
 
 

 
 

Святлана КОШУР 

 

ПІСЬМЕННІК   
З  НАДНЁМАНСКАЙ  ВЁСКІ 

 
         17 верасня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Яўгена 
Ігнатавіча Крамко (17.09.1920 – 9.08.1999).  

       З пісьменнікам Яўгенам Крамко з наднѐманскай 
вѐскі Беражна, што знаходзіцца ў Карэліцкім раѐне, я 
пазнаѐмілася, як ні дзіўна, не тады, калі ў пачатку 1980-
х гадоў працавала ў Беражэнскай школе, а крыху 
пазней, калі адпрацаваўшы  10 гадоў настаўніцай, зноў 
прыехала ў Беражна ўжо ў якасці навуковага 
супрацоўніка Карэліцкага раѐннага краязнаўчага музея, 
каб сабраць матэрыялы пра Беражэнскую 
сельскагаспадарчую школу для новай музейнай 
экспазіцыі. Гутарыла я пераважна з жанчынамі, бо ў той 
школе, якая мяне цікавіла,  у 1930- я гады вучыліся 
толькі дзяўчынкі, але мая вандроўка прывяла мяне і да 
Яўгена Крамко, які летам адпачываў у бацькоўскай хаце 
ў Беражна. Ён расказаў пра сельскагаспадарчую школу 
для юнакоў, дзе вучыўся сам. Дзейнічала яна ў тыя ж  
гады, што і Беражэнская, толькі ў вѐсцы Кашалева на 
Навагрудчыне. Яўген Крамко закончыў яе ў 1939 годзе, 
адвучыўшыся перад гэтым у мясцовай “паўшэхнай” 
школе. Юнакоў сельскагаспадарчай школы вучылі  

самым розным гаспадарчым прамудрасцям, і гэтыя веды заставаліся ў іх на ўсѐ жыццѐ. У час 
размовы я звярнула ўвагу на маліннік гаспадара. Мяне здзівіў незвычайны жоўты колер ягад. 
Яўген Ігнатавіч прапанаваў прыехаць пазней і ўзяць саджанцы. Але наступная наша сустрэча 
адбылася толькі ў 1997 годзе. Мы сустрэліся на святочным мерапрыемстве ў Карэліцкім 
раѐнным Доме культуры, і я папрасіла ў яго аўтограф. Ён напісаў свае добрыя пажаданні на 
дзвюх кнігах, а праз год яго не стала.  
         Падчас першай сустрэчы я яшчэ не ведала, што ўжо пабачылі свет калектыўныя зборнікі 
“У прынѐманскіх лясах” (1975) і “За край родны” (1978), дзе сярод іншых успамінаў партызан і 
падпольшчыкаў былі змешчаны ўспаміны былога намесніка камандзіра па разведцы 
партызанскай брыгады “Камсамолец” Яўгена Ігнатавіча Крамко. Пазней, ствараючы ў музеі 
экспазіцыю ў зале Вялікай Айчыннай вайны, я звярнулася да дакументальнай аповесці нашага 
земляка “Атрад “Камсамольскі”, якая выйшла ў 1987 годзе ў выдавецтве “Юнацтва”. Гэта кніга 
дапамагла  больш даведацца пра партызанскі рух на Карэліччыне ад непасрэднага ўдзельніка 



тых падзей. Яна і сѐння змешчана ў экспазіцыі музея побач з фотаздымкамі ўдзельнікаў 
камсамольска - маладзѐжнага падполля, якое было створана ў прынѐманскіх вѐсках з першых 
дзѐн акупацыі. Актыўным удзельнікам падполля быў камсамолец з вѐскі Беражна, былы студэнт 
Гродзенскага тэхнікума фізічнай культуры Яўген Крамко. У суседняй вѐсцы Сіняўская Слабада 
адным з кіраўнікоў падпольнай групы стаў былы студэнт Навагрудскага педвучылішча, будучы 
пісьменнік  Уладзімір Калеснік. Пазней Яўген Крамко напіша ўспаміны пра свайго баявога сябра. 
У верасні 1942 года на базе камсамольска - маладзѐжнага падполля быў створаны партызанскі 
атрад “Камсамольскі”, у складзе якога ваяваў Яўген Крамко.Удзельнік вайны быў узнагароджаны 
ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны 1- ступені і медалямі. 
         Пасля вызвалення Беларусі Яўгена Крамко  накіравалі ў школу прапагандыстаў пры ЦК 
КПБ, у 1946 – 1948 гг. ѐн працаваў рэдактарам раѐннай газеты “Ивенецкая правда”, у 1948 годзе 
ўзначальваў карэліцкую раѐнную газету “Красное знамя”. Увесь час будучы пісьменнік імкнуўся 
да таго, каб папоўніць запас сваіх ведаў: у 1950 г. скончыў рэспубліканскую партшколу і 
завочна–  гістфак БДУ. Пасля заканчэння вучобы пачаў працаваць навуковым супрацоўнікам ў 
Літаратурным музеі Я.Купалы, але праз год быў прызваны ў рады Савецкай арміі і знаходзіўся 
на ваеннай службе да 1970 года, скончыўшы экстэрнам 1-е Ленінградскае артылерыйскае 
вучылішча. 
         Да літаратурнай працы будучы пісьменнік далучыўся падчас працы ў музеі Я.Купалы. Яго 
першай публікацыяй  стала рэцэнзія на аповесць Янкі Брыля ”У Забалоцці днее”, якая была 
надрукавана ў 1950 годзе ў газеце “Калгасная праўда”. На наступны год з’явілася яшчэ некалькі 
публікацый, а потым у творчай працы наступіў  перапынак. У гэты перыяд наш зямляк нѐс 
ваенную службу ў іншых краінах і быў паглыблены ў іншую сферу дзейнасці. 
         Звольніўшыся з арміі ў званні падпалкоўніка, у 1970 - я гады Яўген Крамко вярнуўся да 
літаратурнай дзейнасці. З гэтага часу на старонках беларускіх перыядычных выданняў 
(“Беларусь”, “Родная прырода”, “Работніца і сялянка”, “Вожык”, “Бярозка”, “Вясѐлка”, “Звязда”, 
“Чырвоная змена”, “Сельская газета”, “ЛіМ”, “Голас Радзімы”) пачалі друкавацца апавяданні, 
нарысы, гумарэскі, эцюды, успаміны пісьменніка. У 1985 годзе з’явілася на свет кніга 
апавяданняў “Звяры таксама плачуць”, у 1989 годзе – зборнік мініяцюр “Нѐманскія замалѐўкі”, 
дзе аўтар перадае свае назіранні і пачуцці ад цудоўнага свету прыроды, скарбы якой неабходна 
ахоўваць і берагчы. Апошняй кнігай Яўгена Крамко стала кніга для дзяцей “Разам з дзядулем” 
(1997), куды ўвайшлі апавяданні, казкі, замалѐўкі аб роднай прыродзе. 
       Прапаную ўвазе чытачоў адну з мініяцюр з кнігі пісьменніка “Нѐманскія замалѐўкі”. 
 
                                 Яўген КРАМКО   

БЯЖЫЦЬ РЭЧКА НЕВЯЛІЧКА 
 

          Шматлікая сям’я ў Нѐмана: вялікія і сярэднія рэчкі, маленькія ручайкі. Яны збіраюць ваду з 
родных ніў, зялѐных лугоў, цяністых лясоў і нясуць іх свайму бацьку-Нѐману. Гэтым яны 
памнажаюць яго сілу і магутнасць. 
        Адной са старанных памагатых з’яўляецца і маленькая рачулка Ініца. Яна збірае воды ля 
пагоркаў  Любна, на нізінах Градак і Віскачоў і, аб’ядноўваючы іх у адзін паток, нясе да Нѐмана. 
       Яшчэ ў даўнія гады спадабалася прыгожая рачулка людзям, і яны пачалі будавацца на яе 
левым беразе. Паселішча назвалі імем рачулкі – Ініца. 
        Ва ўсе поры года рачулка вабіць своеасаблівай прыгажосцю. Яе рэчышча выкручастае, з 
мноствам лук. Берагі ўпрыгожаны алешынамі, вербалозам, лазою-ракітай, віхлой, чаромхай. 



       Вясной яна першая ломіць зімовае покрыва, імчыць крыгі да Нѐмана, заклікае і яго хутчэй 
сустракаць вясну. А ледзь прыгрэе сонца, на яе абсадах, раней, чым дзе, заспявае салавей, 
закукуе зязюля. 
        У летнюю спѐку на яе нізюткіх берагах утульна ад прахалоды, якую даюць густая цень ад 
дрэў і крынічная вада. 
        Восенню перамыты пясок зіхаціць на дне рэчышча нават ад скупых промняў сонца, бо ў ѐй 
няма водарасцей. 
         Зімой, нават у лютыя маразы, месцамі Ініца не замярзае таму, што там яна прывабіла 
нябачныя крынічкі, што струменяць з Берштанскага бору. 
         Паліўшы агароды, накарміўшы і папаіўшы гусей і качак, празрыстая, шустрая Ініца 
спяшаецца да Нѐмана, каб аддаць яму свае чыстыя воды. 
 
 
 
 
 
 

 
         Фота мае ілюстрацыйны характар 

 
 
  


