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Упершыню я “пазнаёміўся” з Латвіяй напрадвесні 1943 года, калі 

пяцімесячным немаўлём трапіў у канцлагер Саласпілс разам з матуляй і так-

сама малымі братам і сястрой. Як расказвала маці, яшчэ па дарозе ў гэты 

прытулак смерці на станцыях да вагонаў прыходзілі латышкі і пераконвалі 

мацярок аддаць ім сваіх дзяцей – маўляў, калі ўратуешся сама, дык 

знойдзеш і дзіцятка. Але маці пра такое нават не думала.  

Тое-сёе з паслялагернага жыцця, калі нас выкупіў з Саласпілса рыжскі 

фабрыкант Карліс Ліепіньш і адвёз на свой хутар Вайдэлотэс пад самыя 

сцены замка Кокнэсэ, ужо зафіксавалася ў маёй памяці асобнымі абразкамі, 

а калі ўрэшце мы апынуліся на папялішчы вёскі Пятроўшчына, адклалася 

ненапісанай аповесцю свядомага жыцця. 

Маленькую Пятроўшчыну можна знайсці на самых старых мапах, бо 

вёсачка на паўтара дзясятка хат ляжала на 56-й паралелі на разбегу важных 

старажытных шляхоў – Полацка-Рэжыцкага і Друйскага трактаў. У надзвы-

чай маляўнічай вёсцы фашысты спалілі ўсіх жыхароў, таму мы сталі нава-

сёламі. 

Да Латвіі ад нас было не больш як кіламетр, і жыццё нашых пятроўцаў 

было цесна знітавана з латышскімі вёскамі і хутарамі – Ворзавам, Сункавам, 

Міснікавам і інш., з горадам Дагда, а па важных справах іх інтарэсы сягалі і 

далей – да Дзвінска, Рэжыцы і Рыгі. Пакуль навасельцы Пятроўшчыны 

ставілі новыя зрубы, усе яны з сем’ямі жылі ў гэтых бліжніх латышскіх па-

селішчах, дзе працавалі і елі разам з гаспадарамі. Зразумела, што тамтэйшыя 

плугі, і бароны, і коні па-за сваімі палеткамі дадаткова працавалі за памеж-

най рэчкай Акціцай на нашых зарослых палынамі агародах. Першыя пасля-

ваенныя каровы, парасяты, зэльскія авечкі, сабакі і нават куры таксама былі 

з Латвіі. На дзясяткі гадоў на Асвейшчыне замацаваліся своеасаблівыя 



 

 

клічкі свойскай жывёлы: кабылы Эрта і Зэнта, бык Мікель, каровы Бруна, 

Аўсма, Вента, Гіта, асабліва часта –Лайма. 

Хутка зноў вярнуліся калгасы і тыя Лаймы і Зэнты пайшлі ў агульныя 

хлявы, дзе неўзабаве страцілі сваю хутарскую “выпраўку” і вартасць. 

Прыйшлі калгасы і да латышоў. Было чуваць, як галасілі ворзаўскія жанкі. 

У нашым лесе надоўга пазашываліся, зладзіўшы бункеры, латышскія су-

праціўленцы – айзсаргі, або “зялёныя”. Сярод іх сапраўды было нямала 

яшчэ зялёных хлопцаў, якія гушкалі ўтапічную мару аб перамозе над са-

вецкім ладам. Заходзілі яны цёмным часам і ў нашы хаты. Пятроўцы ўгаво-

рвалі іх пакінуць небяспечныя гульні, але тыя не надта слухалі мужыкоў, 

што ўжо паспыталі бязлітасную моц НКВД. У 1952 годзе за рэчкай Асуніцай 

была апошняя перастрэлка. У нашай хаце ляжаў паранены міліцыянт, а вы-

лаўленых “зялёных” пад канвоем накіравалі на выпраўленне. Большасці 

далі па 10 год.  

Падчас агульнай небяспекі паміж суседзямі заўсёды існаваў абмен ін-

фармацыяй і абмяркоўваліся сродкі выратавання. Калі праходзіў перапіс 

скаціны, бывала, нашы цяляты адпраўляліся ў латышскія хлявы, іншым ра-

зам іхнія хаваліся ў нашых лазнях, што стаялі пад набярэжнай кручай. І 

нават у страшнаватай сітуацыі з айзсаргамі мой бацька не пабаяўся напісаць 

на адрас самаго Жданава ліст, у якім гучала просьба аб памілаванні вязняў-

айзсаргаў.  

Латышы ў нас славіліся як гаспадарлівыя людзі. Старэйшыя казалі, што 

і ў нашых мясцінах раней такіх было нямала. З латышоў і зараз бралі 

прыклад, заводзілі ад іх пародзістую жывёлу, сартавое насенне, прыгожыя 

кветкі для вазонаў і палісаднікаў. Мы, малыя, зайздросцілі іхнім садам. 

Нашыя згарэлі ў вайну, а новыя высаджваць было б залішняй раскошай. На 

ўсю вёску ў нас была адна ацалелая кіслая яблыня, і тую дзядзька Пілюшын 

вымушаны быў спілаваць, бо падатак на яе складаў 80 рублёў. Мы 

адмовіліся цягаць пілу, дзядзька мацюкаўся і пілаваў адзін, а мы наўкол ста-

ялі і плакалі, а то і давалі спадцішка кухталя ягоным дачушкам, быццам і 

яны былі вінаватыя. Як толькі надаралася трапіць у Латвію, мы вярталіся 

адтуль з самымі смачнымі дагэтуль яблыкамі. 

Латышы спраўлялі дажынкі раней, і іхнія малатарні пачыналі гудзець 

на нашым полі. На тыя ж палеткі, якія не маглі чакаць доўга, латышскія ма-

латарні перавозіліся нанач, і тады ў нашай вёсцы спалі, мо, толькі 

немаўляты. Бо ўсім хапала працы. Нам, шасці-сямігадовым, давяралася га-

няць па крузе коней. Мы ганарыліся, што не баімся крочыць праз жалезны 

вал, які круціўся каля зямлі.  

Малоць збожжа вазілі таксама на латышскія млыны – у Асуна на 

Асуніцы, у Тыманова – на Сар’янцы і інш. Нашыя ж – у Пустэльніках, Сар’і 

і далей – былі разбураныя партызанамі. Часаць воўну ездзілі ў латышскія 

Катарнішкі. Потым чамусьці таго чахляра разам з яго ручнымі чохрамі пе-

равезлі да нас, і ў нашай хаце стала цікава і вельмі людна. 



 

 

Медыцынскія паслугі былі для нас зручней у Латвіі. Наш участковы 

ўрач жыў у сельсавецкім цэнтры Сенькаве. Вясною туды было не дабрацца. 

Тры рэчкі зносілі кладкі ды масты, і дзеля дробных праблемак са здароўем 

было б неразумна рызыкаваць на пераправах. Лячыліся дома зёлкамі, замо-

вамі, мая бабуля лячыла жываты, бабіла парадзіх. Толькі аднойчы ў самы 

крыгаход майго 12-гадовага брата адправілі па доктара ў Сенькава. Брат па-

ехаў вярхом на кані, а другога вёў на повадзе для акушэра. Радзільніцы было 

19 год і дапамога паспела своечасова.  

Латышскі ж доктар, які жыў на адным з хутароў у Сункаве, выконваў 

функцыі “хуткай дапамогі”. Да яго звярталіся, калі нехта прабіў нагу, адсек 

палец, абпаліўся агнём і інш. Трапіў да яго і я, калі ў лазні мяне абшкварыла 

кіпенем з вядра, што стаяла на палку для наступнай – жаночай – змены. Ба-

цька на калёсах адвёз мяне ўжо цёмным часам да доктара, і хутка ўжо я па-

казваў цікаўным, як ідзе працэс зажыўлення ў пахвіне.  

Адносіны паміж нашымі вяскоўцамі і суседзямі-латгаламі былі не 

толькі прыязнымі і паважлівымі, але нават з адценнем “выкшталцонасці”. 

Калі паміж сваімі час ад часу ўзнікалі спрэчкі аж да лаянкі, то з латышамі 

гамонка заўсёды была ветлівай, часцей з пачастункам. І хаця іхняя сама-

гонка была мацнейшай, але нахвальвалі яны і нашу. Гаспадары і гаспадыні 

вырашалі свае пытанні ўзаемавыгадна, нават калі дамаўляцца пра аплату да-

водзілася ў растэрміноўку. 

Недзе год праз дваццаць у Ворзаве згарэла сядзіба былога “зялёнага” 

Лаўрыновіча, і бацька аддаў яму нашу хату. На той час пятроўцы ўжо пе-

расяліліся ў іншыя вёскі, мусілі і мы будавацца нанова. Гаспадары звяр-

таліся да ўладаў па дазвол працягнуць электрычнасць у Пятроўшчыну з Вор-

зава, але нават за свой кошт улады ім не дазволілі зрабіць гэта. Вёска, пазна-

чаная яшчэ на мапах XVI стагоддзя, была аб’яўлена неперспектыўнай. 

У гэтай вёсцы на дзесяць хат пасля вайны яшчэ сыгралі тузін вяселляў, 

у ёй нарадзілася больш як тузін дзетак. Пад скрыпку, гармонік ды бубен 

адгуляў і я сваё вяселле. Музыкі былі з Латвіі, нямала было адтуль і гасцей. 

Латышскія музыканты дагэтуль ігралі і на нашых вячорках, пакуль свае та-

ленты, падрастаючы, вучыліся на слых сыграць вальсок ды полечку. Таму 

не дзіва, што ў нашых хатах, дзе па чарзе ладзіліся вячоркі, умелі і любілі 

танцаваць “Судмаліняс”, а ў латышскіх Апалях іхнія культурныя хлопцы за-

прашалі нашых дзяўчат на “Зялёную рошчу” ды “На рэчаньку”. Бывала, што 

гэтыя запрашэнні ўрэшце заканчваліся вяселлем.  

Праблем з мовай таксама не было. І з даваеннага, і з ваеннага, і з новага 

жыцця ў нашай вёсцы было натуральным праспяваць тую ці іншую латыш-

скую прыпеўку-дайну, прагукаць якую-небудзь хадавую фразу або жарт. 

Побытавыя зносіны, перанятыя ў суседзяў прылады працы, рэцэпты страў 

прыносілі з сабой новыя словы, укараняючы іх у беларускую мову. Хлапчук 

з нашай вёскі адгукаўся на вокліч “Пуйка!”, на стале замест кашы дымілася 



 

 

путра, пажаданым пачастункам была раўгеня, пажаты боб вешалі на злад-

жаныя з жэрдак жэгіні, а ўбачыўшы курыцу ў агародчыку, нехта мог 

роспачна ўскрыкнуць: “Ак вай валанц!” Большасць нашых вяскоўцаў умела 

чытаць па-латышску. Апошняе пакаленне пятроўскіх вучняў пасля пачатко-

вай школы бегала ў сямігодку ў Апалі і навучылася там бойка дэкламаваць 

вершыкі: “Es pa priekšu, suns pa priekšu, zaķis pa priekšu, krūmos iekšā – 

spurkš!” 

Нават устаючы з-за стала, навучаная маткай малеча магла, склаўшы 

ручкі, прамовіць: “Падзі дэвінь!”, што ў дзіцячым вымаўленні азначала 

“Paldies, Dieviņ!” 

Латвія ратавала нас ад бязбожжа. На Спаса мы хадзілі ў Асуна, на 

Прачыстую − у Пустыню, на Тройцу − у Палішчына, на Ганну − у Берасні. 

Тыя касцёлы акружалі нас паўкольцам-каронай, і да кожнага з іх было 16 

кіламетраў. Збегаць туды басанож з чаравікамі цераз плячо і вярнуцца пасля 

Нешпара дадому было надзвычай пажадана і лёгка. Усе мы былі хрышча-

ныя, хадзілі да споведзі і былі бежмаваныя. Усе ўмелі маліцца. У Пустыні, 

што ўваходзіла калісьці ў Дрысенскі павет, маліліся па-польску, але тое-сёе 

з касцельных спеваў і малітваў ведалі і па-латышску. Спавядаліся ж мы 

паўсюль па-простаму, на сваім дыялекце, і нас разумелі. 

Не стала перашкодай родная мова і ў Даўгаўпілскай педвучэльні. 

Хлопцы з Асвеі на ўступным экзамене па матэматыцы адказвалі па-бела-

руску і іх ніхто не прымушаў гаварыць на “правільнай” мове. Латышскую ж 

мы вывучалі ўсе пяць гадоў. Урэшце мне стала няцяжка прачытаць раман на 

цікавай для мяне мове, напісаць нейкі вершык сімпатычнай студэнтачцы, а 

пасля, у арміі, дзе я служыў з латышамі, падшліфаваў інтанацыі гаворкі, 

прыдбаў шмат часта ўжывальных выразаў. 

Галоўнае ж – і ў інстытуце, і ў арміі ў сваіх латышскіх сяброў мы 

вучыліся любіць сваю радзіму, шанаваць яе духоўнае багацце, адчулі памк-

ненне да вывучэння яе гісторыі. Бо мы бачылі, як глыбока і арганічна адчу-

ваюць сваю Латвію сучасныя пакаленні колішніх нашых агульных продкаў 

– балтаў. Гэтая агульнасць, напэўна, на вякі захавалася ў нашых генах. Я яе 

бачу ва ўзорах коўдраў і ісподак, якія ткалі ды вязалі нашы матулі і 

дзяўчаты, ва ўсмешках кветак з нашых палісаднікаў, з прыемным хваляван-

нем успамінаю святы Купалля-Ліга, дзе побач за адным сталом сядзелі ў ду-

бовых вянках Янкі і Янісы, пенілася піва, зваранае па-латышску ў Ворзаве і 

Пятроўшчыне, а распеўнае латгальскае “Лейго – Лейго!” ляцела, здаецца, 

над усім светам.  

Калі ж запяецца шырока і задушэўна “Mana Dzimtene jauka”, то пасля 

слоў “Cik ziedu plaukumā tu esi skaista …” на тым самым уздыху ўзляціць 

сам сабою працяг: “Радзіма, мая дарагая, красуйся і ў шчасці жыві!” 

Гэта шчырае пажаданне жыве не ў адным маім сэрцы. На працягу ўсіх 

пасляваенных гадоў паняцце інтэрнацыянальнай дружбы ў дачыненні да 



 

 

верхнядзвінцаў і іх латышскіх суседзяў не было і не з’яўляецца пустым сло-

вазлучэннем. Сапраўднае сяброўства выяўлялася падчас сумесных байда-

рачных сплаваў і шматлюдных турысцкіх інтэрзлётаў, фестываляў, яно 

працягваецца на прыгожым свяце “Дзвіна – Двина – Daugava”, развіваецца 

ў ажыццяўленні праекта “Bella Dvina”, умацоўваецца праз гаспадарчыя, 

культурныя, навуковыя сувязі.  

Разам з гісторыкам і мастацтвазнаўцам, “доктарам у квадраце” Юрысам 

Уртансам і прафесарам-фалькларыстам, акадэмікам Янінай Курсітэ мы 

ладзілі вандроўкі па гарадзішчах, курганных могільніках ды вёсках бела-

руска-латвійскага памежжа, праводзілі экскурсіі для навуковых і творчых 

калектываў, у тым ліку для калектыву Латвійскай Акадэміі навук, абмень-

валіся сваімі краязнаўчымі набыткамі, якія пераканаўча сцвярджаюць 

даўнюю гістарычную блізкасць нашых этнасаў, агульнасць іх лёсаў, 

неаслабную ўзаемасувязь і ўзаемаўплыў у мінуўшчыне і сённяшніх днях, 

даюць надзею, што і ў прышласці наша братэрства будзе квітнець і ўмацо-

ўвацца. 


