
 

Светлай памяці маёй бабулі Алены Іванаўны Ган 
 
Сям’я… Што даражэйшае за гэта, за ўспаміны дзяцінства, праведзенага ў вялікай хаце, дзе жылі 
бабуля з дзядулем, мае бацькi, мой брат і я?  
 
Жылі, як усе: працавалі, клапаціліся. Добра памятаю нашы сямейныя святы, любыя: народныя 
ці дні народзін. Якімі б стомленымі не прыходзілі з поля, але святочная вячэра адбывалася. І 
бабуля, і мама (бо жылі дзве сям’і) ставілі на стол тое, што было прыхавана на святы: кумпячок 
(сярод глыбокай восені), паляндвічку, розныя гатункі грыбочкаў,  вінегрэт і іншыя стравы. І гэтая 
сумесная вячэра аб’ядноўвала сям’ю і была ў маім маленстве вялікім сакральным дзействам. 
 

Разумная, дасціпная, мая бабуля Алена разам 
з мужам Пятром, кавалѐм, выгадавалі 
чатырох сыноў. І ўсе хлопцы, як кажуць, 
выйшлі ў людзі. Жыць з бацькамі ў 
пабудаваным у 1949 годзе доме застаўся 
старэйша сын, мой бацька Антон. Другі сын – 
Аркадзь, прачытаўшы ў газеце пра шахты, 
паехаў у Данецк дабываць вугаль. Скончыў 
Данецкі горны тэхнікум. Да аварыі на шахце 
працаваў майстрам. Яго выцягнулі з завалу. 
Так і застаўся з пакалечанай нагой. Ажаніўся і 
асеў на Украіне, прыязджаў у родную вѐску ў 

адпачынак штогод. І гэтыя госці кожнае лета так патрэбны былі нам ўсім, бо прыяжджала разам 
з жонкай-украінкай і малым сынам цэлае новае жыццѐ і мноства падарункаў, а таксама гара 
смачных баранкаў і паўмеха семак. Трэці сын, Міша, стаў урачом, скончыўшы Гродзенскае 
медвучылішча і Гродзенскі медыцынскі інстытут. І таму, калі з сям’ѐй прыязджаў у госці да 
бацькоў, да яго лячыцца прыходзілі ўсе сваякі і ўвесь наш канец вѐскі, нават людзі з суседніх 
вѐсак. “Міша прыехаў!”- разносілася добрая навіна. І ўсѐ было зразумела. Чацвѐрты сын, Лѐня, 
легенда беларускага гандболу, скончыў Гродзенскі тэхнікум фізічнай культуры і Беларускі 
дзяржаўны інстытут фізічнай культуры. Леанід Пятровіч Ган стаў заслужаным трэнерам, 
вырасціўшы двух чэмпіѐнаў свету, двух чэмпіѐнаў СССР, аднаго чэмпіѐна Еўропы, цэлую 
плеяду прызѐраў абласных і рэспубліканскіх спаборніцтваў. 40 з яго выхаванцаў атрымалі 
фізкультурную адукацыю, 20 сталі паспяховымі трэнерамі-выкладчыкамі. Ён жыў непадалѐку ў 



райцэнтры. Памятаю, ѐн часта прыязджаў да бабулі па малако. Дзед Пятро нібы падрастаў пры 
гэтай сустрэчы, быў вясѐлы і задаваў Лѐню шмат пытанняў, таму што пастаянна чытаў шмат 
газет. Дзед кожны год даваў Лѐню даручэнне закупіць у раѐне дроў і торфу. Калі ў двор 
прыязджала вялікая грузавая машына і звальвала паліва, усе ў сям’і станавіліся нейкія 
паспакайнелыя: зіма не страшыць. Ну, а мой бацька Антон працаваў спачатку разам са сваім 
бацькам, а пасля ўжо адзін у калгаснай кузні: падкоўваў коней, рабіў плугі, вазы, рамантаваў 
сельскагаспадарчае абсталяванне, а таксама  вырабляў для людзей гачкі для бульбы і буракоў, 
рыдлѐўкі, вілы і вялікае мноства ўсяго, што заказвалі, прасілі. А ехалі людзі да яго з усіх 
навакольных вѐсак і нават здалѐк, бо майстар Антон быў знатны. 
 
Дык вось мудрая мая бабуля зберагла, выгадавала ў суровую вайну з нямецкімі акупантамі сваіх 
чатырох сыноў, якія паслужылі Радзіме і людзям. Працаўніца, прыгажуня, жонка каваля, 
Петрукова Алена была паважанай на вѐсцы жанчынай. Хоць табе жаць, хоць грэбці, хоць 
палоць ці пашыць, а то заспяваць ці станьчыць – першая, лепшая. А як любіла дзяцей! Мне 
пашчасціла пры ѐй гадавцца. Строгая, але справядлівая маці чатырох хлопцаў падчас тымі ж 
метадамі выхоўвала і мужа (магла заехаць па фізіяноміі знянацку, моцна, аж да чырвані, чым 
хутка дасягала паслушэнства і пакоры). Гэта было рэдка і заслужана, і паслухмяныя хлопцы 
ніколі не дакаралі матулю за такія моманты, а ў сталасці сваѐй падчас сямейных сустрэч 
жартавалі: “Мала біла”. 
 
Я была першай дзяўчынкай, якая нарадзілася ў вялікай сям’і, таму і жаданай для бабулі (сваѐй 
дачкі Бог не даў). Мы моцна з ѐй сябравалі аж да апошніх яе дзѐн, і была яна для мяне як  
суддзя. “А што скажа бабуля?” – першая мая думка. А любая бабуля расказвала мне з 
маленства столькі ўсяго цікавага і мела вялікую мару.  – Напішы пра маѐ жыццѐ кніжку, – 
прасіла яна неаднойчы, калі я вучылася ў старэйшых класах. І я, юная максімалістка, заўсѐды 
абяцала бабулі гэта зрабіць, пасля яе жыццѐвых аповедаў пра бежанства, “час за польскаю”, 
“пры першых саветах”, “пры немцах” і гэтак далей. Мне здавалася тады, што я гэта абавязкова 
зраблю, што я ўсѐ буду помніць... Але час прайшоў, і я, і бабуля зразумелі, што, відаць, кнігі не 
будзе. Бо час прапаноўваў мне  новыя  жыццѐвыя планы, і бабуля мне больш і не ўспамінала 
пра кнігу. А напісала я ѐй толькі адзін верш “Чаго ты чакаеш, бабулька старая…”, які пры жыцці 
так і не змагла ѐй прачытаць ад болю за тую праўду, якая адлюстроўвалася ў вершы пра яе. 
Школьнікі не раз выбіралі гэты верш для чытання.  
 
І вось я ў добрую памяць пра жыццѐ маѐй бабулі Алены Іванаўны Ган (у дзявоцтве Кузьміч) пішу 
гэтыя радкі, наталяючы сэрца, як бліскавіцай, рэдкімі скупымі ўспамінамі. 
 
Нарадзілася яна ў 1913 годзе ў вѐсцы 
Каралін недалѐка ад Зэльвы ў сялянскай 
сям’і Івана Кузьміча і яго жонкі Таццяны. У 
сям’і было адзінаццаць дзяцей, чацвѐра з іх 
памерлі. Бабуля Алена была старэйшай. 
Падчас Першай сусветнай вайны сям’я 
выязджала ў бежанства ў Расію. Бабуля 
ўспамінала доўгую дарогу і сябе малалетку, 
пастаянны голад, тое, што сям’я ўсѐ ж 
вырашыла хутка вярнуцца праз любыя 
перашкоды ў свой родны Каралін. 



Прыехаўшы, зноў моцна галадалі, варылі крапіву і іншыя стравы з таго, што вырасла. Нейкім 
цудам ад той вандроўкі застаўся мне ў пасаг бабулін самавар з пяццю медалямі “Наследники 
Василия Петровича Баташева”. Ён і зараз у мяне ѐсць. Ад прабабкі Таццяны. Гляну – і адчуваю 
сябе на зямлі нейкім зернеткам, парасткам ад старажытнага дрэва, з якога пайшла радаслоўная 
маіх продкаў, пра якіх напішу ў вершы “Повязь”. А яшчэ ведаю, што прадзед мой Іван быў 
актывістам у барацьбе за савецкую ўладу, за што быў  растраляны фашыстамі ў сорак першым 
годзе па наводцы пані Жучыхі з суседняга маѐнтка. Растраляны за тое, што экспрапрыіраваў 
разам з іншымі яе маѐмасць на карысць  бедных. Доўга чакала яго прабабка Таццяна, шукала, 
пакуль не дазналася пра сумную навіну… 
 
Дык вось пра бабулю Алену. Замуж пайшла ў 18 год, не па каханні. Пасватаўся трыццацігадовы 
каваль з заможнай сям’і, упадабаўшы маладую дзяўчыну і прыкмеціўшы ў ѐй працаўніцу і 
руплівіцу. У нашай сям’і ўсе добра ведалі, як наш дзед Пятрук выбіраў сабе жонку: рана-
раненька зайшоў у хату да яшчэ адной дзяўчыны і спытаў у яе маці, дзе Маруся. Хітрая кабета 
накінула на дачку, якая яшчэ спала, нейкае зрэб’е, сказаўшы, што тая пайшла ў поле. Але дзед 
таксама быў не лыкам шыты – усѐ заўважыў. Пасля пайшоў у двор да Алены, а тая ўжо стрыгла 
аўцу. Вось так і выбраў сабе жонку Пятрук. А Алена, пакінуўшы свайго беднага каханка 
Валодзіка, дала згоду на шлюб, каб вырвацца з беднай хаты і пачаць жыць па свойму. І не дзіва: 
і ў Алены, і ў яе маці ў адзін год нарадзіліся дзеці. І сябравалі між сабой хлопцы. Такое было 
жыццѐ. 
 
Яшчэ хачу распавесці пра дзеда майго Пятра Данілавіча Гана. Спачатку прозвішча пісалася 
Гана. І нават сама вѐска да 1784 года называлася Ганусы, ад прозвішча большасці яе жыхароў. 
А пасля пачала насіць імя новага ўладальніка Караля Жалкоўскага – Каралін. Нарадзіўся мой 
дзед ў 1902 годзе ў  гэтай жа вѐсцы ў сям’і каваля. Прыблізна напрыканцы 20-х гадоў служыў у 
польскім войску ў кавалерыйскім палку кавалѐм.  У той час гэта была тэрыторыя панскай 
Польшчы. У сямейным архіве было фота: дзед Пятрук у ваеннай форме польскай арміі з 
шабляй. На жаль, не захавалася фота. 
 
А яшчэ Пѐтр Данілавіч быў членам Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі (КПЗБ) і за сваю 
барацьбу за савецкую ўладу ў Заходняй Беларусі быў арыштаваны і падвяргаўся катаванням у 
канцлагеры Польскай Рэспублікі – Картуз-Бярозе. Аднойчы, падчас вобыску, шукалі лістоўкі ў 
дзедавай хаце. Быў капітан і жаўнеры, усѐ варочалі, вышуквалі, пыталі, дзе схаваны. А мой 
кемлівы дзед зашыў лістоўкі пад скураное сядзенне  табурэткі, на якой і сядзеў капітан. Нічога 
не знайшлі. У той раз дзеда не арыштавалі. 
 
Падчас вайны дзеда не прызвалі на фронт, з-за таго, што было чацвѐра дзяцей, ці па якой іншай 
прычыне. Быў у акупацыі. Пасля вызвалення працаваў на аднаўленні калгаснай гаспадаркі .Усѐ 
рамантавалі ўручную, але ў калгасы пачалі паступаць жняяркі, малацілкі, патрэбна было 
вырабляць іншае абсталяванне для ручной працы і дзед зноў працаваў кавалѐм. Пасля 
загадчыкам фермы. Недалѐка ад праўлення калгаса на Зяльвянцы пабудавалі калгасную 
гідраэлектрастанцыю, якая забяспечвала электрычнасцю. На рацэ стаялі аўстрыйскія турбіны. 
Прызначылі кіраваць гэтай воднай стыхіяй Пятра Данілавіча. Я  памятаю той моцны шум турбін і 
мігценне розных лямпачак на пульце ўнутры мясцовай ГРЭС. Яна і цяпер стаіць на тым жа 
месцы, як помнік, з забітымі вокнамі. Ціха і спакойна коціць там Зяльвянка свае хвалі, 
рассяліліся вялікія папуляцыі розных дзікіх птушак: дзікія качкі, лебедзі, і нават белая і чорная 
чапля, мірна вудзяць рыбакі. Але не тых вялізных шчупакоў, што лавіў мой дзед у гэтым месцы. 



 
Напярэдадні вайны пабудавалі новы дом. Ужо ў панядзелак 23 чэрвеня фашысты наступалі на 
вѐску, ішлі жорсткія баі: па вѐсцы мчалі то савецкія, то нямецкія танкі, фашысты амаль усе былі 
на матацыклах. Нямецкія самалѐты ляталі так нізка, што можна было разгледзець твары 
лѐтчыкаў. Бедныя вяскоўцы шукалі ратунку на агародзе, падалі ў бульбяныя разоры. Бабуля з 
дзедам тулілі дзяцей. Вѐска палыхнула, асабліва яе сярэдзіна. Калі бабуля падняла галаву, 
пачала моцна плакаць і крычаць: загарэлася новая хата, якую толькі што пабудавалі перад 
вайной, каб жыць. Дзеці плакалі, а ў сярэдняга сына Мішы са збанка ў руках лілося малако: 
прабіла куля. З таго часу засталіся без хаты, і дзед на лузе за агародамі пабудаваў зямлянку, у 
якой пражылі два месяцы. Пасля прытуліў сусед, Павел Паляшчук. Праз некаторы час дзед 
папрасіўся пажыць у маленькай старой хатцы ў заможнага чалавека па прозвішчы Насута. За 
гэта той забраў гадавалае цяля (калі вайна скончылася дзед забраў сваѐ цяля назад), і жылі ў 
ѐй да 1949 года, пакуль зноў не збудавалі хату, адкуль і пайшлі ўсе хлопцы “ў свет”. 
 
У тым жорсткм баі ў чэрвені сорак першага года ў раѐне вѐскі загінулі 35 чырвонаармейцаў. А 
мой бацька, дзевяцігадовы Антон, хадзіў закопваць тых маладых салдацікаў. Расказваў, як было 
балюча і страшна глядзець на гэта. Яшчэ ў дзяцінстве, памятаю, на каралінскіх узгорках было 
шмат акопаў, мы знаходзілі гільзы, каскі, штыкі і нейкія іншыя часткі зброі. Пасля вайны рэшткі 
воінаў былі перазахаваны ў брацкай магіле каля Дома культуры. На франтах Вялікай Айчыннай 
вайны загінула 14 каралінцаў. У гады нямецкай акупацыі ахвярамі акупантаў сталі трыі савецкіх 
актывіста, якіх растралялі ў 1941 годзе. У 1968 годзе ва ўшанаванне памяці загінуўшым воінам і 
землякам, на магіле пастаўлены помнік – скульптура жанчыны і стэла з барэльефнымі выявамі 
воінаў. 
 
Хлопцы і вайна… У кожнага свая гісторыя. Асабліва быў дасціпным самы меньшы, Лѐня, той 
самы, які будзе занесены ў Кнігу Славы Гродзенскай вобласці. Пераносячы цяжкасці вайны і 
акупацыі, дзеці ўсѐ ж марылі. І вось Лѐню вельмі захацелася мець маленькае сабачаня аўчаркі. 
 
У суседняй вѐсцы, у панскім палацы пані Белянковай, стаяў гарнізон нямецкіх салдат. Дзеда 
Пятра прымушалі працаваць па кавальскай справе. Каб падкоўваць коней, выдавалі 
спецыяльныя цвікі, якія называліся “кухналі”. Дзед Пятро вылаўчыўся ашчаджаць гэтыя “кухналі” 
і патаемна падкоўваў імі партызанскіх коней. Дзядуля ведаў нямецкага гарнізоннага конюха, 
славака, які пры размове выказаўся: “Дарэмна немцы палезлі на Саветаў. Гітлеру будзе капут. 
Дарэчы так павярнулася жыццѐ, што той самы славак пры адступленні фашыстаў менавіта праз 
гэтае ж самае месца, зноў пры сустрэчы з дзедам сказаў: – А што я табе гаварыў!”  
 
Пѐтр Данілавіч расказаў славаку пра жаданне малодшага сына. І вось сямігадовы Лѐня, 
назбіраўшы ў лапухах курыных яек, папрасіўся ў маці пайсці ў гарнізон і абмяняць тыя яйкі на 
шчанюка. Маці дазволіла, выдаўшы пад гэта карзінку і ручнічок. Лѐня пайшоў туды адзін і 
звярнуўя да таго ж конюха-славака. Той узяў карзінку з яйкамі і аддаў іх салдатам, якія ўмэнт яе 
апустошылі. Успамінаючы гэта цяпер, мой дзядзька Лѐня, узважвае той учынак і рызыку малога 
хлопца: каб хоць адно яйка было тухлым, застрэлілі б на месцы. Славак прынѐс аднекуль 
шчанюка, пасадзіў у тую ж карзіну і аддаў Лѐню. Колькі шчасця было ў хлапца! Карміў, гуляў, 
сабачка рос хутка. Але праз два месяцы шчанюка-аўчарку заўважылі нямецкія лѐтчыкі, бо на 
лузе за вѐскай быў  невялікі нямецкі аэрадром, і забралі яго, назваўшы трафеем. 
 



І яшчэ адна гісторыя, дзе малы Лѐня рызыкаваў жыццѐм. Падчас нямецкай акупацыі па вѐсцы 
хадзіў патруль. І вось аднойчы малады немец зайшоў пагрэцца ў маленькую хатку і, 
заўважыўшы малога хлопца, захацеў з ім пагуляць, ”ком,ком”, даў цукар, пачаў яго казытаць. 
Той спачатку смяяўся, а потым пачаў прасіцца: “Фрыц, пусці”, аж пасінеўшы. Але немец не 
звяртаў увагі.Тады Лѐня смела плюнуў фашысту ў твар. Ой, што было! Той схапіўся за зброю, 
наставіў на хлопца са словамі, ”Русіш швайнэ”, але той хутка шмыгнуў на печ. Немец пачаў 
калоць па печы штыком, шукаючы дзіця, але маці павісла на тым штыку, молячы: “Прабач, 
паночку, прабач”. Немец выскачыў з хаты.  
 
Зброі і пасля вайны і ў час яе было шмат. І вось вясковыя дзеці, і той самы Лѐня вырашылі 
выпрабаваць супрацьтанкавую міну, палажылі яе ў вогнішча, недалѐка ад вѐскі. Палыхнула так, 
што ў вѐсцы ў некаторых хатах павыляталі шыбы. На шчасце, усе дзеці засталіся жывыя. І яшчэ 
неаднойчы адбіралі бацькі цэлы арсенал зброі ў сваіх хлопцаў, выкідвалі, закопвалі. 
 
А магло так стацца тады, у вайну, што вѐскі цяпер магло і не быць. Аднойчы зімой, дзед Пятро 
прачнуўся на досвітку, выйшаў на двор і ўбачыў, што вѐска акружана фашыстамі. “Ну ўсѐ, будзе 
нам, як Шавулічам, спаляць”. – Апранайцеся! – крыкнуў ѐн дзецям і жонцы, – трэба хавацца! 
Збянтэжаныя дзеці тыцкаліся хто куды па хаце і ў падпеччы. А сам Пятро на свой страх і рызыку 
пайшоў да фашысцкага ацаплення даведацца, што здарылася. Прыйшлі яшчэ некалькі мужчын. 
Нейкім чынам у Караліне ў той час аказаўся чалавек з суседніх Росцевіч, які трохі ведаў 
нямецкую мову. Пачалася перамова. Фашысты адышлі. Вѐска засталася жывая. Дарэчы 
чалавека гэтага называлі “германцам” за тое, што ѐн ведаў нямецкую мову, а жонку яго 
“германкай”. Дык вось, дзякуючы гэтаму ж самаму чалавеку, не спалілі і суседнюю вѐску 
Росцевічы: жыхары вымольваючы літасць у фашыстаў усѐй вѐскай, старыя і малыя, паўзлі на 
каленях да вясковага крыжа. 
 
Бабуля мая Алена Іванаўна Ган пражыла на гэтым свеце 83 гады, дзед Пѐтр Данілавіч Ган – 78 
гадоў у сваѐй роднай вѐсцы Каралін, што ў дзевяці кіламетрах ад Зэльвы, нарадзілі дзяцей, 
прычакалі восем унукаў і дзевяць праўнукаў. 
 
Страшна ўявіць тую вайну ў гэтай мілай ціхай вѐсцы, дзе я зараз саджу кветкі і агуркі, з 
захапленнем раніцай збіраю яблыкі ў расе, а ўвосень рэжу на падворку апенькі; дзе старэнькая 
мая матуля па захадзе сонца беспамылкова вызначае надвор’е на заўтра і слухае, слухае ціш… 
 
Так і вядзе свой род ад пакалення да пакалення мой родны Каралін! Бунтуе сінімі хвалямі на 
каралінскіх лугах Зэльвенскае мора, чаруе падарожных, палоніць рыбакоў і паэтаў. Жыві, мая 
зямля, вечна і ніколі не ведай бяды! 
 
 
У матэрыяле выкарыстаны фотаздымкi з сямейнага архіва аўтара. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алена Іванаўна i Пётр Данiлавiч Ган з чатырма сынамi 
 

 
Сям'я Ган. Хлопцы пайшлі ў свет  



                       
Ля спартыўнай школы ў Зэльве. Злева сын Лёня                         Сын Аркадзь з жонкай Шурай 
 
 

 
Сын Міша з жонкай Кацяй 



 
Хлопцы са стрыечнай сястрой Галяй 

 
 

 
Сем'і Антона і Лёні 
У цэнтры Алена Іванаўна Ган (1913-1996) 


