка. Кацёл быў
прамавугольнай формы і змяшчаў 10 вёдзер вады.
Зварыў яго нам наш былы вучань Субка Анатоль. Ваду
напускалі пры дапамозе доўгага гумовага шланга з
хатняга крана. Лямпачка ў лазні была пад надзейным
каўпаком. Нарабіў я ўлетку пахнючых бярозавых
венічкаў, і лазенькай сваёй мы былі вельмі задаволены.
Была свая выгода. Выпаліць у лазні мы маглі ў любы
час. І ўсё было на месцы – і дровы, і вада. А калі з Мінска
прыязджалі дзеці з унукамі, то і яны любілі папарыцца
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з венічкам і памыцца ў цёплай лазеньцы, якую ніяк не
параўнаеш з гарадской ваннай. Прыходзілі да нас
мыцца і пляменніца Таня, і яе хлопцы з мужам.

Дзеці, унукі і іх будучыня

Дзеці працавалі ў Мінску, унукі вучыліся. Старэйшы
сын Пеця абараніў дысертацыю кандыдата
медыцынскіх навук, а потым і доктара медыцынскіх
навук. Працаваў спачатку ў Беларускім навукова/
даследчым інстытуце гематалогіі і пералівання крыві, а
потым загадчыкам лабараторыі ў Інстытуце фізіялогіі
Нацыянальнай акадэміі навук. Нявестка Наталля
абараніла дысертацыю кандыдата біялагічных навук і
працавала ў НДІ мікрабіялогіі і эпідэміялогіі, а потым
загадчыцай лабараторыі дыягностыкі 10/й клінічнай
бальніцы г.Мінска. Старэйшы іхні сын Віктар скончыў
Дзяржаўны Мінскі медыцынскі інстытут, а малодшы
Валянцін вучыўся ў Міжнародным універсітэце
радыёэкалогіі імя Сахарава ў Мінску. Мелі
добраўпарадкаваную кватэру, машыну, гараж, дачу.
Людзі ў цывілізаваных краінах мелі дачы для адпачынку,
для зносінаў з цудоўнай прыродай. А ў Беларусі дачы
былі працоўныя, дзе вырошчваліся тыя ці іншыя
сельскагаспадарчыя культуры для папаўнення свайго
сямейнага бюджэту. У дзяржавы не хапала сродкаў, каб
належным чынам падтрымліваць і развіваць навуку і
культуру ў краіне. У лабараторыях не было належнага
абсталявання. Як можна было працаваць вучоным, якія
хацелі працаваць і чаго/небудзь дасягнуць. Пеця часта
ездзіў на розныя навуковыя канферэнцыі за граніцу,
сустракаўся з вучонымі, пабываў у лабараторыях, бачыў
як жывуць і працуюць яны. Ды не толькі вучоныя. Ён
бачыў жыццё простых людзей, іх дзяцей за мяжой. А
што чакала іх дзяцей, а нашых унукаў, пасля вучобы ў
ВНУ? Чакаць лепшага ў Беларусі не было чаго, калі не
горшага. І Пеця з Наталляй і з дзецьмі вырашылі выехаць
у Канаду. Выехалі яны не адны. Выязджалі і да іх, і пасля
іх. Зараз ўжо 2005 год, а паток беларусаў за рубеж не
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змяншаецца. З кім жа
застанецца Лукашэнка? Ці
ён аб гэтым не думае? Сям’я
старэйшага сына выехала ў
1998 годзе.

Малодшы сын Гена да
перабудовы падрыхтаваўся
да абароны дысертацыі
кандыдата тэхнічных навук.

Але пачалася перабудова і ўсе планы рухнулі. Працаваў
ён у НДІ тэхнічнай кібернетыкі НАН, меў некалькі
патэнтаў на адкрыцці, на рацыянальныя прапановы,
на ўдасканаленні розных прылад і апаратаў. Пачалася
перабудова, не стала заказаў такіх, якія былі пры СССР,
і ён перайшоў у НДІ радыёдэталяў, дзе апошні час
працаваў загадчыкам лабараторыі. Нявестка Людміла
працавала ў Міністэрстве эканомікі галоўным
эканамістам. Дзеці, Саша і Пеця, вучыліся ў школе. Яны

таксама мелі добраўпа/
радкаваную 3/х пакаёвую
кватэру, машыну. А ў
студзені 2003 года і яны
пераехалі ў Канаду.
Прычына была тая ж, што і
ў Пеці: бесперспектыўная
праца і бесперспектыўнае
будучае сваіх дзетак.

А што нам заставалася
рабіць? Стараваць без дзяцей мы не маглі. І нас Пеця з
Наталляй запрасілі прыехаць да іх у Канаду. Мы
пагадзіліся. Дакументы ўсе афармлялі Пеця з Наталляй
праз Канадыйскую амбасаду ў Варшаве. Неабходныя
дакументы на месцы мы рабілі самі з Генкавай
дапамогай. Патрэбны былі даведкі аб тым, што мы
нічога нікому не павінны; даведкі аб судзімасці, за якімі
трэба было ехаць аж у Віцебск, а ў раённым цэнтры не
ведалі, во цікава, ці судзілі нас калі, ці не; медыцынскія
даведкі аб стане нашага здароўя, за якімі трэба было
ехаць аж у сталіцу нашай рэспублікі горад Мінск.

Старэйшы сын Пётр  з
жонкай Наталляй і дзецьмі

Валянцінам і Віктарам,
1983

Малодшы сын Гена з
жонкай Людмілай і з

дзецьмі Пецям і Сашам,
2006
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Апрача гэтага трэба было знайсці купца на хату, на
кароўку. Клопатаў хапала. Але цяга да дзяцей, унукаў –
перамагала. Мы не ўяўлялі жыцця без іх. Шкада было
пакідаць сваіх родных, блізкіх, добрых суседзяў, адна/
вяскоўцаў, сяброў, абжытыя мясціны, сваю маленькую
радзіму – Чарэмушнікі Падзісенныя, Дзісенку,
Дунілавічы і вядома ж Дварчаны, дзе мы пражылі
большую частку свайго жыцця – 45 гадоў.

І так, вясной 2003 года, на Радаўніцу, я наведаў свае
родныя Чарэмушнікі, могілкі, развітаўся з магілай мамы,
з магіламі ўсіх маіх родных, з магіламі аднавяскоўцаў.
На месцы печы нашай хаты набраў зямелькі, якую
потым вёз у Канаду. Успомніў Радаўніцу ў дзяцінстве,
як з мамай хадзілі на могілкі, крышылі птушачкам
чырвоныя велікодныя яечкі, і мама казала: “Хай
птушачкі паядуць і паспяваюць памерлым”. А птушкі і
сапраўды спявалі, была вясна, на могілках цішыня, а
іхнія да таго былі звонкія галасы, што чую іх і зараз.

Калісьці, на могілках бывала многа людзей, усе ж
былі на месцы, і ўсе прыходзілі да магіл сваіх родных,
каб пакланіцца ім і памаліцца за іхнія душы. А зараз я
на могілках быў адзін. Вёска апусцела. Яшчэ ў 2002 годзе
ў вёсцы жылі Дзіковіч Федзя з жонкай Феняй, на трох
хутарах жылі 3 жанчыны/бабулькі: Грынькі і Міхайлава.
Федзя хутка памёр, а бабулькі паехалі да дзяцей і ўнукаў.
І так у 2003 годзе ўжо не было ніводнай жывой душы ў
вёсцы. Збяруцца сюды людзі на Тройцу, але нам ужо не
было часу чакаць. Збяруцца адусюль і ўсе, хто можа
даехаць ці дайсці. Засталося адно святое месца – могілкі
– ад усёй шумнай і вясёлай вёсачкі, і векавыя дрэвы,
якія будуць нагадваць людзям, што тут калісьці яна
была.

Адыходзячы апошні раз ад роднай вёскі, я спыніўся
на высокім беразе Дзісенкі – Узваллі, і ў думках
развітаўся і з вёскай, і з рэчкай са слязамі на вачах і з
болем у сэрцы. Як можна было людзям пакінуць такую
прыгажосць?! Як маглі б тут жыць людзі, каб не вайна,
не калгасы?!
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У кнізе “Памяць” – гісторыі Пастаўшчыны,
выпушчанай у 2001 годзе, яшчэ Чарэмушнікі
Падзісенныя значацца, што яны існуюць. Але ў 2003
годзе яны зніклі назаўсёды. За гады Савецкай улады ў
Пастаўскім раёне знікла 214 назваў населеных пунктаў,
з іх 75 хутароў і 139 вёсак такіх, як Чарэмушнікі. Але ж
гэта яшчэ не канец. Хачу прывесці прыклады большых
суседніх вёсак, якіх чакае той жа лёс: вёска Рымкі, з
мураванай царквой, у 1941 годзе былі 84 двары, 317
жыхароў, у 1963 годзе – 41 двор са 153 жыхарамі, а ў
2001 годзе – 11 двароў з 12 жыхарамі; Чарэмушнікі
Пагарныя – у 1963 годзе 48 двароў, 136 жыхароў, а ў
2001 годзе – 15 двароў, 24 жыхары; Чарэмушнікі
Падзісенныя – у 1939, даваенным годзе, былі 42 двары
і 236 жыхароў, у 1963 годзе было 37 двароў і 87 жыхароў,
пачатковая школа, а ў 2001 годзе – 4 двары і 5 жыхароў,
у 2003 – ніводнага жыхара. Вось так спрацаваў савецкі
калгасны лад.

Вялікая сям’я Мурзёнкаў. Злева направа: сядзяць – Даната
Мурзёнак, Наташа Баркар (жонка сына Пеці), Сільвестр
Ігнатавіч, Анастасея Пятроўна; стаяць – дзеці Віталія

Мурзёнка, Лена, Віця, Алеся, жонка Шура, Віталій з дочкай
Маргарытай на руках, Люда Скорава (жонка Гены), Гена з

сынам Сашам на руках, Пеця з сынам Валянцінам.
Дварчаны, 1987
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Бывай, родная Беларусь!

На развітанне з намі прыязджалі дарагія нашы
родныя: сястра Надзя з дочкамі, нашымі пляменніцамі,
Таняй і Валяй, і ўнучкай Юленькай, брат Віталій з
жонкай Шурай і дзецьмі, брат Данаты Гэнік з жонкай
Аняй, іхні сын, а наш пляменнік Гена з жонкай Галяй з
Наваполацка. Развіталіся з добрымі нашымі суседзямі.
Вельмі цяжка было пакідаць усё, нажытае гадамі, цяжка
было расставацца з добрымі людзьмі, з роднай
Пастаўшчынай, з якой у нас было звязана ўсё жыццё, з
хаткай, у якую мы ўклалі столькі працы, і якая нас
сагравала столькі гадоў. Вялікі дзякуй Гэніку, які нам
многа дапамог у буданіцтве! Але трэба было ехаць, нас
чакалі дзеці і ўнукі ў Канадзе.

12 чэрвеня мы пакінулі вёску Дварчаны. Дом мы
прадалі добрым маладым людзям Памазковым Віктару
і Святлане. Хай дае Бог ім шчасця на новым месцы. У
Мінск нас адвёз на сваім мініаўтобусе стрыечны брат
Святланы Козел Антон, былы наш вучань. З Мінска
з’ездзілі ў аэрапорт Смалевічы і здалі свой асноўны багаж
на самалёт. Развіталіся са сваццямі Аленай
Лявонцьеўнай і Алай Мацьвееўнай, з сем’ямі Баркара
Анатоля і Галіны Ракіцкай. 15 чэрвеня вечарам мы селі
на цягнік да Варшавы. Усюды нам дапамагаў Баркар
Павел, пляменнік Наталлі, нашай нявесткі. За што яму
вялікі дзякуй!

У Варшаве нас сустрэла пляменніца Галіна, дачка
Дорэка. З’ездзілі ў Канадыйскую амбасаду, атрымалі
візы, і аўтобусам, на якім прыехала Галіна, мы паехалі ў
Гожув Велькапольскі. Сустрэліся з усімі роднымі: Тэфцяй
і Вітэкам, Дорэкам і Марысяй, сем’ямі Крыстыны,
Ванды, Элі, Януша, Галіны, Эльжбеты. З’ездзілі на
могілкі, каб развітацца з магілай Зосі – сястры Данаты.
Юлек з Вандай завезлі нас на сваёй машыне ў Бялогард,
дзе яны жывуць, а з Бялогарда цягніком завёз нас Юлек
у Варшаву і праводзіў на самалёт Варшава – Вена. Гэта
было 25 чэрвеня 2003 года.

У Вене, чакаючы самалёт на Манрэаль, я ўзяў білеты
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на самалёт, якія нам Пеця прыслаў у Гожув, і пайшоў
да работнікаў аэрапорта, бо баяўся, каб не спазніцца.
Паказваючы білеты, аказалася, што ў мяне ў руках толькі
адзін білет, а ад другога толькі вокладка. Я кінуўся
шукаць Данату, а мяне ўжо не прапускаюць. Відаць
трапіў я “за мяжу”. І я думаў, што гэтага не вытрываю.
Потым да мяне падыйшла супрацоўніца аэрапорта, якая
размаўляла па/польску, і давяла мяне да Данаты. Білет
знайшоўся ў сумцы, які выпаўз з вокладкі. Вось гэта
яшчэ больш дадало здароўя мне. За ўсе папярэднія
перажыванні я адыходзіў ад памяці, а тут гэты білет
яшчэ дабавіў. Але ўсё абыйшлося. Селі ў самалёт, і я
пачаў супакойвацца. А яшчэ добрая сцюардэса
прынесла мне ад нерваў 100 грам. Ляцелі над воблакамі.
Хацеў убачыць акіян, але так і не давялося.

Часу, пакуль ляцелі над акіянам, было даволі, каб
паразважаць. І разважанні былі невясёлыя. Я пакідаў
сваю Радзіму з болем у сэрцы. Там засталіся мае родныя,
там пахаваны мае продкі. А я вязу свае костачкі ў чужую
зямельку. Мабыць, ніколі ўжо не давядзецца ўбачыць
сваіх дарагіх родных, добрых суседзяў, аднавяскоўцаў,
сяброў. Застанецца ўспамінаць толькі сустрэчы з імі і
ўсё тое лепшае, што было ў маім жыцці. І ўсё ж такі
лепшага было больш у маім жыцці. А горшага не хачу
ўспамінаць і не буду. Як не ўспомніць шумныя
беларускія вяселлі, народныя гулянні, застоллі ў
настаўніцкіх калектывах, паездкі ў Польшчу, экскурсіі
і паходы па родных мясцінах, экскурсіі ў гарады
Беларусі, Украіны, Літвы, Латвіі, Расіі.

Я буду ўспамінаць дарагіх родных і блізкіх мне
людзей, жывых і памерлых, якія суправаджалі мяне на
працягу майго ўсяго жыцця. Не забуду добрых людзей
сваёй роднай вёскі Чарэмушнікі Падзісенныя, потым
людзей тых вёсак, дзе я працаваў: Вайшкуны, Васіліны,
Шкіралі, Дварчаны. Суседзяў Красоўскіх, Лоўчыкаў
Іосіфа і Валю, Казла Рамана і Валерку, Ядзевічаў
Уладзіміра і Аню. Заўсёды буду помніць незабыўныя
сустрэчы са сваімі роднымі ў вёсках Навасёлкі,
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Сямёнавічы, Алашкі, Дунілавічы, незабыўныя сустрэчы
ў Паставах, Казьянах, Наваполацку, Рызе, Салспілсу,
Мінску. Ніколі не забуду дарагіх нам сватоў Дзяменція
Іпацьевіча і Алену Лявонцьеўну, Аляксандра Васільевіча
і Алу Мацьвееўну, з якімі мы парадніліся, дзякуючы
нашым дзецям, і незабыўныя з імі сустрэчы ў Мінску і ў
Дварчанах. А прыгожыя Паставы, дзе я вучыўся і
праводзіў свае маладыя гады і сустрэўся з Данатай, з
якой лёс нас звязаў на ўсё жыццё. Заўсёды буду
ўспамінаць добрых маіх сяброў дзяцінства, маладосці,
цяжкіх армейскіх гадоў і працы ў школе. Буду
ўспамінаць настаўнікаў і настаўніц, з якімі мне давялося
працаваць. У адной толькі Дварчанскай школе іх
прайшло роўна 40. І ўсе яны ёсць на фатаграфіях. А
калі надыйдзе сумная хвіліна, тады мы возьмем у рукі
альбом з фатаграфіямі і сустрэнемся з усімі.

Пражылі мы ў суседстве з добрымі людзьмі ў
Дварчанах – Лоўчыкамі. Ніводнага мерапрыемства не
адбылося, каб мы не былі разам: вяселлі, хрысціны,
провады ў армію. А Даната з Валяй былі як родныя
сёстры. Добрых успамінаў заслугоўваюць і маладыя
нашы суседзі, былыя нашы вучні, Ядзевічы Уладзік і
Аня. Да самага нашага выезду мы пражылі з імі душа ў
душу. Крыху далей жылі нашы былыя сябры Кіёнкі Г.Я.
і Н.А. Усяго было ў нас з імі, спачатку добрага, а потым,
як чары якія пранесліся паміж намі. Але адносіны ў
апошнія гады паміж намі былі нармальныя.

А як не ўспомніш беларускую прыроду, прыроду
Пастаўшчыны, яе прыгажосць, яе багатыя дары. Якія
прыгожыя лясы ў нас, бярозавыя гаі, дубравы. А колькі
грыбоў: баравікоў, падасінавікаў, падбярозавікаў,
лісічак, а ўвосень – апеняк! Лясы чыстыя, незасмечаныя.

У Чарэмушніках Падзісенных грыбнога лесу не было.
Бывала позняй восенню вырасталі апенькі на старых
пнях, а на іржышчы шампіньёны. Аднойчы, у маленстве,
задумалі мы з Дзіковічам Венем схадзіць у сапраўдныя
грыбы ў Знайдоўскі лес за 4 кіламетры. Лес быў
прыгожы, сапраўдны лес, у якім я быў упершыню. Але
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грыбных мясцін мы не ведалі, ды і восень была мокрая.
Пачмякалі мы па вадзе, але на купінках знайшлі
падбярозавікаў па штук 10. Гэта былі мае першыя
падбярозавікі ў маім жыцці.

Ну а з Дварчан, пакуль транспарту не было, хадзілі
недалёка ў Равы, як тут называлі вялікі ручай з яго
прытокамі, за 1,5 кіламетра ад вёскі. Вось там на
касагорах і раслі розныя грыбы, у тым ліку і баравікі. А
побач быў і невялікі гаёк, дзе раслі асіны, а пад імі
падасінавікі. Прычым раслі разам з папараццю.

А якія цудоўныя грыбныя мясціны былі ў
Рубяжанскім і Барадзінскім лесе. Аднойчы, прайшоўшы
ў Рубяжанскім лесе ад хутара Клямяты да хутара
Храпуна, гэта каля кіламетра, я набраў поўны кошык
адных баравікоў. Больш не было куды класці, і я папрасіў
у Храпуноў кошык, і на зваротным шляху я напоўніў і
яго. У далейшым я заўсёды ідучы ў грыбы браў нейкі
посуд у запас.

Памятаю адзін пахмурны дзень, нават крыху імжыў
дождык, пайшоў я ў Барадзінскі лес у грыбы. Лес высокі,
чысты, нават мала ў цені і травы было. А грыбы,
чырвоненькія падасінавічкі, здалёк відаць. І я так
захапіўся “паляваннем” на іх, што згубіўся. Сонца не
было. Адным паратункам было тое, што я чуў ваенны
аэрадром у Паставах, які бесперапынна грымеў. А
падасінавічкаў набраў многа, прычым маладзенькіх,
якія і зараз стаяць у маіх вачах. І пра апенькі. Збіраў у
Барадзінскім лесе. І чым далей забіраўся, станавілася іх
больш. Дзве пасудзіны набраў, а тут зноў пень жоўты
ад апеняк. Што рабіць? Сустрэў суседа Адамовіча Э.С.,
спытаў, ці ёсць у яго лішняя пасудзіна. А ён сам гатоў
заняць у каго. Прыйшлося зняць кашулю і зрабіць з яе
“посуд”, які і набраў поўны.

А на матацыкле з каляскай “Днепр МТ/10”, а потым
на “Запарожцы 968/М” аб’ездзілі і Нарачанскія лясы,
урочышчы Глыбокі ручай і Чырвоны ручай. Гэта
прыгажэйшыя лясы рэспублікі, дзе многа грыбоў,
чарніц, брусніц, журавін. Збіраючы брусніцы недалёка
ад вёскі Станьчыкі, паглядзелі на былыя ракетныя
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шахты, куды калісьці начамі праз Дварчаны вазілі
ракеты. І задумаліся, колькі гэта ўсё каштавала і на
колькі лепш маглі б жыць людзі. У журавіны ездзілі за
Лынтупы, чарніцы збіралі каля вёскі Чарты. Брусніцы і
арэхі былі за вёскай Слабада. Жанчыны збіралі брусніцы,
а я з унукам Валікам – арэхі. Там жа з ім назіралі кіданне
бомб на палігоне, які знаходзіўся непадалёку ад нас. І
ці быў дзе свабодны лес ад ваенных аб’ектаў у
Пастаўскім раёне? А з унукам Сашанькам збіралі арэхі
ў Барадзінскім лесе. Былі і на іх ураджайныя гады. А на
маладым ляшчэўніку было лёгка іх збіраць, ды на
кожнай гронцы іх было па 7/10, а то і больш. А аднойчы
заблудзіўся. Паехаў на матацыкле ў Барадзіно сабраць
грыбоў пасля заняткаў у школе. Год быў ураджайны.
Захапіўшыся грыбамі, я не прыкмецiў, куды іду. А сонца
ўжо зайшло. Набраўшы грыбоў, я рушыў у напрамку
вёскі. Калі выйшаў на поле, то заўважыў, што вёска
знікла. І тут я зразумеў, што заблудзіўся. Наперадзе быў
хутар, і я кінуўся да яго, каб даведацца, дзе я ёсць. На
хутары мне сказалі, што я недалёка ад вёскі Ананічы, а
ад Ананіч да Дварчан усяго 2 кіламетры. А матацыкл
мой у Барадзіне застаўся. Людзі мне паказалі дарогу на
Барадзіно, і я паімчаўся. Дамоў прыехаў ужо ў
прыцемках. Вось да чаго давяла грыбная ліхаманка.
Больш я ніколі не блудзіў.

А першы раз у журавіны я схадзіў восенню 1945 года
з чарэмушніцкімі жанчынамі ў Казьянскі лес, у
знакамітае ўрочышча Мох, якое цягнецца на дзесяткі
кіламетраў. Буйных, сочных журавін было вельмі многа.
Наведалі мы гэты Мох і праз 20 гадоў, калі была
праведзена меліярацыя ў выглядзе глыбокіх і шырокіх
каналаў. І журавіны зніклі. А калі дзе і пападаліся на
купінках, яны былі мізэрныя. Знішчалася прырода, яе
багацці і прыгажосць.

Апрача Дзісенкі яшчэ давялося палавіць акунькоў
на Чорным возеры ў Паставах вясной 1944 года, калі
мы былі ў выгнанні. Берагі былі непрыступныя, зыбучыя,
а потым адразу – глыбіня. Вада і на самай справе была
цёмная, адгэтуль можа і назва яму Чорнае. Але акунькі
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лавіліся.
Прыемная была лоўля і на возеры Споры, на якім

мне пашанцавала злавіць самую вялікую рыбіну ў маім
жыцці – ліна, прычым у Дзень рыбака, які адзначаўся ў
другую нядзелю ліпеня. Закінуў я вудачку аж за ліліі. І
раптам паплавок у дно. Не сорамна было ісці дамоў, ды
ў такі дзень, з добрай здабычай. А лавіліся тут добра і
мае любімыя акунькі, плотка, краснапёрка, падлешчык,
уклейка. Возера было вельмі прыгожае, з востравам
пасярэдзіне, з крутымі высокімі берагамі. Возера было
з чыстай вадой, з водмеллю на метраў 10/15 і месцамі,
прыдатнымі для купання. На процілеглым беразе
ўзвышалася вялікая прыгожая вёска Шыркі, якая
адлюстроўвалася ў возеры. На возеры заўсёды можна
было бачыць дзікіх качак, ныркоў і белых лебедзяў.

Аднойчы запрасіў мяне на рыбалку пляменнік
Кірплюк Мікалай, муж Эльвіры, у Курты на рэчку
Мядзелку. Дзень быў летні, сонечны і цёплы. Апранулі
мяне ў ватнюю целагрэйку, што для мяне было дзіўна.
А Коля заўважыў, што гэта на беразе толькі цёпла, а мы
будзем у вадзе. Лавілі мы сеткай/двайніком. Месцы былі
рознай глыбіні, дзе/ні/дзе даходзіла і да барады. А пад
вечар і сонца схавалася за хмару, стала халадней. Але
налавілі мы, што трэба. Ды мне было яшчэ і цікава, бо я
ніколі не лавіў двайніком. А рэчка Мядзелка мне даўно
падабалася, хаця я ў ёй ніколі не лавіў рыбы. Любіў
назіраць, як вудачкамі лавілі аматары рыбнай лоўлі каля
вадзянога млына ў Паставах. Любіў назіраць за рыбкай,
ідучы ў школу па масточку праз Мядзелку. А тут рыбалка
самая сапраўдная. Налавілі вядзёрка. А калі вылезлі з
вады, то і зусім стала зімна. Прыйшлі дамоў,
пераапрануліся, а на стале ўжо стаялі кроплі для
сагравання і пахла смажанай рыбкай. Дык як жа не
ўспомніць гэты дзень і сваіх родных!

І яшчэ пра адно ранне, якое мне вельмі запомнілася,
калі я ішоў з вудачкай на невялічкае азярко Споркі, якое
было крыху далей за возера Споры. Выходзіў у 4 гадзіны
раніцы, да ўсходу сонца. Спявалі салаўі. Да іх
падключыліся жаўрукі, сустракаючы новы дзень. А
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зязюлі як бы пераклікаліся паміж сабой. І каго толькі не
сустрэнеш на дарозе на мяжы дня і ночы: і зайку, і
вожыка, і курапатку. І, здаецца, што ты ў нейкім
чароўным царстве, і што гэта можна бачыць і чуць толькі
перад узыходам сонца і ні ў які другі час. А прыйшоўшы
да возера, якое яшчэ пакрыта туманам, убачыш
пералётную зязюлю і пачуеш яе адвечнае: “Ку/ку”. І так
гэта ўсё міла і дорага, і западае ў душу навек.

А колькі добрых успамінаў пра Беларускае мора –
возера Нарач. Яшчэ я ў школу не хадзіў, а ўжо чуў пра
яго, бо мая сястрычка са школай ездзіла туды “на
выцечку” і пасля доўга дзялілася сваімі ўражаннямі. Гэта
было яшчэ пры Польшчы. А ў наш час мы кожнае лета
ездзілі туды са школьнікамі, дзе купаліся, плавалі ў
чыстых яе водах, каталіся на лодках і на катэры. Берагі
возера – гэта цудоўныя пляжы з тысячамі
адпачываючых у санаторыі “Нарач” і доме адпачынку
“Нарач”, пабудаваных у сасновым бары. А водмель
цягнецца не менш 150 метраў. Ды яшчэ возера
ўпрыгожвае востраў, паросшы кустамі. Кажуць,
аднойчы, а можа і не аднойчы, адзін мужык прыладзіўся
там гнаць самагонку, а міліцыянт рашыў яго злавіць.
Але ў мужыка хапіла пільнасці, каб абвесці міліцыянта
вакол пальца. Пакуль міліцыянт шукаў самагоншчыка,
апошні забраў свае выгнаныя кроплі, сеў у сваю лодку,
прыхапіўшы на буксір і лодку міліцыянта, і вярнуўся
дамоў. А міліцыянт “загараў” там некалькі сутак.

Амаль кожны год 3 ліпеня ездзілі на святкаванне Дня
вызвалення Беларусі ад нямецка/фашысцкіх захопнікаў,
куды з’язджаліся людзі з усіх куткоў Беларусі. Гэта
адбывалася каля маляўнічага возера Нарач – беларускага
мора. Сюды прыязджалі знакамітыя хоры, аркестры,
спевакі, артысты Беларусі і калектывы мастацкай
самадзейнасці. Тут можна было сустрэцца з сябрамі,
пасядзець за гасцінным столікам, пакупацца ў чыстай
нарачанскай вадзе. І заўсёды нам хацелася наведаць
гэты цудоўны куток Беларусі, нас цягнула да яго нейкая
чарадзейная сіла.
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Прэзідэнт Лукашэнка сваім лістападаўскім
рэферэндумам 1996 года ператварыў 3 ліпеня, Дзень
вызвалення Беларусі ад нямецка/фашысцкіх захопнікаў,
у Дзень Рэспублікі. У маі 1995 года была скасавана
нацыянальная сімволіка: бел/чырвона/белы сцяг і герб
“Пагоня”, якія былі зацверджаны “Дэкларацыяй аб
дзяржаўным суверэнітэце” 27 ліпеня 1990 года. Бел/
чырвона/белы сцяг мелі ваяры Вялікага Княства
Літоўскага яшчэ ў Грунвальдскай бітве ў 1410 годзе. А
герб “Пагоня” адыгрываў вялікую роль у ВКЛ,
пачынаючы з 14 стагоддзя. Дзяржаўнай мовай ужо была
прызнана беларуская. Усё гэта было скасавана. Былі
прызнаны дзяржаўнымі мовамі руская і беларуская. А
фактычна – дзяржаўнай мовай стала руская. Герб і сцяг
зноў сталі прасавецкімі, якія нічога агульнага не маюць
з гісторыяй Беларусі.
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

За час палёту прайшлі перад вачыма ўсе гады майго
жыцця: шчаслівага, бесклапотнага дзяцінства,
страшных і небяспечных гадоў мінулай вайны,
паўгалодныя і паўраздзетыя гады маёй маладосці і
поўная клапот і турбот наша з Данатай сталасць.
Пачыналі ўсё з нуля: у Данаты была адна падушка ды
самая неабходная бялізна, а ў мяне – чамадан з кнігамі.
Хаты сваёй не мелі, жылі на кватэрах 8 гадоў у чужых,
але добрых, спагадлівых вясковых людзей, з агульнай
кухняй. Хатку купілі за пазычаныя грошы, потым
аддавалі даўгі. На працягу многіх гадоў прыводзілі яе ў
парадак.

Садзілі, дасаджвалі і абнаўлялі свой сад. Мелі сядзібу
ў 25 сотак разам з пабудовамі. Трымалі заўсёды кароўку
і парсючка, курак. А кароўцы трэба ж было накасіць
сена. Агароды трэба было пасадзіць, пасеяць і
дагледзець, каб хапала ўсяго і сабе, і куркам, і парсючку.

І для чаго я гэта ўсё пішу. А для таго, каб паказаць,
як жылі савецкія настаўнікі. Настаўнікі Навіцкія пры
Польшчы, якія жылі і працавалі ў Васілінах, мелі пры
школе кватэру, не трымалі ні кароўкі, ні парсючка, бо ў
іх ім не было патрэбы, атрымоўваючы добрыя заробкі
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ад дзяржавы. А ўлетку яны ехалі адпачываць на
Балтыйскае мора, або ў горы Карпаты. А савецкі
настаўнік свой адпачынак улетку праводзіў з касой у
руках на сенажаці, або з сякерай у лесе, каб нарыхтаваць
дроў.

А куды ж ён мог кінуцца са сваім заробкам, каб
паглядзець свет, ці хаця б на які курорт у Крым ці на
Каўказ? Туды ж ездзілі толькі партыйныя і савецкія
работнікі, пачынаючы ад раённых і да рэспубліканскіх
начальнікаў, ды старшыні калгасаў. І ездзілі яны кожны
год за людскія грошы. А даяркі павінны былі штодзень
і без выхадных падымацца ў 4 гадзіны раніцы, каб
падаіць калгасных кароў і напаіць гэтых “босаў”
малаком, хаця яны любілі піць штосьці другое,
заморскае; а механізатары, пратросшыся на трактары
ад раніцы да вечара ў летні доўгі дзень, каб накарміць
іх хлебам. Яны ўжо пабудавалі сабе камунізм і жылі ў
ім.

А куды мог кінуцца калгаснік са сваімі заробкамі.
Добра, калі ён жыў і працаваў у багацейшым калгасе,
якіх на вялікі жаль было мала. Там ён хоць мізэрны, але
атрымоўваў заробак. А ў калгасах/развалюхах і гэтага
не было. Калі я аднойчы павёў размову з адным
трактарыстам аб немэтазгоднасці прыгоннага
калгаснага ладу, ён мне адказаў: “Калі не будзе калгаса,
то дзе я тады ўкраду”. Вось да якой псіхалогіі давёў
савецкі лад працавітых беларускіх людзей.

Хачу расказаць пра родзічаў/палякаў маладзейшага
за мяне пакалення. Яны аб’ездзілі паўсвета ў час сваіх
летніх і зімовых адпачынкаў. А чым можа пахваліцца
моладзь, маладыя сем’і Беларусі? Дзе яны праводзяць
свой адпачынак? На працоўных дачах, каб папоўніць
свой небагаты бюджэт. У цывілізаваных краінах людзі
едуць адпачываць на прыроду, любавацца яе
прыгажосцю, умацоўваць сваё здароўе. Едуць за мяжу,
каб паглядзець на славутасці другіх гарадоў і выдатныя
мясціны нашай планеты Зямля.

Вайна скончылася 58 гадоў таму назад. Польшча і
Германія былі разбураны, як і Беларусь, калі яшчэ не
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горш. Але там ужо людзі забыліся пра вайну і даўно
жывуць сытым, нармальным жыццём. А ў Беларусі ўсё
“борются” за лепшую долю беларускага народа, асабліва
прэзідэнт. Калі ж скончыцца гэта “борьба”, і калі зажыве
беларускі народ вольным, заможным жыццём.

У вёсцы з кожным годам застаецца менш людзей.
Прэзідэнт гэта толькі зараз заўважыў. Ужо ж будаваліся
аграгарадкі 50 год таму назад. Яшчэ і зараз стаяць
недабудаваныя каробкі дамоў ў дзвюх вёсках па дарозе
з Пастаў на Дунілавічы, па 3/4 ў кожнай, і нікому не
патрэбныя. Будавалі клубы, школы, якія зараз пустуюць.
Мяняюць назвы – ужо не калгас, а аб’яднанне. Хапаюцца
за апошнюю саломінку, прамысловыя прадпрыемствы
бяруць шэфства над калгасамі. Рабочыя з горада
паедуць у калгас даіць кароў і вырошчваць хлеб.
Абяцаюць правесці ваду і газ ў аграгарадкі, дзе
незадоўга нікога не застанецца. Але гэта толькі абяцанкі
да чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на якіх ён зноў
“элегантна” выйграе.

Бедны беларускі народ! Калі ж ты зажывеш
нармальным чалавечым жыццём? Калі скончыцца тваё
цярпенне? Пакуль не будзе адменена прыгоннае права
– жыцця не будзе. Пакуль не будзе зменены аўтарытарны
рэжым – жыцця не будзе.

Беларусы! Прачніцеся і азірніцеся вакол! Паглядзіце,
як жывуць вашы суседзі: Латвія, Літва, Польшча,
Украіна. Павярніцеся тварам да роднай зямелькі, якая
даўно чакае сапраўднага гаспадара. Будучае вашых
дзяцей і ўнукаў у вашых руках. Скіньце путы!

Жадаю ўсім родным, што засталіся ў Беларусі, і ўсяму
беларускаму народу шчаслівага і заможнага жыцця. Вы
даўно заслужылі гэта!

Любім мы сваіх сыночкаў Пецю і Гену, а яны нас.
Палюбілі нявестачак Наталлю і Людмілу за іх клопаты
аб нас. Палюбілі ўнукаў, за іх добрыя адносіны да нас. З
Данатай я пражыў у згодзе і каханні ўсё жыццё. Калі
былі якія жыццёвыя ці гаспадарчыя непаразуменні, яны
насілі дробязны характар, і мы хутка прыходзілі да
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згоды. Вось так і зараз прадаўжаем жыць, колькі нам
Бог дазволіць пражыць разам.

Дарагія дзеці, унукі і пра..., пра..., пра... Ніколі не
забывайце роднай Беларусі, дзе нарадзіліся і жылі вашы
бацькі, дзяды, вашы продкі! Не забывайце роднай мовы!
Жывучы ў другой краіне, далёкай ад Беларусі, стварыце
ў вашых будучых сем’ях беларускі мікраклімат.
Сябруйце з беларусамі, якія аказаліся тут ў пошуках
лепшай долі. Усяго гэтага просіць вас – ваш бацька і
дзядуля!

І ў канцы хочацца прыгадаць словы Янкі Купалы з
верша “А хто там ідзе”, які напісаны 100 гадоў таму
назад, у 1905 годзе, але актуальны і зараз для сучаснай
Беларусі. На пытанне: “А чаго ж, чаго захацелася ім?” –
адказаць словамі гэтага верша: “Людзьмі звацца!”

На гэтым успаміны свае закончыў. 26 чэрвеня 2003
года ў 8 гадзін вечара самалёт прызямліўся ў Манрэалі
на Канадыйскай зямлі. Сустрэлі нас дарагія нашы дзеці
– Пеця і Наталля, прыехалі ў Атаву – сталіцу Канады –
дзе і пачалося наша новае жыццё.

Добры дзень, далёкая, невядомая Канада!
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