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«Па мі раць 
дык ра зам»

Аку рат над сто лі кам, за 

які мы з Ган най Пра ко паў най 

ся да ем піць чай, ві сіць не-

вя лі кі ма лю нак у рам цы. На 

ім укра ін ская хат ка-ма зан-

ка па та нае ў вы со кай тра ве, 

пад акном ку ча ра віц ца ма-

ла дая бя роз ка.

— Ваш дом? — пы та ю ся.

— Я там на ра дзі ла ся ў 

1925 го дзе. Вёс ка Да цэн-

коў ка, што ў Су мскай воб-

лас ці, — тлу ма чыць жан чы-

на. — Ра ней, ка лі зда роўе 

да зва ля ла, я до сыць час та 

вы сту па ла пе рад школь ні ка-

мі. Рас каз ва ла, да рэ чы, не 

толь кі пра вай ну, але і пра 

тое, што бы ло да яе. Ма ла-

дым ка рыс на па слу хаць пра 

жыц цё без тэ ле фо наў і элект-

рыч нас ці. Мы бы лі пер шым 

вяс ко вым па ка лен нем, якое 

ў аба вяз ко вым па рад ку 

ву чы лі гра ма це. Зі мой 

я бе га ла ў ча ты рох год-

ку ба са нож па сне зе. 

Пас ля за кан чэн ня ўсё 

ле та што дзень ірва ла 

па два мя хі кра пі вы го-

лы мі ру ка мі — толь кі б 

ка бан чы ка ад кар міць, 

пра даць і на быць па лі-

то. Без яго ў ся мі год-

ку ма ці б не пус ці ла. 

А мне так ха це ла ся, там 

та кая на стаў ні ца бы ла! 

Аду ка ва ная, муд рая. 

Я ўсё дзя цін ства ма-

ры ла быць на яе па-

доб най. Пад час га ла-

да мо ру (ма са вы го лад 

ва Укра і не ў 1932—

1933 га дах. — Аўт.) 

мы, дзе ці, елі толь кі ў 

шко ле. Ма ту лі па чар зе 

га та ва лі нам жы дзень-

кі суп з та го, што маг лі 

знай сці. Пас ля абе даў на-

стаў ні ца ка за ла: «Ка лі прый-

дзе це да до му, а баць кі ні чо га 

па ес ці не да дуць, не плач це, 

лепш кла дзі це ся спаць. Вы ж 

сён ня па елі, гэ та га ма лень-

ка му ар га ніз му на тры дні 

па він на ха піць». Праз шмат 

га доў я зра зу ме ла, што ме на-

ві та ве ра ў леп шае, па зі тыў-

ны на строй нас і вы ра та ва лі. 

У тыя га ды мно гія па мі ра лі 

не толь кі ад го ла ду, але і ад 

стра ху. Ба я лі ся да смер ці ў 

лі та раль ным сэн се...

У 1941-м пят нац ца ці га до-

вая Аня Ла ба на ва, скон чыў-

шы ся мі год ку, па да ла ся да 

ста рэй шай сяст ры ў Ва ра-

шы лаў град (ця пер Лу ганск). 

Пла на ва ла пра цяг нуць ву чо-

бу: не па кі да ла ма ра стаць 

на стаў ні цай. Маг чы ма, так 

бы яно і бы ло, але прый шла 

вай на. Ган на Пра ко паў на 

доб ра па мя тае 22 чэр ве ня. 

На пя рэ дад ні ў яе жыц ці зда-

ры ла ся вель мі важ ная па-

дзея — пер шы па ход у фо-

та са лон. На па мін пра той 

дзень і ця пер ві сіць на сця не 

ў ква тэ ры ве тэ ра на. На чор-

на-бе лым здым ку — дзяў чы-

на-пад ле так. Яс ны по зірк, 

свет лыя лен ты ў ко сах, усё 

жыц цё на пе ра дзе.

— Не ве рыц ца, што гэ та 

я, — быц цам са ро ме ю чы ся, 

ад во дзіць во чы жан чы на. — 

Та ды я ўпер шы ню да ве да-

ла ся пра іс на ван не Брэсц-

кай крэ пас ці, ды і пра го рад 

Брэст (геа гра фію ў шко ле 

вы кла да лі доб ра, прос та ў 

вёс цы не бы ло ні вод най кар-

ты). Зда ва ла ся, што гэ та так 

да лё ка і да нас нем цы прос та 

не змо гуць да брац ца. Ад нак 

тэ ле гра ма ад ма мы на сця-

ро жы ла: «Вяр тай ся да до му. 

Па мі раць дык ра зам». Яна 

ад чу ва ла, што нас ча ка юць 

вя лі кія вы пра ба ван ні. Але я 

не па еха ла.

У жніў ні 1941-га Ган на, яе 

сяст ра і трое дзя цей вы еха лі 

ў Ка зах стан. Душ ны, цём ны 

эша лон. На во кал шмат дзя-

цей, якія апы ну лі ся ў эва куа-

цыі.

— Пом ню, на вак за ле ў 

Ал ма-Аце аб вя шча лі: «Пры-

быў цяг нік. Про сім за браць 

дзя цей. Іх баць кі жы выя, яны 

ад ста лі ў да ро зе». За га дзі ну 

ма лых раз бі ра лі ка зах стан-

скія сем'і, по тым па ды хо дзіў 

на ступ ны эша лон, — рас-

каз вае жан чы на. — Для на-

шай вя лі кай кам па ніі мес ца 

знай шло ся толь кі ў вёс цы. 

Я пра ца ва ла ў кал га се, сяст-

ра ся дзе ла з дзець мі. У не па-

го ду на ват па спя ва лі вя заць 

ру ка віч кі і шкар пэт кі, якія ад-

праў ля лі на фронт. Жы ло ся 

ня дрэн на, але праз не ка то ры 

час дзе ці па ча лі хва рэць. Вы-

ра шы лі ехаць на зад. Ду ма-

лі, па куль да бя ром ся, вай на 

скон чыц ца. Маск ву ж ад ста я-

лі! Так і да еха лі да Бел га рад-

чы ны, праз якую ад сту па лі 

на шы вой скі.

«Шрап нель», 
яна ж «бра ня бой на-
за паль ная»

— Шас нац ца ці га до вая 

дзяў чын ка пай шла ка ша-

ва рыць на фронт — сён ня 

гэ та гу чыць дзіў на, а та ды 

мы ма ры лі да па маг чы чым-

не будзь ар міі. Я спа чат ку 

вы хо дзі ла на ра монт да рог, 

па якіх ад сту па ла на ша тэх-

ні ка. Не як уба чы ла аб' явы 

пра на бор по ва раў і зра-

зу ме ла — вось мой шанц. 

До свед ра бо ты на па ля вой 

кух ні быў: у Ка зах ста не мы 

па чар зе ва ры лі абе ды, убі-

ра ю чы хлеб. Та му, ка лі сяст-

ра эва ку я ва ла ся дру гі раз, 

я пай шла ў 123-і асоб ны 

аў та транс парт ны ба таль ён, 

які аб слу гоў ваў аэ ра дро мы. 

Спа чат ку воль на на ём най, 

мя не на ват у спіс не ўно сі-

лі. Ду ма лі, ча со ва каш ку па-

ва ру, стам лю ся і сы ду. А я 

ўзя ла і да Бер лі на праз Ста-

лін град дай шла! — смя ец ца 

Ган на Пра ко паў на. — Пер-

шыя ме ся цы бы лі спа кой-

ныя. Стра ля лі, ка неш не, але 

не дзе да лё ка. Я на ват па ча-

ла ду маць, што вай на — гэ та 

не так ужо і страш на. Ста яў 

лі пень 1942-га, мы зна хо дзі-

лі ся ка ля са ма га До на...

Та ды яна на ват уя віць 

не маг ла, што апы нец ца ў 

са мым пек ле пад час ба ёў 

за Рас тоў-на-До не, а сён ня 

ўспа мі нае пе ра жы тае спа-

кой на, без слёз.

— Ня мец кія са ма лё ты, 

не шка ду ю чы бо еп-

ры па саў, па сы па лі 

нас імі праз кож ныя 

15 хві лін. Не сха ва еш-

ся, не збя жыш... Ка лі 

чар го вы раз мы з на-

пар ні цай Ма шай кі-

ну лі ся на зям лю, мне 

па да ло ся, што па мне 

«нех та пра бег», за кра-

нуў шы га ла ву. Усё су ці-

шы ла ся. Па ды маю во-

чы і ба чу за сты лы твар 

сяб роў кі: рот ад кры ты, 

во чы не мір га юць. Што 

зда ры ла ся? Праз ім-

гнен не ад чу ваю, што 

па лбе ця чэ кроў і па-

воль на ка пае на маю 

гім нас цёр ку. Ба лю ча? 

Страш на? Не. Я та ды 

ду ма ла пра са пса ва-

ную фор му, на хі ля ла ся 

да ва ды ад мыць кроў. 

Гля джу — мае ко сы 

па плы лі. Вось гэ та мя не на-

пу жа ла. Ака за ла ся, аско лак 

рас сек ад ну ка су, прай шоў 

праз дру гую і за сеў у га ла ве. 

Як мне па шан ца ва ла, што я 

ха ва ла ва ла сы пад бя рэт кай! 

Гэ та мя не і вы ра та ва ла.

Ган не Пра ко паў не па-

шчас ці ла тра піць у аў та-

транс парт ны ба таль ён (а не 

ар ты ле рый скі ці тан ка вы, 

якія ўвесь час бы лі пад аб-

стрэ лам). Тым не менш во раг 

па ста ян на ста ра ўся за ча піць 

ша фё раў. «Ва дзі це лі ў Чыр-

во най ар міі бы лі вя лі кім дэ-

фі цы там. Нем цы гэ та ве да-

лі і імк ну лі ся іх «пры браць». 

Ка лі звер ху стра ля лі, дык у 

ка бі ну ме ці лі». На гэ тым фо-

не ма ла ды по вар і ву чы ла ся 

га та ваць на сот ню-дру гую 

га лод ных ра тоў.

— Ка лі мя не пры вя лі зна-

ё міц ца з по ва рам (са праўд-

ным, з ад па вед най аду ка-

цы яй), ён быў на столь кі вы-

пра ца ва ны і стом ле ны, што 

на ват ста яць сам не мог. 

Та му пер шую «сал дац кую 

ка шу» прый шло ся ва рыць 

са ма стой на. Па ста ві лі пе-

ра да мной мех: пе ра бі рай. 

Я аж аба мле ла. Ус пом ні ла, 

як до ма ма ці да ва ла шклян ку 

з зер нем і трэ ба бы ло ад дзя-

ліць пша но ад про са. Паў дня 

му чы ла ся, а тут цэ лы мя шок! 

Уба чыў шы спу жа ны твар, 

мя не «су па ко і лі»: «Па шу руй 

ру ка мі, каб мы шы па вы скок-

ва лі». Я ад гэ тых слоў яшчэ 

больш на пру жы ла ся, — зноў 

усмі ха ец ца Ган на Пра ко паў-

на. — Ка ша той раз атры ма-

ла ся лад ная. Док тар па хва-

ліў, хлоп цы елі так, што за 

ву ша мі тра шча ла. Ня лад нае 

наш по вар за ўва жыў, ка лі 

бай цы па ча лі пра сіць да баў кі. 

«Пяр лоў ку да ва лі тры ра зы 

на дзень, усе яе ледзь у ся бе 

за піх ва лі. А тут — да баў кі!» 

Па гля дзеў по вар на пра ві зію 

і ўсё зра зу меў: я ўкі ну ла ў 

ка шу ўсё мас ла, што бы ло. 

Нам за той пра лік пас ля яшчэ 

не каль кі ме ся цаў не да да ва-

лі пра дук таў. За тое ша фё ры 

ўсю вай ну пы та лі ся: «Аня, 

ну ка лі ты зва рыш нам та кі 

абед, як пер шы раз?»

Фран та вы по вар — гэ та 

ка лі ты не толь кі ка ля вог-

ні шча з ран ку да но чы ста-

іш. Твае за да чы — дро вы 

на рых та ваць, ва ду знай сці і 

ачыс ціць (бра лі мы яе з рэк, 

азёр, ба лот, ка наў і на ват лу-

жын), акра мя та го, вы ка паць 

са бе аба рон чы акоп. Ра бо чы 

дзень звы чай на цяг нуў ся ка-

ля двац ца ці га дзін, а бы ло, 

што і ўсе двац цаць ча ты ры. 

Спа лі се дзя чы на сту ле, па-

клаў шы га ла ву на спін ку.

— Стра ву з пяр лоў кі бай-

цы на зы ва лі «шрап нель», ці 

«бра ня бой на-за паль ная», 

з про са — «блан дзін ка», 

ці «стра я вая». Га та ва лі мы 

так са ма з га ро ху і аў сян кі, 

пры во зі лі са скла да кан сер-

вы і мя са. Але бы лі дні, ка лі 

га та ваць пры хо дзі ла ся лі-

та раль на з «ні чо га». Бя рэш 

вяд ро і вы хо дзіш «у на род»: 

хто су хар ці буль бі ну кі не, хто 

га ро ху ад сып ле, у ка го кан-

цэнт рат пша на за стаў ся.

Ка хан не, да стой нае 
кі на стуж кі

— З му жам так са ма на 

фрон це па зна ё мі лі ся? — пы-

та ю ся, гле дзя чы на шмат лі-

кія парт рэ ты Ва сі ля Во ра на-

ва, якія жан чы на рас клад вае 

пе ра да мной.

— Не. На ша гіс то рыя ка-

хан ня па ча ла ся да вай ны, — 

го лас Ган ны Пра ко паў ны 

ста но віц ца за гад ка вым, а 

ў ва чах з'яў ля юц ца іск рын-

кі. — Пом ню, быц цам гэ та 

бы ло ўчо ра: я пры еха ла да 

сяст ры ў го рад Су мы і вый-

шла пра гу ляц ца з яе га да-

ва лым сы нам. Ад на не зна ё-

мая ву лі ца, дру гая, са ма не 

ве даю, як апы ну ла ся ў два-

ры ся род га ман кіх дзя цей 

і дзяў чат. Рап там вый шла 

з до ма жан чы на ва ўзрос-

це з фо та карт ка мі: «Лю дзі, 

па гля дзі це! Вась ко мой які 

стаў». Здым кі пе ра хо дзі лі 

з рук у ру кі, дай шоў адзін 

да мя не. Як гля ну ла — так 

ад ра зу і за ка ха ла ся. Ма ла-

ды, пры го жы. Ва чэй не ада-

рваць. Не ўза ба ве мой пля-

мен нік за пла каў, я адый шла 

на хві лін ку. Ка лі вяр ну ла ся, 

жан чы ны ўжо не бы ло. Як 

яе зваць? Ку ды нес ці фа-

та гра фію Ва сі? Не вя до ма. 

Так у мя не гэ тая кар тач ка 

і за ста ла ся. Я не ве да ла ні 

яго проз ві шча, ні ўзрос ту, ні 

ад ра са.

Ці ж маг ла дзяў чын ка ўя-

віць, якія дзі вос ныя, не пад-

па рад ка ва ныя ні я кай ло гі цы 

па дзеі ча ка юць яе на пе ра-

дзе?

— Ця пер ні вод ны фільм 

пра вай ну не абы хо дзіц ца 

без лю боў най лі ніі. Ад нак у 

рэ аль нас ці ні я кія шу ры-му ры 

не да пус ка лі ся. Бы лі ў нас 

двое — муж і жон ка. Тры га-

ды та і лі ся і пра свой шлюб 

ні ко му ні сло ва. Па куль яна 

не за хва рэ ла на ма ля рыю. 

Са бра лі ся ка мі са ваць, і тут 

рас кры ла ся яе ця жар насць 

на пер шых ме ся цах. Ой, які 

пад ня ўся шум! Та кі со рам 

для ба таль ё на! Прый шло ся 

па рач цы пры знац ца, кім яны 

ад но ад на му на са мрэч пры-

хо дзі лі ся. Ці яшчэ вы па дак. 

Не як да ка мі са ра Куз ня цо ва 

пры еха ла жон ка. Толь кі ён 

яе пры аб няў, гэ та ўба чы лі 

ін шыя: «Хто та кая? Жон ка? 

Дзе да ку мент? Ня ма? Пад 

арышт». А ка лі са праў ды па-

цвер дзі ла ся, што яны муж і 

жон ка, — кі раў ніц тва ад ра-

зу ж іх па роз ных час цях раз-

вя ло. Вай на ёсць вай на.

Ад нак па чуц ці і па мкнен ні 

ма ла дых пал кіх сэр цаў ні хто 

не ад мя няў. Да са мой Ган ны 

Пра ко паў ны бай цы «сва та лі-

ся» па ста ян на.

— Я ўсіх па сы ла ла к чор-

ту без раз бо ру. Ад ной чы мой 

гру бы ад каз па чуў кам сорг 

і та кі «пра чух рай» мне зла-

дзіў: «Ты ду ма еш, хлоп цу 

лёг ка ў ка хан ні пры знац ца? 

Тры сло вы дзяў чы не — гэ та 

скла да ней, чым у шты ка вую 

ата ку іс ці». Ён жа мя не і на-

ву чыў ад каз ваць усім, быц-

цам у мя не жа ніх ужо ёсць. 

У мя не як раз бы ла фо та-

карт ка не зна ём ца ў бу дзё-

наў цы, — на хві лін ку жан-

чы на за маўк ае, пры па мі на-

ю чы бы лое. — І вось, ка лі 

пад час вай ны еха ла да до му 

ў вод пуск, то пра яз джа ла 

праз Су мы. Там на вак за-

ле мя не спы ні ла жан чы на: 

«Ці не чу лі вы што пра Ва-

сю Во ра на ва?» Чуць я не 

чу ла, але па ра і ла жан чы не 

на пі саць свай му сы ну ліст, 

ка лі ёсць ад рас. «Са ма не 

на пі шу, гра ма ты не ве даю. 

Да па мо жаш? Я та бе гар ба-

ты за ва ру». Яна бы ла та кой 

на сто йлі вай, што ад мо віц ца 

я не змаг ла. Толь кі мы пе-

ра сту пі лі па рог яе ква тэ ры, 

у мя не пад ка сі лі ся но гі. На 

сця не ві сеў парт рэт та го са-

ма га Вась ко, у яко га я за ка-

ха ла ся пе рад вай ной па фо-

та здым ку. На пла ка лі ся мы 

та ды з яго ма май, паўспа-

мі на лі мір ны час, а пас ля і 

ліст яе сы ну на пі са лі. Уні зе 

па зна чы лі, што вест ку ад ма-

ту лі пі са ла зям ляч ка Аня.

Ліс та ван не цяг ну ла ся па-

між Ва сі лём і Ган най тры 

доў гія га ды. Ліс ты ад ка ха на-

га Ва сі — са мыя да ра гія для 

яе. Шка дуе толь кі, што не 

за ха ва лі ся са мыя пер шыя. 

Іх пі са лі на па лях га зет — 

вось дзе кож нае сло ва бы ло 

з сэн сам! Ву чы ся, мо ладзь! 

Гэ та вам не па ве дам лен ні ў 

«тэ ле гра ме» стра чыць.

— Ва сіль пры ехаў у вод-

пуск толь кі ў са ка ві ку 1947-га. 

Пер шае, што я ад яго па чу ла: 

«Дзе ж ва шыя ка січ кі?» Ве-

даў жа мя не толь кі па фо та. 

А я аку рат да Між на род на га 

жа но ча га дня аб рэ за ла ва ла-

сы, та ды так мод на бы ло. Тым 

не менш зна ём ства ад бы ло-

ся. Сха дзі лі мы ў кі но, пас ля ў 

тэ атр, на тан цы... Ад ным сло-

вам, апош ні дзень пе рад ад'-

ез дам пад краў ся не за ўваж на. 

Та ды ка ха ны і за пра сіў мя не 

ў загс.

— Вя сель ную су кен ку па-

мя та е це?

— Якая су кен ка, дзе тач-

ка? Я рас піс ва ла ся ў Ва-

се вых бо тах. Ён пры ехаў у 

но вень кіх хро ма вых, мне іх і 

ад даў. Бо ўсё, што ме ла я, — 

кір заў цы 43-га па ме ру, пры 

тым што мае но гі — 35-га. 

Зі мой за піх ва ла ўнутр па-

пе ру, ану чы, ле там бе га ла 

ба са нож... Ой, уся кае бы ло. 

І цяж ка, і страш на, і ба лю-

ча. Але ра зам, ду ша ў ду шу, 

61 год іш лі па зям лі, — пры-

зна ец ца ве тэ ран, і, каб не за-

кан чваць раз мо ву на сум най 

но це, пры зна ец ца: — Ве да е-

це, Брэст для нас з Ва сем — 

са мы лю бі мы го ра да. Стаў 

ім яшчэ та ды, ка лі мы пра яз-

джа лі праз яго, вяр та ю чы ся 

з Гер ма ніі, дзе муж слу жыў, 

да до му. На ват ха дзі лі тут у 

парк і кі да лі пя та кі ў фан тан, 

каб вяр нуц ца. Як толь кі Ва-

сіль пай шоў у ад стаў ку — мы 

без роз ду маў пе ра еха лі ў го-

рад над Бу гам. Хо ра ша тут!

Ган на КУ РАК.

Фо та аў та ра і з ар хі ва 

ге ра і ні.

Мінск — Брэст — Мінск.

ПЯР ЛОЎ КА ДА БЕР ЛІ НА ПЯР ЛОЎ КА ДА БЕР ЛІ НА 
ДА ВЯ ЛАДА ВЯ ЛА

Пра та ва ры шаў са свай го ба таль ё на Ган на 
Пра ко паў на ўспа мі нае, бе ру чы ў ру кі па жоў к-
лыя фо та карт кі і за чы та ныя да дзі рак ліс ты.

 …праз 61 год разам.


