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Жлобаўцы
Благаславенны родны дом, гдзе бацькі і ўся 

дарагая сям’я. Благаславенны маленькі кусочак 
роднай, бацькавай зямлі на вялізнай планеце, 
які называўся Жлобаўцы. Называўся, бо сянь
ня яго няма, таго нашага фальварачка, і нават 
яго назовы. Там калгас з нейкай ультрасавецкай 
назовай, дом перавезены ў Ваўкавыск, разам з 
гум ном, а там, гдзе была наша сяліба, стаіць 
толь кі даўгі мураваны хлеў і некалькі дрэў, якіх 
яшчэ не пасьпелі выкарчаваць на апал сяляне. 
Ка лі бываю там, дык прашу: «Пакіньце яшчэ 
хоць гэтыя дрэвы...» З сяла Аляксандраўка, што 
ля Воў пы, ад старых прыяцеляў маіх бацькоў 
Зе лянкевічаў відно як на далоні нашу сялібу й 
чутно, здаецца, як вецер калыша дрэвы.

Часам доўга ўглядаюся на сьцежкі свае мала
досьці — ажываюць успаміны, і здаецца мне: 
спрацаваныя матчыны рукі туляць мяне ласкава 
да сэрца, алеяю, ці, як мы казалі, — прагонам, 
шы рака крочыць тата, я яму толькі па бараду, 
і, угле дзеўшы мяне, ён заўсёды ўсьмі хаецца пад 
сва і мі крыху рыжымі вусамі, заўсёды па дзе ліц
ца дум камі накшталт: «Полацкае княства сянь
ня зра білі непапулярным са страху, каб не сэпа
равалася па праву ад імпэрыі, але ці ты думаеш, 
што твая Беларусь утрымаецца эка намічна, калі 
б была самастойнай?» Тата ведае, чым жыву, і 
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ча самі хоча мяне паквяліць*, як малое дзіця. 
Кры ху спрачаемся, мае ідэі для яго, з дзядоў 
ужо ня вольнага, як экзотыка. Тата ведае, чым 
за гэта плаціцца, і паглядае на мяне з нейкай 
чу ласьцю сумнай.

Ксеня невялікая, але з вялікімі цёмнасінімі 
вачыма, чорнавалосая й зграбная, жыве сваімі 
законамі й любіць часам закурыць папяроску. 
Мы ўсе вельмі супраць гэтага. Ніна, вельмі 
пры гожая бландынка з зялёнымі вачыма, вельмі 
лю біць танец. Недзе бачыла балет і доўга, па
сучы гусей, танцавала свае дзіўныя танцы на 
паль чыках, з яе не сьмяяліся. Расьціслаў высо
кі, але яшчэ ня мэтар дзевяцьдзесят пяць, да 
якіх дарос у сталым веку. Ён вучыцца ў сель
скагаспадарчай школе ў Жыровіцах, вельмі 
пры гожы, чулы, ціхі, паслухмяны й працавіты, 
хоць яшчэ дзіця. Нейк, калі мы разам ехалі да 
Гу дзевіч, сказаў мне свае пляны на будучыню, 
яны былі даволі дзіўныя. «Калі вырасту, дык 
вазь мем ад бацькоў часьць зямлі, якая нам на
лежыць з табою, і будзем разам гаспадарыць, ты 
бу дзеш садзіць кветкі, даглядаць хаты, а я па
кажу ўсім, як трэба дабываць ураджаі, пасьля 
вазь мем да сябе бацькоў, і нам так будзе добра». 
Мі лы, наймілейшы мой брат, Гэркулес з ду шою, 
як лютня. Здавалася яму, што пакінуць Жло
баў цы — гэта здрадзіць сваёй сям’і.

А зямля да нас гаварыла. Яна разумела нас, 
акружала духам мінуласьці ўсяго нашага наро
ду й вялікай любоўю дрэваў, палёў. Ланы жыта 
хваляваліся проста пад вокнамі, і каласы ша па
целі ад ветру. Нам было добра на весьнім соней
ку, на дажджы й на ветры, весела крочылі мы ў 

 * Паквяліць (дыял.) — падражніць, даводзіць да слёз.
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кажушках сваіх зімою, і коні насілі нас у ку ліку 
па дарогах, на якія ласкава сьвяціў месяц.

Пасьля быў Аркадзі, вечна вясёлы, строй
ны й з твару падобны на маму. Яго мы нейк 
лю бі лі меней ад Славачкі. Вельмі бурным, гор
дым, сьмелым такім юнаком быў наймалодшы з 
хлоп цаў Аляксей. Браты былі дружныя, любі
лі коней і мелі свае хлапцоўскія забавы. Але 
яны былі яшчэ дзеці, вучыліся, і найбольшым 
«хлопцам» удома была я. Усе справы з падат ка
мі, урадамі*, даўгамі, крэ дытамі ўскладаў тата 
на мае плечы. Ён не любіў такіх спраў, і я іх 
не любіла, але памагала тату, як толькі магла. 
Наша наймалодшая Людміла, Люсенька — як 
мы яе называлі, была раскошным дзецям, пры
гожым, ласкавым і вельмі разумным. Была яна 
любоўю ўсёй сям’і, і ў яе ма ленькім сэрцайку 
было столькі ласкі да ўсіх, што мы яе па дзіў
лялі. Яна вельмі любіла мяне, болей як маму, і 
мы амаль не разлучаліся.

Я была найстаршай удома з дзяцей і, здаецца, 
найболей каханай бацькамі, брацікамі, Люсяй і 
слугамі. Ксеня й Ніна мяне не любілі. Новы 
вя лі кі дом, і ўсе ўдома. Цяжка было знайсьці 
ад паведную працу пры Польшчы, асабліва ка
лі бацькі былі большменш забясьпечаныя, на 
вышэйшую адукацыю не было матэрыяльных 
маг чымасьцяў, заставалася працаваць на зям
лі й чакаць мужа. Падсьведама і я думала аб 
мужу нейкім, але ён мусяў быць Беларус. Та
кіх не было, толькі сяляне, усё роўна муж мой 
будзе Беларус! А сватоў было шмат, да хо дзіла 
да тра гэдыяў, часам да сьмеху. Мы бы лі пра
васлаўныя, вось і сваты ад маладых сьвя та роў 
па чыналіся. «Што ж, купі часты грабеньчык, 

 * Урад (чэшск. úřad) — дзяржаўная ўстанова.
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бараду ж будзеш часаць сваяму мужу», — сьмя
яліся сёстры і я разам з імі. Часам людзі мяне 
ледзь толькі бачылі, а ўжо прасілі мае рукі. Гэта 
было дзіўна, несамавіта. Мама іх усіх не любіла, 
а яе прыяцелька, пані Ядвіга Зелянкевічыха, 
гаварыла: «Няма кавалера для панны Ларысы, 
толькі Пілсудскі!» Гэта быў вялікі камплімент, 
у якім мілая пані Ядвіга абсалютна забывала
ся аб позьнім веку польскага маршала й думала 
голькі аб яго знатнасьці. Для мяне нават ён не 
прыйшоў бы ва ўвагу, бо ж быў не беларус...

Час ляцеў, нам было блага й добра — залежа
ла ўсё ад даўгоў, якіх было надта многа, бо са
мыя Жлобаўцы дзед мой купіў тату пераважна 
на віленскатульскі банк, якога паперы вайною, 
на жаль, не загінулі, і Польшча з усёй строгась
цю спаганяла даўгі. Неймаверна высокія па дат
кі й разбураная да апошняга ў час вайны ся лі ба 
й вялікая сям’я — усё гэта не магло нас ні як 
зра біць хоць крыху заможнымі. Мы ўсе пра ца
ва лі, мама наша найболей. Нас моцна ашуквалі, 
бо тата быў горды, давяраў купцам ваўпянскім, 
і яны вель мі гэтым злоўжывалі, а з прыходам 
савецкай улады давялі нашых бацькоў да гібелі. 
Мы жылі цесна з сялянамі, якія густа засялялі 
свае ўчасткі, дзялілі сваю зямлю між дзяцьмі, 
жы лі пераважна бедна, усё рабілі сабе самыя 
ад кашулі да цудоўных нашых дываноў. Воўна 
й лён і залатыя рукі жанчынбеларусак — і ча
лавек ужо апрануты цёпла, чыста й хораша. 
Было б толькі на чым сеяць той лён, той хлеб 
сялянскі й смачны, як пірог. Сёлы нашыя былі 
тады адвечнай стыхіяй беларускасьці, як жа ба
гатай, як жа цікавай і роднай для нас. Тады 
яшчэ сёлы сьпявалі. Сьпявалі яны вечна, пры 
любой нагодзе, толькі ня постам. Увечары з усіх 
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сёл чуўся сьпеў шырокі, то сумны, тужлівы, то 
баявы, бадзёры, з бунтарскай нотай, прагны дзе
яньня, волі. Гэта была душа народу й мая ду
ша — дзяўчыны ўжо з асьветаю — знача, тым 
болей сьведамаю крыўд, якія церпіць наш на род 
ад атупелых у сваім шавінізме палякаў, як ка
лісьці ад расейцаў. Народ ляжаў бязьдзейнай, 
амаль бяспраўнай палітычна масай па ўсёй сва
ёй зямлі й толькі цярпеў і стагнаў ад нястачы, 
пры ніжэньня й няволі.

Зямля была для нас усім: калыскай, хлебам, 
песьняй, любоўю, магілай. Чым больш зямлі, 
тым болей надзейнае заўтра, ніякае надзеі больш 
на ратунак. Вось яшчэ служба ў паноў ці ў 
яўрэ яў альбо ад’езд на цяжкія працы ў чужыну. 
Нацыянальная сьведамасьць пранікала паволі, 
цяжка. Хлопцы, актывісты «Грамады»*, альбо 
не вяр нуліся зусім, альбо засталіся без здароўя, 
пабі тыя, падбітыя дэфэнзывай, не жыхары ўжо 
на гэтай зямлі. Мне трапіў у рукі зборнік вер
шаў Міхася Васілька, але ён не зацікавіў мя
не асаб ліва. Зьмест народнай паэзіі, песьні, 
абы чаяў быў шмат глыбейшы, цікавейшы, ча
сам неска зана ча роўны. Як жа вылавіць пэрлы 
з гэ та га акіяну? Хто здолее гэта, хто зможа? 
Я ўбі ра ла ў сябе ўсё гэтае багацьце, і ў гэтай 
сты хіі было мне найлепей. Цяжка было гэта 
сьця міць маім бацькам і суседзям. Яны з жа
хам думалі: гдзе падзелася яе ўся навука? А на
вука адчыняла вочы на раскіданыя, чароўныя, 
не саб раныя скарбы маяго Народу. Выдатна, у 
ва чох маіх, аддзяляліся нашыя сяляне ад тых 
паў інтэ лігентаў, у асяродзьдзі якіх мне давяло

 * Беларуская сялянскарабочая грамада (БСРГ), рэва
люцыйнадэмакратычная арганізацыя ў Заходняй Беларусі 
(1925—1927).
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ся жыць. Сапраўды разумных людзей я тады 
яшчэ не сустрэла. Трагічна адна я йшла нейк 
вобмацкам, інтуіцыяй да сваіх праўд, а якія 
яны — я добра ведала з ідэалаў французскай 
рэ ва люцыі, з вясны народаў, з канстытуцыі 
Амэ рыкі. Рвала мне сэрца нацыянальная й са
цыяльная несправядлівасьць. Родзіцца жа ад
нолькава малое стварэньне, з усімі правамі на 
жыць цё, і чаму жа так розная доля? А паля кі 
й людзі ў іх на службе былі як сьляпыя, як 
жа яны знушчаліся над народам проста ўвача
відкі! Душылі падаткамі, ганьбілі мову, нават 
не прызнавалі нашай народнасьці, быццам ідэі 
дэ ма крацыі й вольнасьці людзям зусім не кра
ну лі іх сэрцаў і розумаў, у існаваньні якіх я 
сум нявалася нават... Побач з беларускай гале
чай вы сокія зарплаты найніжэйшых ураднікаў 
і страх іх з нашага існаваньня. Сумна падышоў 
раз мой тата да мяне — на пошце ў Воўпе яму 
па ра дзілі, каб дачка кінула выпісваць беларускі 
друк, а выпісвала я толькі правыя выданьні, бо 
там было нешта з таго, што я так пакахала ў 
сва ім народзе. Я нарадзілася такой, ад пялю
шак ужо прасякнутай усім, што наша, з болем і 
прагай змаганьня за волю й нашую зямлю для 
нас. Аднойчы вёз мяне прыгожы хлапец да свае 
маці, як казаў. Шпарка ляцелі па гасьцінцы 
лёгкія саначкі, адной рукой ён абняў мяне, дру
гой трымаў лейцы. У мяне былі сьлёзы на ва
чох, і ён папытаўся, чаму я такая сумная? Пе
рад намі йшоў юнак, з цяжкіх абіякаў (быў такі 
абутак за Польшчы) відно было падраныя гану
чы й голыя пяты на холадзе. Ці ж магла я йсці 
замуж (быў гэта студэнт), калі такое й толькі 
такое было на маёй зямлі... Я была дзіўнай і 
часта не разумела сябе сама, ад усяго нядобрага 
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мяне бараніла нейкая сіла. Нядобрага... А тое 
«нядобрае» было, можа, найлепшым у вачох 
баць коў маіх, маіх сваякоў: багатае замужжа, 
грошы й слугі. «Не, у мяне ня будзе слуг, бо 
кожны мусяе сам сябе абслугоўваць», — секла 
я ў вочы спрыяючым людзям. Што яны ведалі 
пра тое, як дружна ў сялянскіх сем’ях, як ткуць 
дзяўчаты палотны ў куфры, як мараць. Як зьбі
раюць на полі жанчыны чыста каласы ў снапы, 
якія яны працавітыя, а якія талковыя? Ёсьць, 
праў да, розныя людзі, але паганым чалавекам 
быць устыдно, і слаўныя толькі тыя, хто доб ры 
й справядлівы. Яшчэ малою я пачула, як на
шыя госьцi: войт, пісар гмінны й бацюшка ўга
ва рыліся пакараць аднаго селяніна. Сын гэта
га чалавека за буянства (ён яшчэ жыве) трапіў 
у турму, бацька ўнёс за яго каўцыю* 500 зл. 
да суда, і вось той селянін нечым не дагадзіў 
сьвятару. Яны змовіліся, каб тае каўцыі яму не 
вярнуць. Гэта было страшна, бо на той час пуд 
жыта каштаваў два злоты, і хоць селянін быў 
ня з бедных і ня з тых, якіх я любіла, але і яго 
было жаль. Я ўсё яму расказала, што ён мае ра
біць, гэта значыць ісьці перапрашаць сьвятара й 
так ратавацца. Узяў той Пятрук мёду з сабою і 
яшчэ нешта й так улагодзіў справу, сына не за
судзілі й грошы вярнулі. Гэтую тайну хаваў ён 
сьвята...

Здаецца, людзі любілі мяне, хоць зразумець 
ім мяне было цяжка: кожны пхнецца вышэй, а 
я тут самохаць зьніжаюся да іх і яшчэ хвалю... 
Што ж, яны ня ведалі, якія вартасьці тояць у 
сабе, і, на жаль, пасьля вельмі хутка пазбыліся 
іх, калі надышло тое, новае... I так я не такая, 
як усе, але ці вінаваты хто за тое, якім ён ро

 * Каўцыя (польск. kaucja) — грашовы задатак.



12

дзіц ца? А мне было добра, як у казцы! Дзіўна 
бы вала — пашле мяне тата з вазамі канюшыны 
ў Ваў кавыск, іду за вазамі сабе ноччу, бо ко
ням цяжка, але каля лесу зграбна чарапкаюся 
па вяроўцы на воз, бо тут, казалі, пару дзён як 
памёр чалавек, упаў нежывы. Вось ляжу нур
там* на жэрдцы, і добра мне, што я на возе. 
Раптам чую, што недзе лячу. Калі мяне ачуцілі 
нарэшце, падняўшы воз, які перакінуўся з на
сыпу, бачу, стаяць фурманкі й людзі, спыніліся, 
едучы на кірмаш, а Сроіл воўпянскі кажа: «Ну 
й вы ўпалі, паненачко, проста на тыя яловыя 
лапкі, гдзе той мёртвы ляжаў...»

Нейкі хлопец з сяла каля Воўпы пасьвіў жы
вёлу й ляпіў з гліны рознае, убачыла гэта па
ні з Бялавіч і нейк аддала яго ў «Школу штук 
пенкных» у Кракаў, але гэта я даведалася пазь
ней. А цяпер той хлапец, студэнт, ладзіў на ка
ні кулах прадстаўленьне ў Воўпе з вясковай мо
ладзьдзю, і што? «Дэмана»! Засталіся мы па
глядзець пасьля цэрквы. Ён прывёз харошыя 
кас ьцюмы з Кракава — пазычыў, і сам, як дэ
ман, лё таў, выкручваўся і ўзнёсла дэклямаваў 
парасейску з немагчыма беларускім акцэнтам. 
Пась ля знамянітага спэктаклю «дэман» кінуўся 
да мяне, зусім мяне ня знаючы, і сказаў мне, 
што вельмі хоча са мною ажаніцца. Калі скончу 
школу, каб чакала яго, і ён мяне знойдзе. Прай
шлі гады, і малады мастак явіўся па маю руку, 
мама не згадзілася на гэты шлюб, а я падумала: 
гэта не мая доля. Доля зарысоўвалася рашуча, 
вельмі трагічна, але на шчасьце маім бацькам, 
якія вельмі паважалі мэдыцыну. Жыў і вучыўся 
недзе ў Чэхаславаччыне малады беларус, якога 
не зусім сьляпы лёс прызначыў мне другам і 

 * Нуртам (дыял.) — ніц.


