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У свеце людзей існуе вялікая колькасць поглядаў наконт ролі асобнага 

чалавека ў гісторыі: ад думкі пра неабмежаваныя магчымасці асобы да пазіцыі 

толькі вінціка ў дзяржаўным механізме, дэталькі, якую пры неабходнасці можна 

замяніць на новую. Не прэтэндуючы на ісціну, пагаджуся са словамі бразільскага 

пісьменніка Паўла Каэльа, які сцвярджаў, што “кожны чалавек на зямлі, чым бы 

ен ні займаўся, іграе галоўную ролю ў гісторыі свету, толькі звычайна нават не 

ведае пра гэта”. І сапраўды, ад нязначных, здавалася б, словаў, учынкаў кожнага 

чалавека залежыць яго асабістае жыцце, жыцце яго сям’і і, як мінімум, 

бліжэйшага асяроддзя. 

Канечне, пры ўмове, што імя чалавека вядомае кожнаму калі не ў цэлым 

свеце, то ў сваей краіне ці хоць бы горадзе, аспрэчваць яго ролю ў грамадстве 

ніхто не будзе. Я ж раскажу пра чалавека, імя якога не сустрэнеце ў 

энцыклапедыях і падручніках. Толькі абмоўлюся, што такі чалавек есць ці быў у 

кожнага з нас, у тым ліку і ў тых, чые імены адбітыя на старонках гісторыі. 

Адзінае, што камусьці пашчасціла з ім сустрэцца ў гэтым жыцці, а хтосьці ведае 

пра яго толькі з успамінаў блізкіх. Не здзіўляйцеся, калі пачуеце, што гэта ўсяго 

толькі нашыя бабулі. Нашы крылатыя анелы-ахоўнікі. Я хачу ўспомніць пра 

сваю бабулю - нястомную працаўніцу, руплівіцу, малітоўніцу Канючка 

(Ільюкову) Лідзію Сяргееўну.  

Нарадзілася яна 18 лютага 1922 года ў 

вёсцы Мазуры Кобрынскага раёна (на той час 

гэтая тэрыторыя Заходняй Беларусі належала 

Польшчы). Сям’я бабулі была бедная, і таму з 

маленства, ажно з пяці гадоў, Ліда вымушана 

была працаваць, каб дапамагчы сваёй маці і 



яшчэ траім малодшым братам і сястры (бацька, Сяргей Данілавіч, адправіўся ў 

Аргенціну на заробкі, ды там і памёр). Вучыцца дзяўчынка магла толькі некалькі 

месяцаў узімку, а астатні час яна хадзіла спачатку пасвіць кароў, потым 

працаваць на гаспадарцы ў чужых людзей. З вялікай цеплыней успамінала 

бабуля сваю настаўніцу – пані Кацярыну, якая са шкадаваннем і спагадаю 

ставілася да свае вучаніцы, бо ведала, як цяжка той жывецца. Трэба сказаць, што 

ніколі я не чула дрэннага слова ад бабулі ў адрас другіх людзей. Толькі з 

удзячнасцю і павагаю гаварыла яна пра кожнага, бо, як прызнавалася сама, 

многаму вучылася ў іх: як даглядаць жывелу, як жаць жыта. З маленства маей 

бабулечцы была ўласціва адна рыса – самаахвярнасць. Ні абурэння, ні крыўды 

не было ў яе душы, толькі дабрыня перапаўняла яе сэрца. Неяк бабуля ўспомніла, 

што калі маці купіла ей трошкі цукерак-ледзянцоў, дзяўчынка заплакала, бо 

ведала, як неабходны грошы сям’і, як марылі яны набыць зямлю. І вось што 

цікава: нягледзячы на цяжкую працу, на клопат пра сям’ю, нястачу, мая бабуля 

захавала ў сваім сэрцы імкненне да прыгажосці. І гэтую прыгажосць яна стварала 

ўласнымі рукамі. Ужо падлеткам, назіраючы на вячорках за старэйшымі 

дзяўчатамі, Ліда навучылася вышываць, а паколькі купіць палатна для работы не 

было магчымасці, яна вышыла ніткамі, што далі дзяўчаты, кветкі на матулінай 

сарочцы. Вышывала яна і гладдзю, і крыжыкам, і 

шнурочкамі, прыгожа аздабляла сурвэткі 

мярэжкай, а ручнікі карункамі ці кутасамі. 

Праўда, часцей рабіла гэта не для сябе,  а для 

людзей. Бабуля ўсппамінае, як вышывала 

крыжыкам царкву для дзеда Захарыя і бабы 

Насты, у якіх жыла і працавала некалькі месяцаў. Менавіта ў Настассі Грыцук 

яна навучылася часаць воўну, трапаць лён, прасці кудзелю, а ў гаспадарскай 

дачкі Наталлі – кроіць і шыць. І зарабіўшы ўлетку грошы за жніво, купіла ў 

горадзе за 20 злотых швейную машынку. 

А яшчэ бабуля вельмі любіла кветкі і, паколькі зямлі было мала, садзіла іх 

за плотам, амаль на гасцінцы. Толькі калі прыйшлі немцы ў 41-м, кветак не стала. 



Шмат чаго прыйшлося нацярпецца сям’і ў гады ваеннага ліхалецця. Спачатку 

жылі ў зямлянцы, бо ў хаце было небяспечна: аднойчы туды ўляцеў снарад, але, 

дзякуй Богу, не разарваўся. Пасля ўвогуле пасялілі там нямецкага афіцэра. А 

аднойчы немцы загадалі сабраць маладых людзей на ўскрайку вескі, там іх чакалі 

машыны для адпраўкі ў германскае рабства. Тады ў Нямеччыну трапіла бабуліна 

малодшая сястра Люба. Асабліва зверствавалі фашысты, калі адступалі: забіралі 

скаціну па хатах, гналі людзей капаць акопы, знішчалі за сабой масты і дарогі. 

Але ўсе ж такі надзея на хуткае вызваленне давала сілы пераадольваць цяжкасці. 

Калі немцаў у весцы не стала, доўга не верылася, што цяпер можна жыць 

без трывогі і страху. Людзі пачалі адбудоўваць разбураныя хаты, аднаўляць 

гаспадарку. Неўзабаве ў весцы з’явіўся майстар-пячнік Валодзя, якому 

спадабалася сціплая і працавітая дзяўчына Ліда. Маладыя ажаніліся і паехалі на 

Валодзеву радзіму – у веску Якаўчыцы Жабінкаўскага раена. Там працавалі ў 

калгасе, там гадавалі двух сыноў. Бабуля лічылася адной з лепшых даярак, ніколі 

не адмаўлялася, калі трэба было дапамагчы ў полі. За стараннасць і адказнае 

стаўленне да работы старшыня калгаса дапамог з будаўнічымі матэрыяламі, і 

сям’я пераехала ў сваю хату.  

Сярод няспыннай працы на ферме і на сваей гаспадарцы бабуля знаходзіла 

час і шыць, і вышываць, а ў ткацкай справе не 

было ей роўных ва ўсім раене. Гэтаму рамяству 

яе навучыла мужніна сястра Домна. Ды так добра 

атрымлівалася ў маёй бабулі, што залоўка 

падарыла ёй кросны. Шмат цудоўных рэчаў 

выйшла з-пад рук майстрыхі: святочныя ручнікі 

з ільну і бавоўны, сціплыя ўціральнікі, посцілкі з яскравымі вясёлкамі і 

казачнымі кветкамі, ходнікі з рознакаляровымі ўзорамі ў пакоі і простыя палавікі 

ў калідор. А для царквы, што знаходзіцца ў вёсцы Вежкі Жабінкаўскага раёна, 

мая бабуля выткала ажно 54 метры ходнікаў!  Лёгка сказаць, ды цяжка ўявіць, 

колькі часу, сіл і цярпення патрэбна для такой работы. Тым больш, што перад 



тым, як сесці за станок, трэба было доўга рыхтавацца. Воўну бабуля брала са 

сваіх авечак, мыла яе, часала, прала. Далей “варыла” ніткі ў вялікіх чыгунах з 

кіпенем і рознакаляровымі фарбамі. Ды і само наладжванне кроснаў патрабавала 

часу і ўмельства. У гэтай справе бабулі дапамагала якая-небудзь з суседак. Разам 

яны навівалі кросны, разграбалі аснову і прапускалі яе ў бёрды. І толькі цяпер 

можна было сядаць за станок, каб праз пэўны час на свет з’явіўся новы цуд… 

І калі ў дзяцінстве я на гэта глядзела, як на нешта само сабой зразумелае, 

то падросшы, з захапленем і вялікай павагаю пачала ставіцца да здольнасці 

бабулі ўсе паспяваць, усім дапамагаць і захоўваць пры гэтым знешні спакой і 

душэўную чысціню. Яна была прыкладам для многіх: для дзяцей, унукаў, для 

суседзей. Да яе ўвесь час ішлі людзі. Хто па насенне, хто па кветкі, іншыя за 

дапамогай ці за мудрай парадай. Вось так і атрымалася, што проостая жанчына з 

чатырма класамі польскай школы за плячыма, сама не ведаючы таго, стала 

часткай асабістых гісторый дзясяткаў людзей, а значыць, гісторыі цэлай краіны. 

І ўсе таму, што яна мела крылы, крылы анела-ахоўніка.  

Маей бабулі Канючка Лідзіі Сяргееўны няма вось ужо пяць гадоў, з ей 

абарвалася нітачка, якая звязвала мяне з дзяцінствам, дазваляла побач з бабуляй 

адчуваць сябе маленькай дзяўчынкай, якая ўсе яшчэ многаму вучыцца. Бабулі 

няма, але крылы яе засталіся. Цяпер гэта мае крылы. 

 


