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365+
Хто я і навошта села за пяро? Паспрабую адказаць. Я – 

жан чы на, жонка, мама, дачка, настаўніца, паэтка, публіцыст, 
вяскоўка, хрысціянка, чалавек… Кожная з гэтых іпастасяў 
для мяне важная. У кожнай пражываю сваё «Я» і гатова з 
вамі падзяліцца сваімі адчуваннямі. Проста і немудрагелі-
ста. Але так, каб хацелася ЖЫЦЬ. Жыць на поўны разгон.

Аднойчы я адгарнула вучнёўскі сшытак, а там – алоўкам 
на палях: «Дзе Вы бераце аптымізм?» Мне захацелася адка-
заць. «Усюды! Ён рассыпаны навокал!» – дапісала побач. 

Я не паддаюся смутку і шэрасці. Мне хочацца паэзіі – і я 
яе знайду, абавязкова знайду ў гэтым свеце, поўным трывог 
і турбот. І нікому не паверу, што гэта дарэмна. Я і зараз хачу 
паказаць тым, хто стаміўся, зняверыўся, стаў песімістам, 
што жыццё цудоўнае ва ўсіх яго праявах, непаўторны кож-
ны яго дзень. Але не буду чытаць пропаведзі або дакучаць 
матывацыйнымі выкладкамі. Проста збяру ў вас на вачах 
каляровыя шкельцы свайго чароўнага калейдаскопа – роз-
накаляровага, зіхоткага калейдаскопа жыцця. Хаця… да-
вайце збіраць разам! Раптам у кагосьці падымецца настрой! 
А хтосьці пачне заўважаць незвычайнае ў будзённым…

Сем чалавек натхнілі мяне напісаць гэту кнігу.
Аднакласнік Сяргей сказаў, што я гультайка. А каб не 

была гультайкай, даўно стала б пісьменніцай.
Прыяцелька Вольга разважыла, што з мяне атрымаўся б 

цікавы блогер.
Засмучоная дзяўчынка Маша падвяла мяне да гульні 

«365+» (гэта значыць, у кожным пражытым дні шукаць пазі-
тыў). Цяпер вы і пра назву кнігі зразумелі. 

Вучань Вадзім таксама стаўся нядрэнным матыватарам: 
ён увесь час падштурхоўваў мяне да пошукаў.
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Бібліятэкар Святлана падказала цудоўную кнігу – 
Андрусь Горват, «Радзіва «Прудок».

Сам спадар Андрусь, чытаючы якога хочацца прыняць 
выклік і напісаць не горш!

Ну і, нарэшце, сяброўка юнацтва Анджэла, якая надала 
імпульс і паскарэнне маім спробам.

Замахваюся на своеасаблівы дзённік. У ім мае думкі, 
любімыя цытаты, вершы (свае і чужыя) і ўражанні- шкель-
цы жыццёвага калейдаскопа. Разбірайце, мне не шка-
да! Буду рада і адваротнай сувязі на электронны адрас: 
svika1971@gmail.com. 

І яшчэ. Наўмысна пішу па-беларуску, каб нагадаць заю-
шаным землякам, як хораша аб усім пагаманіць на нашай 
мілагучнай, роднай, напалову забытай мове.

А пачнем мы з зеніту лета – гарачага, спелага ліпеня.

Ліпень.
* * *

Пазнаёмімся?
Цяжка пісаць самой пра сябе. Але ж пяром крапаць – 

не рыдлёўкай капаць, паспрабую.
Нарадзілася я ў маленечкай беларускай вёсачцы Міхалі, 

што прытулілася да аўтатрасы Вільнюс – Полацк. У лепшыя 
свае часы вёсачка налічвала не болей за 15 хат, хаваецца яна 
ў зялёных шатах, акружаная лясамі, а побач знаходзіцца 
дзіўнае возера каньённага тыпу Барсук, пра якое мала хто 
ведае. 

У вёсачцы жылі працавітыя і шчырыя людзі, кожны з іх 
даў мне нямала. Яны вучылі добрасумленнасці, любові да 
справы, людзей, мовы і зямлі. 
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Там жыла мая бабуля. Сорак гадоў аддала яна працы на-
стаўніцы малакамплектнай школы, дзе была і дырэктарам, і 
завучам, і адзінай настаўніцай, і прыбіральшчыцай, і качага-
рам, і медсястрой. 

Бабуля ўпершыню прывяла мяне на ўрок у тры гады: не 
было з кім пакінуць дома. У той дзень я закахалася ў бабу-
лю, у школу і ў настаўніцтва. Як аказалася, на ўсё жыццё. 

Школу я скончыла з залатым медалём, універсітэт – з чыр-
во ным дыпломам. Гэта бабуля мяне прывучыла з маленства 
ўсё рабіць «на яць». Я і цяпер працягваю вучыцца, самаўда-
сканальвацца. 

Мне пашанцавала, бо я займаюся тым, што люблю, і люб-
лю тое, чым займаюся. Праца – гэта цэнтр Сусвету і маё хобі 
адначасова. У гімназіі-інтэрнаце горада Мядзела я выкладаю 
родную мову і літаратуру. Канешне, я марыла стаць на стаў-
ні цай пачатковых класаў, як бабуля, але ў дзясятым класе 
перамагла ў заключным этапе Рэспубліканскай алімпіяды 
школьнікаў па беларускай мове, што і вызначыла мой выбар. 
Аб гэтым я ні кропелькі не шкадую. Выхоўваць падрастаю-
чае пакаленне па-беларуску – гэта так класна! Я люблю свае 
прадметы, бо літаратура і мова – дысцыпліны, якія вучаць 
законам жыцця і стасункам паміж людзьмі. 

Калі б у мяне запыталі пра настаўніцкае крэда, я б пача-
ла словамі са свайго любімага кінафільма «Іронія лёсу»: «Я 
хачу навучыць іх думаць», – і закончыла б цытатай Экзюпе-
ры: «Бачыць трэба… сэрцам».

Мяркую, мяне б ухваліў знакаміты педагог-наватар Ша-
талаў, бо я працягваю яго справу: ствараю апорныя схемы. 
На кожным уроку дошка ператвараецца ў жывы арганізм, які 
пульсуе, падказвае, сілкуе ўвагу, фантазію, ініцыятыву вуч-
ня, прымушае зразумець, засвоіць, стварыць і… закахацца ў 
прадмет.

Двойчы я была «Настаўнікам года» Мядзельскага раёна. 
І гэта нягледзячы на тое, што працавала ўрыўкамі, у пера-
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пын ках паміж дэкрэтнымі адпачынкамі! У мяне чацвёра 
дзяцей: сын і тры дачушкі. Ім 23, 20, 14 і 10 год. Сумарны 
ўзрост нашай сям’і – 167 год. Узрост жыццёвай мудрасці! 

Быць мамай – маё асноўнае прызначэнне, і думаю, гэта ў 
мяне таксама нядрэнна атрымліваецца. Мяркуйце самі: перш 
чым сесці за гэты нарыс, я накарміла, напаіла, палячыла, па-
гаварыла, прылашчыла, дапамагла з урокамі, зашыла дзірку 
ў кішэні, прышыла гузік на паліто, пагуляла ў на столь ную 
гульню і… навучыла кувыркацца. Мой прынцып: каб выга-
даваць добрых дзяцей, трэба выдаткоўваць на іх у два разы 
меней грошай і ў два разы болей увагі. Мае дзеці рас туць 
прыстойнымі і патрыятычнымі людзьмі. З па да рожжа ў Га-
ландыю, якое арганізавалі мне былыя вучні, я прывезла дзе-
цям моцнае ўражанне аб тым, што наш край самы лепшы! 
І мы яго шчыра любім.

А жыць нам пашанцавала ў маляўнічай мясціне на бе-
разе возера Нарач. Гэтым цудам немагчыма не падзяліцца 
з іншымі людзьмі, і таму ўлетку мы прымаем да сябе туры-
стаў, якім да душы «зялёны адпачынак». Акрамя лодачнай 
пра гул кі з рыбалкай і лазні з самаварам, прапануем блізкія 
і далёкія экскурсіі, паказваем «міні-музей» – прадметы даў-
нейшага беларускага побыту, бавім час ля вогнішча пад мяс-
цовыя легенды і паданні, беларускія песні і паэзію, імкнучы-
ся, каб нашы госці таксама палюбілі наш край. У 2012 годзе 
японскае тэлебачанне здымала пра нас відэафільм як пра 
аграэкасядзібу, дзе падтрымліваецца нацыянальны каларыт. 

У маім жыцці нашмат больш інтарэсаў, чым можа ахапіць 
гэты нарыс. 

Я люблю вышываць крыжыкам, прычым заўсёды выбі-
раю схемы з аранжавай гамай. Напэўна, гэты колер стасуец-
ца з маёй жыццярадаснасцю. 

Вяжу шыдэлкам. Уся сям’я ходзіць у пантофліках маёй 
вытворчасці, звязаных з рэшткаў пражы (каб нічога не пра-
падала). Беражлівасць – таксама мая рыса.
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Люблю мастацкую самадзейнасць. У мяне ёсць улюбёны 
вобраз бабулі накшталт Маўрыкіеўны ці Мікіцішны. Мізан-
сцэны я прыдумваю сама. 

Люблю чытаць. Кожная кніга для мяне – адкрыццё. 
Цікаўлюся краязнаўствам. Лічу, што кожны зямляк паві-

нен ганарыцца нашымі мясцінамі, таму і ў школьныя занят-
кі ўводжу краязнаўчы матэрыял. 

Кожнае лета наша сям’я займаецца пазнавальным ту-
рызмам па Беларусі. Даследавалі ўжо Мінскую, Віцебскую, 
Гродненскую, Брэсцкую вобласці. І канешне ж, «я всегда с 
собой беру видеокамеру», бо фатаграфаванне і відэаздым-
ка – яшчэ адно маё захапленне. 

Каб усё паспяваць, трэба трымаць сябе ў тонусе. У гэ-
тым дапамагае фізкультура, якой займаюся з дзяцінства. 
Не да зня сіль ван ня, а да задавальнення.

У мяне цудоўны муж. Лагодны, разважлівы, працавіты – 
сапраўдны беларус. Ён не толькі ўжываецца з маёй няўрым-
слівай творчай натурай, але і ва ўсім падтрымлівае мяне. 
Наш тата – рэалізатар маміных ідэй. Акрамя таго, ён цудоў-
ны бацька. Дзеля дзяцей ён гатоў на многае. 

Неад’емны атрыбут нашай сям’і – круглы стол. За ім ямо, 
за ім і параду дамо. Так і жывём: хлеб жуём, малаком запіва-
ем, усім дабра жадаем.

* * *
За акном – ліпень. Задуха. Стомленая ад гарачыні пара. 

Неба распарылася і паблякла. Зямля знямела без вы ра та валь-
най вільгаці. Паветра прасякнута яркім сонечным святлом. 
Зёлкі ледзь варушацца, прагна ловячы рэдкі ветрык. Ля-
нотна зумкаюць пчолы, павольна апускаючыся на млявыя 
квет кі. Птушкі пахаваліся ў цяністае кустоўе, не пачуеш і 
зыку ў гарачы летні поўдзень. Адзінае месца, дзе віруе зараз 
жыццё, – ля вады.
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Вада-вадзіца! Ты сябра ўсяму жывому ў спякотны дзянёк. 
Сноўдаюць туды-сюды стракозы, заўзята скачуць па беразе 
пліскі, памахваючы хвосцікамі, а вось сабралася дружная 
сямейка блакітных матылькоў і ўпрыгожыла сабою пясчаны 
лапік ля самага берага. На возеры – поўны штыль, водная 
гладзь нагадвае люстэрка. У нашым краі два неба: над га-
лавой і ў люстэрку вады. Абодва яны чыстыя і празрыстыя: 
уверсе – ні аблачынкі, унізе – кожны каменьчык відаць. 

ЛІПЕНЬ
За ваколіцай – ліпень,
Месяц смагі, спякоты.
У паветры – пах ліпы,
Для чмялёў час работы.
На пагорку бярозак
Пад вятрыскам гайданне, 
У траве ад сцяжынак
Ні следу, ні звання.
Буйства фарбаў і пахаў
У ціхоце-дрымоце.
І – вайна адзіноце, 
Самоце, ляноце.

* * *
У некаторых людзей ёсць крылы, у кагосьці – надзейны 

якар, сустракаюцца людзі без крылаў і людзі без якара, але 
карані ёсць у кожнага.

Бацькі… Дзяды і бабулі… Вёска, дзе калоў ногі аб іржы-
шча, пасвіў кароў, піў сырадой, спрабаваў крамяныя яблыкі 
з дрэва, спазнаў смак першага працоўнага поту… Дзе сустра-
каў ранкі і праводзіў сонейка на захад і заўсёды ведаў, што 
заўтра будзе новы, шчаслівы дзень, поўны яркіх уражанняў, 
упэўненасці і спакою. 
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