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Да 1939 го да на ма ёй ма лой ра-
дзі ме бы ла поль ская ўла да. За-
тым уклад жыц ця ўсіх лю дзей, 
якіх і ця пер на зы ва юць за ход-
ні ка мі, кар ды наль на змя ніў ся. 
Свед кам та го пе ра лом на га 
ча су і да лей шых па дзей бы ла 
мая ба бу ля, якая за 83 га ды па-
ба чы ла столь кі, што тое па ба-
ча нае і пе ра жы тае лі та раль на 
про сіц ца на ста рон кі ра ма на, 
які, маг чы ма, на пі шац ца не ка лі 
мною. Па слу ха ем Ван ду Пят-
роў ну...

«Па мя таю ся бе з пя ці га до ва-
га ўзрос ту. 1935 год. Мы жы лі на 
ху та ры ка ля Сва я ты чаў, што не па-
да лё ку ад мяс тэч ка Ля ха ві чы. Ме лі 
во сем гек та раў зям лі, якую ку пі лі ў 
ня мец ка га гра фа Ген ры ха Пля тэ ра, 
ула даль ні ка ма ёнт ка ў Сва я ты чах. 
У сям'і бы ло ся мё ра дзя цей: ча ты-
ры дзяў чын кі і трое хлоп чы каў. Раз-
маў ля лі толь кі па-поль ску, як усе ў 
вёс цы, і лі чы лі ся па ля ка мі. Я бы ла 
са мая ста рэй шая. Вы хоў ва лі нас 
баць ка з ма ці. Баць ка, Пётр Іо сі фа-
віч Ці у ля, быў вя до мым у на ва кол лі 
ча ла ве кам. Пра ца ваў ён ры ма рам 
(май страм па вы ра бе вуп ра жы для 
ко ней) у па на Чар ноц ка га з ма ёнт ка 
На ча. Усё жыц цё баць ка пра жыў, 
мож на ска заць, не до ма. Да нас 
пры яз джаў толь кі ў су бо ту і ня дзе-
лю, каб да па маг чы па гас па дар цы і 
сха дзіць усёй сям' ёй у кас цёл, дзе 
вёў ім шу ксёндз Пет ра шэ віч. Каб 
апра ца ваць зям лю, са браць ура-
джай, баць ка най маў ра бот ні каў, 
спра вяд лі ва і свое ча со ва раз ліч ва-
ю чы ся з імі за пра цу. Ён быў пра ца-
ві тым ча ла ве кам: спаў па тры-ча ты-
ры га дзі ны, каб за ра біць для сям'і 
гро шай, на быць яшчэ больш зям лі і 
па ста віць на но гі дзя цей. Ма ці, Мар-
га ры та Ада маў на Паў лік, зай ма ла ся 
на шым вы ха ван нем. Яна са ма пяк ла 
хлеб, ва ры ла мы ла, усю ноч маг ла 
ткаць руч ні кі. Гас па дар ка ў нас бы ла 
вель мі вя лі кая: два ка ні, дзве ка ро-
вы, сем аве чак, пят нац цаць гу сей, 
трыц цаць ку рэй, трыц цаць шэсць 
вул ляў пчол. Ужо ў дзе вяць га доў 
кож на га з ма іх ра вес ні каў ву чы лі 
жаць і су шыць зба жы ну. Па коль кі 
я бы ла са мая ста рэй шая ў сям'і, то 
кож ную ра ні цу пра чы на ла ся ў ча-
ты ры га дзі ны і іш ла на по ле па свіць 
дзвюх ка роў і ад на ча со ва ву чы ла 
ўро кі.

У 1938 го дзе, ма ю чы за пля ча-
мі во сем га доў (у поль скай шко ле 
на ву чан не па чы на ла ся з 8 га доў), я 
пай шла ў пер шы клас Сва я тыц кай 
шко лы, якая зна хо дзі ла ся за тры 
кі ла мет ры ад нас. Ха дзі лі пеш шу. 
Парт фель і бо ты нам ра біў баць ка, 
а ўсё адзен не шы ла ма ці. У пер шым 
кла се на ву чы ла ся чы таць, пі саць па-
поль ску, бо бе ла рус кай мо вай не ка-
рыс та лі ся. На пе ра пын ках за ба ра ня-

ла ся на ват не каль кі слоў вы ма віць 
па-бе ла рус ку, і ўсе вуч ні пад па рад-
коў ва лі ся па тра ба ван ням поль скіх 
на стаў ні каў, бо ба я лі ся быць бі ты мі 
лі ней кай ці ўво гу ле — быць вы клю-
ча ны мі са шко лы. Да гэ та га ча су 
па мя таю боль у да ло ні, па якой на-
стаў нік уда рыў лі ней кай за тое, што 
за бы ла до ма ало вак. Ін шых дзя цей 
за ня вы ву ча ныя ўро кі бі лі па го лай 
спі не спе цы яль на пры зна ча най для 
гэ та га доў гай лі ней кай. Але па ка ран-
не дзя цей за пра ві ны не свед чы ла, 
што ўсе на стаў ні кі бы лі жорст кі мі. У 
шко ле нас не кар мі лі, та му не ка то-
рыя пе да го гі заў сё ды дзя лі лі ся ежай 
з бед ны мі вуч ня мі, у якіх не бы ло 
до ма на ват хле ба.

17 ве рас ня 1939 го да змя ні ла ся 
ўла да. Бед ня коў яна на дзя лі лі зям-
лёй, за браў шы яе ў па ноў. З'е хаў у 
Анг лію пан Чар ноц кі — ся бар май го 
баць кі, а так са ма ін шыя ўла даль ні кі 
ма ёнт каў, якіх на Ля ха віч чы не бы-
ло не так і ма ла. Мно гія з іх па кі ну лі 
свой род ны край на заў сё ды. У на-
шай сям'і зям лю не за бі ра лі.

Ужо ў трэ цім кла се я ву чы ла ся ў 
бе ла рус кай шко ле, дзе вы ву ча ла ся 
бе ла рус кая мо ва, але на ву чан не за-
ста ло ся поль скім, як і ра ней.

Мне бы ло 11 га доў, ка лі па ча ла ся 
вай на. У тры га дзі ны дня 22 чэр ве ня 
1941 го да па ра дыё бы ло агу ча на: 
«Ува га, ува га! Га во рыць Маск ва! 
Гер ма нія ве ра лом на на па ла на на шу 
кра і ну»... А чац вёр тай га дзі не но чы 
23 чэр ве ня 1941 го да мы пра чну лі ся 
ад вы бу хаў бом баў і свіс ту куль. Ад-
ра зу па ча лі збі раць коў дры, па душ кі, 
ежу і па нес лі ўсё гэ та ў склеп (ра ней 
ён быў пры зна ча ны для пчол, дзе 
яны заў сё ды зі ма ва лі). Ся дзе лі пер-
шыя дзе сяць дзён вай ны там, толь кі 
ма ці вы хо дзі ла па на чах (ка лі нем цы 
спа лі), каб па да іць ка роў. Ад ной чы 
мая ма лод шая сяст ра вый шла са 

скле па, і тут зда ры ла ся страш нае: 
во ра гі яе за ўва жы лі і па клі ка лі ўсю 
сям'ю да ся бе, ска заў шы, каб мы 
су стра ка лі іх з квет ка мі, сто я чы 
ўздоўж да ро гі. А ка лі зноў пой дзем 
у схо ві шча, то ўсіх рас стра ля юць. І 
мы ста я лі, бо ха це лі жыць...

Пра хо дзі лі тыд ні, ме ся цы аку па-
цыі, а вай на не кан ча ла ся. Ад ной чы 
мы з ма ці іш лі да яе бра та, які жыў 
не па да лё ку, і су стрэ лі двух са вец кіх 
сал дат, што ад бі лі ся ад сва ёй раз бі-
тай час ці і пра бі ра лі ся на Ус ход. Яны 
спы та лі, дзе зна хо дзяц ца нем цы... 
У гэ ты дзень я ўпер шы ню ўба чы ла, 
як за бі ва юць лю дзей. Лі та раль на 
за не каль кі сан ты мет раў ад мя не 
пра ля це лі дзве ку лі, якія тра пі лі ў гэ-
тых хлоп цаў. Для мя не бы ло вя лі кім 
жа хам уба чыць рап тоў ную смерць 
лю дзей. Праз не каль кі дзён я да-
ве да ла ся ад су се да, што аскол кам 
сна ра да за бі ла ксян дза Пет ра шэ ві-
ча, яко га вель мі па ва жа лі ў гэ тых 
мяс ці нах.

Па мя таю, як нем цы да лі на шай 
сям'і па лон на га, каб той да па ма гаў 
па гас па дар цы. Зва лі яго Пят ром 
Саф та ры ка вым; ён быў ро дам з 
Таш кен та. Яго не за бі лі, як ін шых 
па лон ных, бо па трэб ны бы лі ра бо-
чыя ру кі, каб апра цоў ваць зям лю, 
на рых тоў ваць пра дук ты для ня мец-
кай ар міі. Пры зна чы лі на па стой у 
наш дом. З на мі Пят ро пра жыў цэ лы 
год. За гэ ты час мы па сяб ра ва лі з 
ім. Кож ны ве чар, се дзя чы на ган ку, 
я лю бі ла слу хаць яго апо ве ды 
пра дзя цін ства, пра тра ге дыю 
сям'і (арышт баць коў як во ра-
гаў са вец кай ула ды) ды пра 
бой 24 чэр ве ня 1941 го да ка-
ля ра кі Шча ра пад Ля ха ві ча мі, 
дзе за гі ну ла столь кі са вец кіх 
во і наў і нем цаў, што ўся зям-
ля ўздоўж Брэст-Мас коў скай 
ша шы і са ма яна бы ла за лі та 
кры вёю і ўсе яна це ла мі. Пра-
жыў шы ў нас не ка то ры час, 
ён уцёк у пар ты за ны. Пас ля 
вай ны на ша сям'я атры ма ла 
ад яго ліст: «...Вось я ўжо і ў 
Таш кен це. З ма іх род ных за-
ста ла ся толь кі ба бу ля, з якой я 
жы ву. Дзя куй вам за тое, што 
вы для мя не зра бі лі...»

...На ды хо дзіў 1943 год. Ня-
гле дзя чы на аку па цыю, мы, 
дзе ці, ха дзі лі ў шко лу. На стаў-
ні кам ста на віў ся кож ны да рос-
лы, хто ўмеў чы таць і лі чыць. 
А по тым у вёс ку вяр ну лі ся 
нем цы, якія ад сту па лі. Яны 
за бі ра лі ў жы ха роў усё: ежу, 
адзен не, жы вё лу... Стар эй -
шых дзя цей вы во зі лі на ра-
бо ты ў Гер ма нію. У гэ ты спіс 
па тра пі ла і я. Але тут ад быў ся 
цуд: у вёс ку прый шлі рус кія, 
якія вы ра та ва лі не толь кі мя-
не, але і ас тат нюю мо ладзь.

У лі пе ні 1943 го да Ля ха віц кі ра ён 
быў вы зва ле ны. Ця пер трэ ба бы ло 
кла па ціц ца пра бу ду чы ню. У 1945 го-
дзе я на «вы дат на» скон чы ла шко лу 
і па сту пі ла ў Ма ла дзе чан скі ўлі ко ва-
пла на вы тэх ні кум Бел ка ап са ю за на 
спе цы яль насць «Бух гал тар скі ўлік». 
По тым па на кі ра ван ні прый шла пра-
ца ваць у гра мад скае хар ча ван не Ля-
ха віц ка га ра ё на бух гал та рам. Ра бо-
ту сваю я вель мі лю бі ла.

У 1956 го дзе вый шла за муж 
за Ле а ні да Яку ба ві ча Кок ты ша. 
Рас пі са лі ся ў сель са ве це ў Сва-
я ты чах, а вян ча лі ся ў кас цё ле ў 
Ба ра на ві чах. Па коль кі мы не бы-
лі кам са моль ца мі, то нам гэ та не 
за ба ра ня ла ся. Муж быў доб рым 
сем' я ні нам. Я пра ца ва ла га лоў-
ным бух гал та рам, а ён ста ля ром у 
ПМК-17. Дом у Ля ха ві чах па бу да ваў 
сам. Жы лі мы ду ша ў ду шу, ні ко лі не 
сва ры лі ся, заў сё ды ра зам ха дзі лі на 
ім шу па ня дзе лях і ў свя ты, па куль 
ула ды не за бра лі наш ста ры і пры-

го жы кас цёл, пе ра тва рыў шы яго ў 
баль ні цу. Але, ня гле дзя чы на гэ та, 
мы ве ры лі ў Бо га і ўсё роў на на вед-
ва лі кас цёл ці ў Ба ра на ві чах, ці ў 
Мядз ве дзі чах.

У 1984 го дзе за вяр шы ла ся бу даў-
ніц тва но ва га кас цё ла Най свя цей-
ша га Сэр ца Езу са Хрыс та ў на шым 
го ра дзе. Ста ла маг чы мым рэ гу-
ляр на на вед ваць храм усёй сям' ёй. 
Вы рас лі на шы дзе ці. Іх бы ло трое. 
Ста рэй шай да чуш кі Іры ны ня ма ўжо 
на гэ тым све це, як ня ма ўжо 8 га-
доў і му жа. Дач ка Іры на па мер ла 
ад хва ро бы на 21-м го дзе жыц ця. 
Я час та ўспа мі наю яе: як пай шла ў 
шко лу, па сту пі ла ва ўні вер сі тэт. Для 
мя не вель мі ба лю ча га ва рыць пра 
гэ та. Па ха ваць сваё дзі ця — са мае 
страш нае для ма ці. Вя до ма, дач ку 
ўжо не вяр нуць, але яна заў сё ды 
жы ве ў ма ім сэр цы...»

���
Я люб лю сваю ба бу лю не толь кі 

за тое, што яна ёсць, але і за тое, 
што яна зна чыць для мя-
не, ма ёй ма ці і бра та. Яна 
на ша со ней ка. Ба бу лі не 
трэ ба ха дзіць на ра бо ту, 
каб за раб ляць гро шы. 
Яна пен сі я нер ка і зай ма-
ец ца на шым ду хоў ным 
вы ха ван нем. І гэ та вель мі 
важ на для ўсіх яе ча ты рох 
уну каў. На столь най кніж-
кай ма ёй ба бу лі з'яў ля ец ца 
Біб лія. Што дня яна шмат 
ча су на дае ма літ ве, про ся-
чы ў Бо га зда роўя дзе цям 
і ўну кам, а кра і не — мі ру і 
зго ды ў гра мад стве. Яна 
ні ко га не асу джае, усім 
да руе, лю біць бліж ня га 
як са му ся бе, і ў яе сэр цы 
заў сё ды жы ве лю боў. Мо-
жа, па гэ тай пры чы не мая 
ба бу ля мае моц нае фі зіч-
нае зда роўе і ду шэў ную 
раў на ва гу. І мы, на шчад-
кі, бя ром з яе прык лад: як 
быць, як жыць, як зна хо-
дзіць вый сце з той ці ін шай 
сі ту а цыі, як лю біць жыц цё, 
як быць удзяч ным Не бу за 
гэ ты дар.

Іна БУ ШЫ ЛА, 
ву ча ні ца 

11 кла са СШ №1
 г. Ля ха ві чы.

ПРА АЎ ТА РА

Юля — з лі ку са мых ма ла дых аў та раў на ша га твор ча га 
кон кур су. Ёй 12 га доў. Тым не менш дзяў чы на ўжо вы ра-
шы ла, што яе ма ра — па сту піць на фа куль тэт жур на ліс ты-
кі Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Ча му ме на ві та 
та кі вы бар? Юля ка жа, што ёй па да ба ец ца пі саць, у пры-
ват нас ці, яна з за да валь нен нем ро біць гэ та для школь най 
на сцен най га зе ты. А пра наш кон курс ёй рас ка за ла на-
стаў ні ца. (Ге рой ма тэ ры я лу, да рэ чы, рэ аль ны).

У воль ны час дзяў чы на лю біць чы таць пры год ніц кую 
лі та ра ту ру, фан тас ты ку, дэ тэк ты вы і на ват «жах ліў чы кі». 
Яшчэ з 4 кла са на вед вае школь ны гур ток — ву чыц ца іг-
раць на гі та ры. А до ма да па ма гае ма ту лі га да ваць сваю 
ма лод шую сяст рыч ку.

У мя не ёсць ці ка вы зна ё-
мы. Мы з сяб ра мі на зы ва ем 
яго лас ка ва Він ці кам. Ён мне 
як брат. Мой ся бар здзіў ляе 
ўсіх і кож на га сва і мі па во дзі-
на мі. Ка лі Вінт по бач, то зда-
ец ца, што ўсё кру ціц ца ва кол 
яго. Яго свет лая ўсмеш ка 
«а-ля 32, і гэ та — не мя жа» 
до рыць цяп ло і над зею.

Він цік, ня гле дзя чы на не-
сур' ёз ную мя нуш ку і вы гляд, 
вель мі ад каз ны ча ла век. Ён 
не апус кае ру кі ў цяж кую хві-
лі ну і пры хо дзіць на да па мо гу 

тым, ка му яна па трэб на.
На пэў на, мой ся бар па мя-

тае, што не ка лі і яму да па маг-
лі. Вінт на ра дзіў ся кво лым і 
хво рым. Ма ці ад мо ві ла ся ад 
яго ад ра зу пас ля на ра джэн ня, 
бо па ба я ла ся ад на га да ваць 
дзі ця. Хлоп чы ка ад пра ві лі ў 
Дом дзі ця ці. Там і пра жыў ён 
да трох га доў, па куль яго не 
ўсы на ві ла адзі но кая жан чы-
на, якая не ме ла сва іх дзя цей. 
Він цік жыў з ёю не ка то ры час, 
а по тым... По тым пры ём ная 
ма ту ля па ча ла піць і спа га-

няць злосць на хлоп чы ку. Мой 
ся бар тры ваў цэ лы год, а по-
тым уцёк. Вы мо жа це ўя віць 
шас ці га до ва га хлап чу ка ад на-
го на ву лі цы поз няй во сен ню? 
Ба дзя ю чы ся па ву лі цах, Він цік 
за хва рэў, тра піў у баль ні цу, а 
по тым — у дзі ця чы дом. А ўжо 

ад туль, ка лі прай шло ча ты ры 
га ды, у апя кун скую сям'ю. На 
гэ ты раз май му сяб ру па шан-
ца ва ла.

Пра ўсё гэ та я да ве да ла-
ся паз ней, ка лі па зна ё мі ла ся 
з Він ці кам. А ад бы ло ся гэ та 
бу дзён на: мы з сям' ёй змя ні лі 

мес ца жы хар ства, мне да вя-
ло ся пай сці ў но вую шко лу. У 
пер шы ж дзень я су тык ну ла ся 
з хлоп чы кам, які мя не ба лю ча 
штурх нуў, я на ват ка ле на раз-
бі ла. Ка лі на стаў ні ца пры вя ла 
мя не ў клас, я прос та аслу-
пя не ла: за апош няй пар тай 
ся дзеў той са мы хлоп чык-ху-
лі ган. Нас па са дзі лі ра зам. З 
та го ча су мы пе ра жы лі шмат 
сва рак і пры мі рэн няў.

...Ад ной чы Він цік пас ля ўро-
каў па клі каў мя не з са бою. Мы 
на кі ра ва лі ся ў дзі ця чы дом, 
што по бач з на шай шко лай. 
Ака за ла ся, што хло пец час та 
сю ды на вед ва ец ца. Мой ся бар 
рас ка заў, што ле там, пра цу ю-
чы на мой цы ма шын, за ра біў 
гро шы, якія цал кам ад даў дзе-
цям-сі ро там.

Мы і ра ней доб ра ла дзі лі, а 
пас ля су мес на га па хо ду ў дзі-

ця чы дом ста лі яшчэ блі жэй. 
Мы ра зам не каль кі ра зоў на 
ты дзень на вед ва ем ма лод-
шых вы ха ван цаў. А ў шко ле 
ма лыя не па се ды не да юць 
нам па кою кож ны пе ра пы нак. 
Мая ма ту ля што дзень дзі віц-
ца, як я ма гу з'ес ці ў шко ле 
столь кі пя чэн ня і цу ке рак!

А мне ўсё па да ба ец ца. Гэ та 
маё жыц цё, гэ та мой вы бар, як 
і вы бар май го сяб ра. Ён ёсць у 
кож на га: прай сці па жыц цё вым 
шля ху це нем ці, на ад ва рот, 
упар та, муж на су праць ста яць 
пе ра шко дам. І ўспа мі на ец ца 
та ды вя до мая пры па весць пра 
крыж... У кож на га ён свой. І трэ-
ба па мя таць, што, не су чы яго, 
мы спаз на ём ра дасць і шчас це 
пе ра мог. Як Він цік з ва ча мі ко-
ле ру све жай тра вы.

Юлія КЕ ДЭЛЬ, ву ча ні ца 
7 кла са СШ №3 імя 

В.М. Уса ва г. Грод на.

ВІН ЦІК З ВА ЧА МІ КО ЛЕ РУ СВЕ ЖАЙ ТРА ВЫ
Кож ны з нас па-роз на му пе ра адоль вае жыц цё выя 
пе ра шко ды: ад ных цяж кас ці толь кі за гар тоў ва юць, 
дру гія са сту па юць і кі да юц ца ў вір ад чаю і ту гі. Мне, 
без умоў на, па да ба юц ца пер шыя. Мя не заў сё ды ці ка ві-
лі тыя, у ка го ёсць мэ та, і тыя, хто ўмее да бі вац ца та го, 
ча го хо ча. Гэ тыя лю дзі вы клі ка юць у мя не па ва гу, мне 
па да ба ец ца ба чыць агень чык у іх ва чах. Кож ны сам 
вы бі рае свой шлях, вы бі рае, якім яму быць.

ГІС ТО РЫЯ МА ЁЙ СЯМ'І
(з ус па мі наў ба бу лі Ван ды Пят роў ны)

Май 1941 го да, мая 11-га до вая ба бу ля ста іць Май 1941 го да, мая 11-га до вая ба бу ля ста іць 
ка ля свай го баць кі. Яе ма ці — спра ва, ба бу ля ка ля яе.ка ля свай го баць кі. Яе ма ці — спра ва, ба бу ля ка ля яе.

Ба бу ля ў 1947 го дзе.Ба бу ля ў 1947 го дзе.

ПРА АЎ ТА РА

Іна — удзель ні ца і пры зёр ра ён ных алім пі яд па бе ла рус кай мо ве 
і геа гра фіі.

— Род най мо вай за хап ля ю ся з па чат ко вых кла саў, — ка жа 17-
га до вая аў та рка. Да рэ чы, яшчэ яна пі ша сцэ на рыі для на ва год ніх 
ве ча роў і ін шых свят.

Іна га во рыць, што лю біць па ве ча рах, утуль на ўлад ка ваў шы ся 
на ка на пе, па слу хаць ці ка выя і па зна валь ныя апо ве ды ба бу лі. Та-
му і на кон курс «Мы — та кія!..» вы ра шы ла на пі саць сваю твор чую 
пра цу ме на ві та пра яе.

Іна ма рыць стаць жур на ліст кай.


