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Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе чарговы выпуск рубрыкі “Даніна памяці” 
нашага сайта. У ім мы хочам расказаць пра жыццѐвы і творчы шлях цудоўнага чалавека, 
слонімскага паэта Івана Сяргейчыка. Іван Лук’янавіч Сяргейчык – наш калега па Саюзу 
пісьменнікаў Беларусі, ветэран вайны ў Афганістане, таленавіты літаратар. Але, на вялікі 
жаль, пакінуў гэты свет вельмі рана. Засталося тое, што мы абавязаны шанаваць. 
Засталіся кнігі, публікацыі, фотаздымкі... Засталася памяць. Пры падрыхтоўцы рубрыкі 
выкарыстаны матэрыялы, якія сабрала і падрыхтавала для публікацыі кіраўнік 
Слонімскага раѐннага літаратурнага аб'яднання імя Анатоля Іверса, член СПБ, паэтэса 
Ірына Войтка. За дапамогу ў падрыхтоўцы дадзенага выпуску тэматычнай рубрыкі мы 
сардэчна дзякуем Ірыне Антонаўне. Мы таксама выказваем падзяку вучням гуртка 
"Краязнаўства" пры Слонімскім раѐнным цэнтры дзіцячай творчасці і кіраўніку гуртка 
Дзіяне Віктараўне Бярозе за прадстаўленыя даследчыя і архіўныя матэрыялы. Ад усяго 
сэрца мы дзякуем усім, хто прысвяціў гэтаму чалавеку свае творы, хто памятае Івана 
Лук'янавіча Сяргейчыка і захоўвае памяць аб ім. 

 
Жыў для людзей 
 
Аб творчай дзейнасці члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, воіна-інтэрнацыяналіста 
Івана Сяргейчыка (1949-2006) 
 
Выканалі:  
навучэнцы гуртка 
“Краязнаўства”. 
Кіраўнік : 
педагог дадатковай адукацыі 
Дзіяна Віктараўна БЯРОЗА. 
 
Упраўленне адукацыі Слонімскага райвыканкама 
Дзяржаўная установа адукацыі 
“Слонімскі раѐнны  цэнтр дзіцячай  творчасці  
 “Скарбніца” 
 
Рэспубліканскі конкурс творчых  работ 
 “Мае землякі – мой гонар”. 
Намінацыя :  “Гонар і слава маѐй Бацькаўшчыны”. 
 
 
“Мабыць, найскладанейшая і найпрасцейшая “навука” для кожнага – у любых абставінах заставацца 
чалавекам, не схібіць у сваѐй хадзе сярод людзей, не страціць дабрыню, быць шчодрым у думках і 
справах, мужна пераносіць усѐ, што пасылае лѐс…” 
 

Уладзімір Саламаха 

 



Чалавек нараджаецца для жыцця. Жыццѐ – гэта радасць і смутак, смех і слѐзы, каханне і 
нянавісць, асалода і пакуты, надзея і адчай, багацце і беднасць матэрыяльная і духоўная. 

Жыццѐ недаўгавечнае,  як подых ветру. Яно ў кожным з нас, пакуль мы жывем на белым 
свеце. І кожны з нас спадзяецца жыць не проста доўга, а бясконца доўга, марыць пра вялікія  
здзяйсненні. І  жыццѐ раптам абрываецца ў дарагіх нам людзей… 

Але пасля  смерці застаюцца яны у сваіх здзяйсненнях, дасягненнях, ў сваѐй творчасці… 
 
Жыццѐ даецца, каб жыццѐ тварыць. 
Каб светла-залатую яго ніць 
віць і далей — любоўю, справай дзейнай 
ды словам, што ад справы неаддзельна. 
Тварыць! 
 
Жыццѐ даецца, каб жыццѐ тварыць. 
 Надзеяй, праўдай, мужным парываннем, 
 высакародным, дружным намаганнем, 
 што потым зоркай у вяках гарыць. 
 Тварыць! 
 
Жыццѐ даецца, каб жыццѐ тварыць. 
Маральны самы, самы натуральны 
пачатак гэты вось жыццестваральны. 
Інакш — якая ад жыцця карысць? 
Тварыць! 
 
Жыццѐ даецца, каб жыццѐ тварыць. 
Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць, — 
Тварыць! 

 
Анатоль Вярцінскі 
 
 

Нашу работу ―Жыў для людзей‖ мы прысвячаем 
памяці таленавітага пісьменніка Слонімшчыны, песняра 
мужнасці і сапраўднай доблесці і проста добрага чалавека - 
Івана Лук’янавіча Сяргейчыка. 

Нарадзіўся Іван Лук’янавіч Сяргейчык  у вѐсцы 
Вострава на Зельвеншчыне 17 жніўня 1949 года. Так склаўся 
лѐс, што дзяцінства яго прайшло ў вѐсцы Пустаборы. 
Вучыўся ў Пустаборскай пачатковай і Галынкаўскай 
сярэдняй школах.  Пісаць вершы пачаў яшчэ ў трэцім класе,  
калі вучыўся ў Пустаборскай пачатковай школе. Аднойчы на 
ўроку беларускай мовы настаўніца, Аляксандра Сцяпанаўна 
Цвікевіч, убачыла лісток паперы, на якім быў напісаны верш 
―Ручэй‖. Праз некаторы час вершы пачынаючага паэта 
змяшчаліся ў школьнай насценнай газеце. Аляксандра 
Сцяпанаўна з гэтага часу стала яго першым памочнікам, 
крытыкам і рэдактарам. ―Гэта яе заслуга, - гаварыў Іван 
Лук’янавіч, - што я сѐння пішу, што ўлюблѐны ў роднае 
слова, у родныя, блізкія і дарагія сэрцу краявіды‖. 



          *** 
Мой слаўны горад – помнік даўніны, 
Сівых вякоў бясцэнная карцінка! 
Я – твой мураш, тваѐй зямлі пясчынка, 
Нашчадак тых, хто не прыйшоў з вайны. 
З табою лѐс свой я заўжды дзялю. 
Я – сын, і за цябе я гонар маю. 
ЦЯБЕ на шчасце я благаслаўляю, 
І кроўю прашчураў, палітую ЗЯМЛЮ! 

 
Іван Сяргейчык . Слоніму. 
 
        Першым надрукаваным творам быў верш на рускай мове ―Перед революцией‖ у 
Слонімскай раѐннай газеце ―За перамогу камунізму‖ у 1972 годзе. 

З успамінаў Івана Лук’янавіча: ―Універсітэцкіх навук не праходзіў, не было калі, да ўсяго 
трэба даходзіць самому. Змалку хлеб сваім мазалѐм зарабляў. Пасля школы скончыў 
Слонімскае прафесійна-тэхнічнае вучылішча. Стаў механізатарам. Працаваў у калгасе, на 
будоўлі аўтадарог у Сярэдняй Азіі. А потым – войска‖.  

З 1968 па 1990 гг. служыў у радах Савецкай Арміі.  Суровы лѐс выпаў на долю 
пісьменніка. У былыя савецкія часы ѐн служыў у арміі ў нашым родным  Слоніме. Потым двойчы 
яму давялося ўдзельнічаць у вайне Афганістана ( у 1981-83 г.г. і ў 1989 г.), глядзеў смерці ў 
вочы, быў паранены. Узнагароджаны ордэнам  Чырвонай Зоркі і медалямі. Вайна – сташная рэч. 
Яна пакінула ў  жыцці Івана Лук’янавіча глыбокі след. Гінулі сябры на вачах, часам і яму 
даводзілась быць на валасок ад смерці. Перажыванні, думкі, жудасць   той вайны - гэта 
люстэрка яго творчасці. 

 
У часы службы ў арміі. “Сам змайстраваў пульт кіравання ў часці – і  салдатаў  вучыў. 

 



*** 
Как часто нас мучает боль 
Неутихшей афганской войны  - 
Бурлящий поток, 
Миномѐтные вспышки с другой стороны… 
Мне врезалась в память 
Дырявая фляжка, последний глоток, 
Который твой друг, 
От себя отрывая, мальчишке сберѐг… 
 
                                           І. Сяргейчык.  Памяць. 
 
 
 
 

 
 У час баявых дзеянняў. Люты 1982 г. 

 
Іван Лук’янавіч пра афганскую вайну сказаў сваю праўду ў кніжцы-дзѐнніку ―Горкі пыл 

Гіндукуша‖. 
Іван Сяргейчык -  пісьменнік-салдат. У Беларусі ѐн быў першы. Не па выхаду кнігі, а па 

часе яе напісання. 
―У гэтыя часы існавалі сваеасаблівыя адносіны да афганскай тэмы – ніякай праўды. 

Вядома, што ў Маскве была група літаратараў, якім нібыта ―вменялось‖ у творчыя планы пісаць 



пра афганскую вайну, і нават як! Таму пасля іх прачытання нічога не кранала, бо адчуваўся 
фальш, няпраўда,‖ - зазначаў Уладзімір Саламаха. 

А Іван Лук’янавіч стаў адным з першых беларускіх пісьменнікаў, хто пачаў сапраўды 
праўдзіва ―асвойваць‖ афганскую тэму. Пасля іншыя і іншыя літаратары пісалі пра тую вайну. 
Кожны – па-свайму. Зыходзячы з уласнага вопыту, з меры таленту, адпушчанага кожнаму. 

―Людзі кажуць, што самае лѐгкае – гэта гаварыць, або пісаць праўду. Ці змагу я напісаць 
яе, афганскую праўду? Якая яна ѐсць там, калі тут ад усяго што бачыш і чуеш, апускаюцца 
рукі?...‖ – пачынаецца дзеннік. 

Афганскі дзеннік былога воіна-інтэрнацыяналіста пісаўся на самым пачатку тады яшчэ 
мала вядомай нам ―афганскай вайны‖. Усе, пра што пісаў аўтар, ѐн сам перажыў, быў ТАМ не  
на экскурсіі, а як непасрэдны ўдзельнік. 

Апошняя кніга Івана 
Сяргейчыка ―Без права на 
літасць‖ выйшла ў 2006-ым 
годзе. Пад вокладкай гэтай кнігі 
сабраны амаль усе творы 
пісьменніка на афганскую тэму. 

Чытаючы творы Івана 
Лук’янавіча сапраўды 
задумваешся над пытаннем: 
―Хто ўсѐ ж такі ў той вайне меў 
права на літасць?‖ Адказ гучыць 
у творах – ―зямля афганская і 
шматпакутны народ яе…‖ 
―Агонь і дым гэта страшная 
рэч… Нават сѐння жудасна і страшна успамінаць той дзень. А яшчэ страшней успомніць, што з 
роты капітана Сіліна ў жывых засталося толькі дзесяць чалавек. Свая кроў заўсѐды даражэй, 
чым чужая. Чаму так цяжка зразумець кошт чужой крыві? Ці бачылі колер крыві тыя, хто 
пасылаў нас выконваць гэты інтэрнацыянальны абавязак?‖ Гэтымі радкамі заканчваецца 
афганскі дзѐннік Івана Лук’янавіча Сяргейчыка. 
      Яшчэ ніхто ніколі не вызначыў, калі, у які час нараджаецца пісьменнік. Уладзімір Саламаха, 
лаурэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і сябар Івана Сяргейчыка, так піша ў прадмове 
да кнігі ―Без права на літасць‖: ―Упэўнены, ведаючы якім было дзяцінства і юнацтва Івана 
Сяргейчыка, а таксама тое, як ѐн з маленства ўспрымаў свой і чужы боль, што тады якраз і 
нарадзіўся талент пісьменніка ў душы майго сябра‖… 
 
      Усѐ пачынаецца з дзяцінства. Першая несправядлівасць. Першы боль. Першае 
расчараванне. Першае каханне. Толькі блізкія сябры мелі магчымасць ведаць аб гэтым. А вось 
аб тым, што звязвала пісьменніка з Беларуссю нашай мілаю, мы можам прачытаць у яго вершах 
і прозе, якія раскінуліся, нібы пацеркі па розных выданнях. А гэта ні многа ні мала: 
рэспубліканскія часопісы : 
―Маладосць‖; 
―Полымя‖; 
―Акно‖; 
―Карані‖;  
зборнікі ―Золак над шчарай‖;  
―Галасы‖ і інш. 



      Матэрыял аб творчай дзейнасці Івана Сяргейчыка змяшчаўся на 
старонках многіх газет.  

Два апавяданні Івана Сяргейчыка аб афганскай вайне былі 
змешчаны ў літаратурным альманаху Слонімшчыны ―Золак над 
Шчарай‖, які выйшаў у свет у 1994 г. Выхад гэтай кніжкі – сапраўднае 
свята, бо падобных выданняў ранней не выпускалася ў Слоніме. Золак 
– гэта самы пачатак дня, світанне. Гэты пачатак быў светлым, 
аптымістычным. За першым слонімскім літаратурным зборнікам амаль 
праз адзінадцаць год, у 2005 годзе, выйшаў другі – ―Пад гукі паланэза‖, 
яшчэ больш цікавы, шырэй напоўнены разнастайнымі краязнаўчымі і 
літаратурнымі матэрыяламі, укладальнікамі якога быў Іван Лук’янавіч. 

  
Мой кудзелькавы край – 
Ільняная радзіма… 
Тут ступіў я ў жыццѐ 
Па світальнай расе, 
Плаваў у морах чужых, 
Як ашчэпак ільдзіны, 
Пакуль зноў 
На зямельцы бацькоў не асеў… 
Я народжаны 
Прашчураў сілу прымножыць. 
У збудаванай хаціне – 
Шчасце гнѐздышка ўе. 
Я калодзеж з крыніцы 
Зрабіў пры дарозе – 
Няхай людзям 
Жывільныя сілы дае. 

 
І.Сяргейчык. Паклон.                                                                                                       Родная Слонімшчына 
 

І сапраўды: кудзелькавы ранак, ільняное раздолле, з пахам хлеба жытнѐвае поле – былі  
натхненнем паэта Івана Сяргейчыка. І гэта не проста правінцыяльны паэт, а пісьменнік Беларусі. 
У 1995-ым годзе ѐн быў прыняты ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. 
     Наш край багаты на літаратурныя таленты. Са Слонімскай зямлѐй звязаны імѐны знакамітых 
пісьменнікаў і паэтаў, сярод якіх:  
Валянцін Таўлай;  
Сяргей Новік-Пяюн;  
Алесь Сучок;  
Анатоль Іверс; 
Алег Лойка;  
Мікола Арочка;  
Васіль Супрун; 
Сяргей Чыгрын;  
Янка Карповіч;  
Алена Ржэуцкая і іншыя.  
 

На змену старэйшаму пакаленню ў кагорту пісьменнікаў прыйшло маладое папаўненне, 
якое працягвае традыцыі таленавітых   папярэднікаў-землякоў. 



Слонімскія аўтары паставілі перад сабою мэту апавядаць людзям, побач з якімі жывуць, пра тое, 
пра што ведаюць добра – пра свой Слонім, пра сябе і гэтых людзей – сяброў, суседзяў. 
      Іван Лук’янавіч здолеў аб’яднаць людзей, сталога веку і творчую моладзь Слонімшчыны: 
захаваць памяць пра паэта-земляка Анатоля Іверса,  надаўшы яго імя літаратурнаму 
аб’яднанню. 

 
Газета “Слонімскі веснік”ад 4 красрвіка 2002 г. 
Новы кіраўнік літаб’яднання. 

 
―З ім было лѐгка, проста і надзейна. З’яўляючыся кіраўніком літаб’яднання, Іван Лук’янавіч 

сам вѐў справаводства, рэдагаваў творы  аўтараў, дапамагаў ім  выдаваць кнігі, праводзіў 
прэзентацыі, любіў сяброўскія сустрэчы і падарожжы. Пры гэтым не выносіў графаманства, 
невуцтва і хамства‖ – адклікаліся калегі. 
 

 
Сустрэча з мінскімі літаратарамі. 



Ірына Антонаўна Войтка –  кіраўнік літаб’яднання імя Анатоля Іверса, успамінае: ―Яго 
любілі ўсе, хто ведаў: у друкарні, дзе ѐн у свой час працаваў загадчыкам гаспадаркі; у рэдакцыі 
газеты ―Слонімскі веснік‖, куды прыносіў свае артыкулы; у цэнтры дзіцячай творчасці 
―Скарбніца‖, дзе кіраваў літаратурным гуртком; у дзіцячым садку, куды Іван Лук’янавіч захоздіў 
да мяне, каб сустрэцца, пагаварыць пра планы літаратурнага аб’яднання. Вось такі ен быў: 
імклівы, праўдзівы, працавіты‖. 
 
Вырвуся да людзей, 
Як да вяршыняў Храма. 
Людзі заўсѐды ѐсць 
Чыстыя, быццам Храм. 
Для іх і вясна – абуджэнне, 
Для іх і любоў – нараджэнне, 
Для іх і жыццѐ – спасціжэнне 
Высокае, быццам Храм. 

 
Ірына Войтка.  І.Л.Сяргейчыку.  
 

Іван Лук’янавіч Сяргейчык цесна супрацоўнічаў з рэдакцыяй гумарыстычнага часопіса 
―Вожык‖. У лістападзе 2005 года ў ЦДТ ―Скарбніца‖ адбылася сустрэча ―вожыкаўцаў‖ са 
слонімскімі школьнікамі, якая была арганізавана пісьменнікам. 

 

                     
Сустрэча  рэдкалегіі журнала “Вожык”са слонімскімі талентамі. 

 
Навучэнка Івана Лук’янавіча Ларыса Нагапецян чытае свае вершы. 

 



Трэба адзначыць, што  Іван Лук’янавіч цесна  супрацоўнічаў з  цэнтрам дзіцячай 
творчасці. І ў пачатку 2005 навучальнага года распачаў сваю дзейнасць літаратурны гурток, 
створаны па ініцыятыве Слонімскага літаб’яднання імя Анатоля Іверса пры установе 
пазашкольнага выхавання і навучання ―Скарбніца‖.  З юнымі прыхільнікамі літаратуры і 
пачынаючымі літаратарамі заняткі праводзіў член Саюза беларускіх пісьменнікаў, кіраўнік 
Слонімскага літаб’яднання Іван Лук’янавіч Сяргейчык. Хлопчыкі і дзяўчынкі з гарадскіх школ 
спасцігалі нялѐгкую, але даволі цікавую і захапляючую навуку, якая называецца літаратурнай 
творчасцю. Іх поспехі радавалі кіраўніка. Лепшыя творы змяшчаліся на старонках газеты 
―Слонімскі веснік‖ і гучалі ў літаратурных перадачах на раѐнным радыѐ. 
Іван Лук’янавіч так адзываўся аб сваім гуртку:  ―Гэта вельмі надзейны, жыццярадасны ручаѐк, які 
па разліку павінен напоўніць  дзейнае рэчышча творчых асоб літаб’яднання‖.  

Адзін з яго таленавітых вучняў, Аляксандр Лойка, стаў членам літаб’яднання імя Анатоля 
Іверса. 

Вось калі б вярнуць з небыцця Івана Лук’янавіча, то яго вучні, сказалі б яму, як многа ѐн 
значыў у жыцці для іх, як многа ѐн зрабіў для хлопчыкаў і дзяўчынак, якія прыходзілі да яго з 
адкрытай душой, чыталі яму свае творы і з хваляваннем чакалі яго парады, прыслухоўваліся да 
кожнага яго слова, заглядвалі ў яго вочы, спадзеючыся пачуць пахвалу. І яны яе атрымлівалі. Ён 
умеў натхняць на новыя творы, паверыць у свае сілы. 



Іван Лук’янавіч вельмі любіў моладзь, дзеля якой і 
быў сапраўдным настаўнікам. А моладзь цягнулася да 
яго, як да бацькі. Нездарма  ѐн на апошнім годзе свайго 
жыцця выдаў арыгінальную кнігу (запланаваўшы серыю) 
аб адоранай моладзі Слонімшчыны ―Сцяжынка школьная 
мая‖. 

Амплуа, у якім выступіў пісьменнік незвычайная: 
пасля  асэнсавання цяжкіх падзей афганскай вайны  -  да 
кнігі-аповеда праз адораных дзяцей роднай 
Слонімшчыны. Чалавецтву добра вядома, што 
нараджэнне месяца-маладзіка дае сусвету новае жыццѐ, 
рэгулюе яго функцыі ў  прыродзе. Як  асэнсаваў сам 
аўтар гэту з’яву ў ягоным жыцці: ― Перавод рэгулятара 
пачуццяў  уласнай свядомасці з балючых для душы і праз 
гады падзеі афганскай вайны на маладзіковую 
сучаснасць – справа невымяральна складаная але 
вельмі неабходная‖. 
Пад адной вокладкай сабраны лѐс і талент, думкі і спадзяванні, надзеі і перамогі тых, каго ўжо 
сѐння можна назваць будучыняй нашай краіны. 

Хлопцы, дзяўчаты, пра якіх расказвае пісьменнік Іван Лук’янавіч Сяргейчык, ужо спазналі 
смак тых перамог, якія дасягаюцца шляхам самаадданай працы і самаўдасканалення. 

Каб кветкі выраслі, неабходна ўрадлівая глеба і цѐплыя ласкавыя праменьчыкі сонейка. 
Урадлівай глебай для юнакоў з’яўляюцца іх школы, а сонечнымі праменьчыкамі – настаўнікі. 

Дык хто яны, героі Івана Лук’янавіча? Гэта школьнікі: пераможцы раѐнных, абласных, 
рэспубліканскіх алімпіяд, конкурсаў, спаборніцтваў: хімікі, фізікі, літаратары, спартсмены, 
спевакі, музыканты і танцоры, лепшыя вучні класаў і школ нашага горада. Гэта тыя, кім ужо 
сѐння ганарацца бацькі і настаўнікі.  

Усведамляючы важнасць такога выдання для будучыні нацыі, для прыкладаў маладых, 
прадмову для кнігі  напісала былы начальнік упраўлення адукацыі Слонімскага райвыканкама 
Галіна Іванаўна Шмялѐва. 

Чытаеш невялікія апавяданні, з якіх складаецца ―Сцяжынка школьная мая‖ і міжволі 
пачынаеш ганарыцца сваѐй краінай: калі толькі на Слонімшчыне столькі адораных, таленавітых 
дзяцей, што ўжо казаць пра ўсю Беларусь! 

Аўтар кнігі, пісьменнік, якому ў маладыя гады давялося прайсці праз Афганістан, не па 
чутках ведае каштоўнасць мірнага, шчаслівага жыцця. Напэўна, таму ѐн і прысвячае сваю кнігу 
дзецям, бо ад іх залежыць, якой будзе ―будучыня нашай краіны, будучыня народа – лѐс нацыі‖. 
  Ёсць пісьменнікі, чые імѐны становяцца вядомымі чытачу ўжо з першых публікацый: 
прачытаеш апавяданне, верш – і запомніў назаўжды. І нават калі потым, праз гады, іх творы 
сустракаеш не так ужо і часта, ведаеш: цікавы, самабытны, чымсці прывабны аўтар. Да такіх мы 
і адносім Івана  Сяргейчыка. 

Іван Лук’янавіч заўчасна пайшоў з жыцця. Цяжкая і невылечная хвароба забрала ў 
родных і сяброў гэтага інтэлігентнага, добрага чалавека. Трэццюю вайну з нябачным ворагам 
воін-афганец Іван Сяргейчык не здолеў выйграць. Лѐс… Так кажуць… Але для яго сяброў, 
вучняў, і для людзей , якія проста ганарыліся такім талентам Слонімшчыны, Іван Лук’янавіч 
застаецца жывы. Мы памятаем яго словы, яго парады, яго творчасць.  

Як цяжка гаварыць пра Вас, Іван Лук’янавіч, у мінулым часе, як многа Вы змаглі б зрабіць 
у будучым…БО ВЫ ЖЫЛІ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ!                                       



Казімір Камейша 
 

САМОТА  
                 
           Памяці Івана Сяргейчыка 
 
Самота… І круг твой замкнуўся 
Акрайкам апошняй вярсты. 
Тры залпы сухога салюта 
І чаркі самотныя тры… 
У медзь адліваліся гукі, 
Каб выбухнуць тут жа, як гром. 
Пяклася падушачка ў рукі 
З тваім баявым медалѐм. 
І бор векавечны над Шчарай, 
Што помніць вайну не адну, 
Літаўрамі лісця ударыў 
І болем душу скалыхнуў. 
У выдмах глухіх Гіндукуша 
Дыміўся, як танк успамін, 
І птушкамі родныя душы 
Сышліся над крыжам у клін. 
Жыццѐ – як бясконцае поле 
Для бітваў, для дзей і самот. 
А, можа, працяг толькі бою 
За вечнасць Айчыны самой… 
 
Спіс выкарыстанай літаратуры 
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Сяргейчык І.Л. ―Абавязак перад памяццю‖. Інтэрв’ю узяў С. Чыгрын //Праца.-1991г. 6 ліеня. 
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Іван СЯРГЕЙЧЫК 
(1949 – 2006)   
 

Пад творам Івана Сяргейчыка "Горкая пяшчота" стаіць дата – люты 1985 года. З таго часу прайшло нямала 
гадоў, але апавяданне-быль кранае душу і сѐння.  
 

Горкая пяшчота 
 

Пасля начной завірухі ранак выдаўся неспадзяваным. Сонца нібы спазнялася. Яно 
прыхарошвалася недзе за лесам у белаватай смузе. Вулічныя абсады – клѐны, таполі і бярозкі, 
– голле якіх спрэс абложана снегам, спагадліва пазіралі на замеценыя завірухай кусты, бо як 
асядзе снег – абломіць, знішчыць усю прыгажосць. І тады жыві, як хочаш. Альбо чахні ад тугі і 
суму, альбо аддавай усю моц пасынкам. Пачынаць жа новае жыццѐ – адно і тое ж, што замест 
зерня слѐзы сеяць. Што ўзыдзе? Ды ці ўзыдзе што? 

Загледзеўшы людзей, асады сыпалі на іх галовы снежнай пацярухай: спыніся, чалавеча, 
не праходзь міма бяды чужой. Спыніся… 

Ішлі гараджане, спяшаліся хто куды, бо чужая бяда, як іржавая вада – нікому не патрэбна. 
А тым часам з ваеннага гарадка на гарадскую вуліцу выцягвалася калона армейцаў. Паперадзе, 
як належыць, адлічваў крок аркестр. Вулічны рух прыпыніўся. Нецярплівыя легкавушкі, грузавікі і 
аўтобусы ціснуліся да тратуараў і, стоячы там, тарахцелі маторамі. Праз шыбіны вокнаў на 
вайскоўцаў з цікавасцю пазіралі людзі. Над вуліцай чуўся хрыплівы такт салдацкіх крокаў. 

Данеслася музыка – калона падыходзіла да плошчы. У страі падраўняліся. 
Ажылі тратуары. Людзі, ствараючы шчыльны ланцужок, не адрываючыся, цѐплымі 

позіркамі глядзелі на армейскі строй. 
На плошчы калона скіравала ўлева. Мінула ўзлобак, пасярод якога высіўся помнік, 

атулены маладымі ліпамі. Абапал помніка – ганаровая варта: салдаты, піянеры, збоч – 
ветэраны, а навокал – жывое людское мора. 

Дзесьці за скрыжаваннем калона развярнулася і спынілася насупраць помніка. 
Непадалѐку, на тратуары, стаяла невысокая маладжавая жанчына. На дробным 

маршчыністым яе твары відзѐн быў неспакой. З-пад цѐмнай хусткі рассыпаліся густыя пасмы 
сівізны, а вочы, цѐмныя і глыбокія, акружаныя падкоўкамі маршчынак, быццам кагосьці шукалі 
сярод строю. 
‒ …Людская памяць не ведае вымярэнняў. З кожным годам радзеюць нашы рады, на скронях 
становіцца больш сівізны, а на сэрцы – болю.., ‒ ліўся з рэпрадуктара голас ветэрана. 



Жанчына, напэўна, не чула гэтых слоў. Крыху схіліўшы галаву, непрыкметным узмахам 
рукі яна схавала пад хустку непаслухмяныя пасмы валасоў. І тут грымнуў салют. Скаланулася 
паветра. З таполяў пасыпаўся іскрысты снег. Ён слаўся на галавы, плечы, дробнымі кроплямі 
вады казытліва астуджваў твары. Хто паспеў – адхіляўся ўбок, хто атрасаўся, а яна стаяла 
нерухома, накіраваўшы позірк на высокага стройнага салдата ў першай шарэнзе строю. І раптам 
заплакала. Салдаты паглядзелі на яе. 

Жанчына стаяла, прытуліўшыся да дрэва, і рукамі закрывала твар. Худыя плечы 
ўздрыгвалі ўсѐ часцей і часцей. 

Падбегла нейкая дзяўчына, пачала супакойваць, нешта гаварыць. 
Жанчына не слухала яе. Яна падняла галаву і, выцягнуўшы шыю, зноў зірнула на 

салдацкі строй. Затуманены позірк яе спыніўся на тым жа салдаце. Штосьці напружана 
прашапталі яе вусны. 

У страі заўважылі жанчыну. Ціхі шэпт пракаціўся па калонах і шарэнгах. Салдат нечакана 
здрыгануўся, праглынуўшы камяк жалю, кашлянуў, выйшаў са строю і хутка накіраваўся да 
жанчыны. Афіцэр, які стаяў наперадзе, наважыўся нешта сказаць наўздагон салдату, але сусед 
спыніў яго, паклаўшы руку на плячо. 

Доўгая яловая вітая гірлянда плыла на руках да помніка. 
З жаночых вачэй нястрымна ліліся слѐзы. Яна выцягнула з рукава паліто хусцінку і 

пачала выціраць твар. Салдат быў ужо побач, і яна імкліва зрабіла крок яму насустрач. 
Яны стаялі на тратуары – маленькая жанчына і высокі салдат, пагружаныя ў свае пачуцці 

і роздум. Жанчына пяшчотна гладзіла рукамі шэры салдацкі шынель. А навокал было чутна, як 
шмыгалі людзі насамі. 
‒ Чаго яна?  
‒ Сустрэла сына? 
‒ Загінуў сын яе. У Афганістане.  
Некаторыя паціскалі плячыма. Іншыя праслязіліся. 
Зноў грымнуў салют. Жанчына здрыганулася.  
‒ Сы-но-чак, сын-ку, пойдзем дамоў… Пойдзем жа... ‒ спалохана паклікала яна. 

Салдат абняў жанчыну за плечы. Натоўп расступіўся, прапускаючы іх.  
У трэці раз скалануў паветра салют, аддаючыся прыглушаным рэхам на лютаўскіх 

вуліцах і завулках. 
 
Слонім. Люты 1985  года    
 

 
Песня пра Слонім 
 
Горад мой, ты жывеш пад сузор'ем надзеі  і шчасця. 
У будні  дзѐн  веліч працы радкамі ўпісваеш сам. 
Будаўнік твой партрэт змог цаглінкамі гонару скласці,  
А захоўваць яго мужным дочкам тваім і сынам. 
 
Слонім наш, родны наш, мы табе ўсѐ жыццѐ прысвячаем.  
I, як птаху, жадаем моцных крылаў у палѐтах тваіх.  
Няхай макі цвітуць там, дзе насмерць салдаты стаялі. 
Макі – сімвал павагі  да справаў тваіх баявых. 
 



Вечнасць у парку тваім мужным ліпам расчэсвае косы,  
Млечны шлях акунуўся ў хвалі канала твайго. 
I гучьщь "Паланэз", настальгію  купаючы ў росах,  
То Агінскаму гімн ад шматлікіх нашчадкаў яго. 
 
На шляхах, між дуброў, не аднойчы заставы ўставалі.  
Успыхваў іскрамі меч у руках абаронцы твайго.  
Твае, бацька, сыны- наймацнейшыя пробы са  сталі, 
У абелісках застылі, як гонар народа майго. 
 

Сэрца малой радзімы 
 
Месяцам мечаны вечар 
Песціцца ў дымцы лагоднай. 
Слонім мяне на сустрэчу 
Кліча пасля паходаў. 
 
І дзе б  ні быў, у час растанні, 
Прагну з табою спаткання. 
Сэрца малой радзімы маѐй –  
Калыска майго кахання. 
 
Ад шчасця плыву між ліпкамі, 
Ног пад сабою не чую. 
Квеценем шчодра  асыпаны 
Слонім мяне чаруе. 
 
Туліцца ясень з бярозкаю, 
Нібы у іх час спаткання. 
Мроіцца мне: прамаўляецца 
У шэпце лістоты прызнанне. 
 
Шчара, маці пяшчотная,   
Зорачкі ў хвальках купае, 
Нібы рукою дзявочаю, 
Стужкай цябе абвівае. 
 
Скарб маіх сноў юнацкіх,     
Іду да цябе на спатканне.                         
Сэрца малой радзімы маѐй –  
Горад майго кахання.  
 
Бор гоіць водарам раны мае 
Пасля чарговых растанняў. 
Ты – сэрца малой радзімы маѐй –  
Арэлі майго кахання. 
 



* * * 
 
Мой слаўны горад – помнік даўніны, 
Сівых вякоў бясцэнная карцінка! 
Я – твой мураш, тваѐй зямлі пясчынка, 
Нашчадак тых, хто не прыйшоў з вайны. 
 
З табою лѐс свой я заўжды дзялю. 
Я – сын, і за цябе я гонар маю. 
На шчасце я цябе благаслаўляю 
Крывѐю прашчураў палітую зямлю! 
 

Пошукі душы 
 
Сам сабе я патрапіць ніяк не магу – 
Не стасуюцца ява з жаданнем:  
То ад лета ў восень ашалела бягу, 
То зіме прызначаю спатканне. 
 
Маладосць адшугалі на арэлях гады,  
Сталасць скроні фарбуе рашуча.  
Паглынула сумленне спакусаў сляды, 
Роздум ветліва мудрасці вучыць. 
 
Я вясну сустракаю ў віхурах надзей, 
Сэрца прагне кахання, пяшчоты...  
Спадзяюся, што лецейка з імі звядзе,  
А трапляю пад дах адзіноты. 
 
Аздабляе шчадротамі восені дар –  
Душа просіцца ў вырай манлівы.  
Толькі крылы не даў мне магутны Ўладар... 
Мары чахнуць  прадзімкам санлівым. 
 
Тры эцюды сыграла на арфе зіма –  
Зноў на старце нязбытныя жарсці. 
Зацугляць іх напорыстасць – сілы няма... 
Дзе ж ты, у мроях узнѐслае шчасце?.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


