
Жыві, мая вёсачка! 

        Мой  родны кут, як ты мне мілы! 

        Забыць цябе не маю сілы!… 

       Гэтыя крылатыя радкі класіка беларускай літаратуры  Якуба Коласа з 

паэмы “Новая зямля”, напісаныя 99 год назад, есць і будуць актуальнымі 

заўсёды. 

      Так  лічу я і думаю, што  са   мною пагодзіцца кожны чалавек, які мае той 

непаўторны куточак на зямлі, дзе ён нарадзіўся, дзе прайшло яго бесклапотнае 

дзяцінства, месца  з якім звязана яго жыццё. 

      Для мяне, Ксеніі Удовенка, мой родны куточак  -  невялічкі  аграгарадок  у 

Добрушскім раёне, Гомельскай вобласці. Мая малая радзіма  -  Крупец, 

вядомы  з пачатку 18 стагоддзя. Ён утварыўся на беразе рэчкі Крупка, якая 

зараз працякае амаль праз усю  вёску. Калі хочацца пабыць аднаму, застацца 

сам-насам са сваімі думкамі ці проста паглядзець на што-небудзь незвычайна 

прыгожае, тады Крупка -  найлепшае месца. Калі глядзіш на яе, пачынаеш  

разумець, што ў гэтай прыгажосці ёсць штосьці непаўторнае. 

      Гуляючы па вуліцах вёскі і яе наваколлі, лаўлю сябе на думцы:  

неверагодная цішыня і прыгажосць, якую трэба берагчы і захоўваць. Як тут да 

месца запавет, які пакінуў  нам, сваім нашчадкам, Якуб Колас: любіць і 

ахоўваць прыроду,  разумна выкарыстоўваць яе багацці, ствараць вакол сябе 

прыгожае, захапляцца дзіўным  хараством, што знаходзіцца вакол нас. 

     Гістарычна склалася так, што ў нашай вёсцы  заўсёды жылі  майстравітыя 

людзі. Вось і царква ў гонар Святой Троіцы, якой ужо за 200 год, была 

пабудавана без адзінага цвіка. І зараз захапляе нас  сваёй вытанчанасцю і 

з’яўляецца  помнікам архітэктуры драўлянага дойлідства. 

     А наша цудоўная майстэрня народных рамёстваў. Заходзіш ва ўнутр і 

заміраеш ад рукатворнай  прыгажосці. Сяргей Ціханавіч Долічаў  вучыць нас, 

школьнікаў, як са звычайнага дрэва стварыць сапраўдную казачную краіну. 



    У вёсцы ёсць цудоўная  новая школа. Вялікая і чароўная, яна, быццам 

вартаўнік ведаў, стаіць і пільна сочыць  за ўсім, што адбываецца ў ей і за яе 

межамі – шчаслівае дзяцінства, першыя ўрокі жыцця. 

    Біяграфія кожнай вёсачкі складаецца з лёсу яе людзей. Жыхары Крупца – 

ветлівыя і добрыя, шчодрыя  і руплівыя, старанныя і працавітыя. Яны шмат 

чаго зрабілі для нашай вёскі, для  роднай старонкі. Сярод іх ёсць і камісар 

Ельскай  37-й і 123-й партызанскіх брыгад, што дзейнічалі  падчас нямецкай 

акупацыі, заслужаны настаўнік БССР і нават тры Героі Сацыялістычнай 

Працы. Гэты спіс папаўняецца і расце  з кожным годам .  

    Дарэмна кажуць, што вёскі дажываюць  свой век, бо застаюцца там толькі 

старыя людзі, а маладыя  бягуць  у горад. Крупчане  могуць з гэтым 

паспрачацца. Цікава і насычана жыве мая вёска. 

     Раней я таксама хацела жыць у вялікім горадзе. Але  ідуць гады, і я разумею, 

што  мне ўсё менш і менш  хочацца пакідаць сваю вёсачку. Як бы не склалася 

мая жыццёвая дарога, я заўсёды  буду памятаць  свой родны кут. Буду 

памятаць рэчку Крупку, якая нетаропка бяжыць, пераліваючыся на сонцы, 

чароўную царкву, якая ўзвышаецца на ўзгорку  і як быццам  спрабуе дастаць 

да бязмежнага неба, любімую школу, якая дала мне веды і цягу да пазнання; і 

той час, калі я кожны дзень магла любавацца непаўторнымі краявідамі маёй 

малой радзімы. 

   Жыві, мая вёсачка! Красуй і квітней! 

Удовенка Ксенія, вучаніца 8 класа 

 


