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Прохорова Алла Никандровна, 

учитель белорусского  языка и литературы, категория высшая 

ГУО «Средняя школа № 7 г.Новополоцка» 

 

ВАЙНА – НЕЗАГОЙНАЯ РАНА НА ЦЕЛЕ МАЁЙ БЕЛАРУСІ… 

(урок-рэквіем па апавяданні В.У. Быкава “Незагойная рана”) 

 

Мэты:  

 спрыяць разуменню вучнямі душэўнага стану маці, якая 

недачакалася сына з вайны, болю ўсіх матуль свету за лёс дзяцей; 

 развіваць крытычнае мысленне вучняў;падвесці іх да разумення 

антыгуманнай сутнасці вайны як найвялікшага сацыяльнага зла; 

 фарміраваць у вучняў пачуцці суперажывання, спагады, чуласці, 

дабрыні і чалавечнасці;  

Абсталяванне: падручнік па беларускай літаратуры для вучняў 7-га класа, 

працоўныя сшыткі, карткі з заданнямі, ілюстрацыі па тэме, тэлевізар. 

Эпіграф: 

                      Да болю можа кожны прыцярпецца 

                      І да няшчасця, толькі не яны, 

                      Што страцілі дзяцей… 

                      Гарыць для іх цяпельца 

                      На тым далёкім беразе вайны. 

П.Панчанка 
 

ХОД УРОКА 

1. Арганізацыйна-матывацыйны этап: 

а) паведамленне вучня (замест уступнага слова): 

“...Калі едзеш па дарозе да вёскі Трэмля, раптоўна позірку адкрываецца 

фігура жанчыны ў густым хвойніку. Ціха шапочуць дрэвы над магілай 

абаронцаў. Спяць салдаты вялікай вайны, абараняе іх спакой маці... 

У 1988 годзе на месцы колішняга жорсткага бою быў устаноўлены 

помнік над брацкай магілай. Сюды былі перазахаваны і байцы, якія загінулі 

ля вёскі Слабада і хутароў Перавееўскі і Перавессе. Помнік “Журботная 

маці” стаіць у лесе каля дарогі паміж вёскамі Першая Слабодка і Гарадзішча. 

Ён уяўляе сабою фігуру жанчыны, якая застыла ў чаканні. Постаць у доўгай 

спадніцы і кофце. Правая рука сагнутая і падтрымлівае левую. На галаве 

хустка... 

Вось якое паданне пра гэты помнік распавёў ветэран Вялікай 

Айчыннай вайны Сцяпан Сяргеевіч Коўгар, жыхар вёскі Першая Слабодка. 
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...Кіроўцы аўтамашын пачалі адмаўляцца ехаць увечары па гэтай 

дарозе. Спачатку праўды ніхто не казаў, адгаворваліся хто як. Камуністы, 

камсамольцы, а тут прывід – засмяюць. Але паціху і падарожныя, якіх 

заспела ў гэтым месцы цемра, болей ніколі на вечар не выбіраліся ў дарогу. 

Па бліжэйшых вёсках пайшла пагалоска, што як толькі прыцямнее, у гэтым 

месцы раздаецца жудасны плач. Плача жанчына і кліча сына. І такі 

пранікнёны і пранізлівы гэты плач, што і самыя адчайныя не адважваліся 

працягваць шлях. Некаторыя, асабліва ўражлівыя, казалі, што жанчына 

выходзіла на дарогу. І бегла за імі, і крычала ўслед. 

Гэтую постаць і плач бачылі і чулі ў дні, калі ішоў дождж і неба 

хмурнела. У вёсцы казалі, што гэта плача маці салдата з Казахстана, які 

загінуў у гэтым месцы. Калі яна атрымала пахаванку на адзінага сына, яе 

сэрца не вытрымала... 

Пазней, калі вырашалі пытанне добраўпарадкавання дарогі, помнік 

перанеслі ўбок. Постаць ужо не з’яўлялася на дарозе, але плач калі-нікалі 

чулі. 

Стаіць улесе журботная жанчына... Адзінокая маці застыла ў чаканні. 

Ёй усё не верыцца, што сын не вернецца з вайны. Яе чаканне цягнецца 

бясконца. 

Пакланіся ёй, невядомы падарожны, пастой, прыслухайся... Паміж 

шуму дрэў пачуеш ты голас – голас маці, голас самой зямлі беларускай, якая 

не дачакалася сваіх сыноў...”(С. Аўдод, навучэнка І курса Гомельскага 

каледжа бытавога абслугоўвання) 

(паводле рэсурса – https://zviazda.by/be/news/20160817/1471466935-

usyo-chakae-maci-synou) 

б) вітанне, абвяшчэнне тэмы і мэт урока. Афармленнесшыткаў. 

Слова настаўніка: 

– Прывітанне, мае шаноўныя вучні, прывітанне, дзеці мірных дзён 

жыцця. Сёння мы з вамі будзем гаварыць пра тых, каму мы гэтым мірным 

сёння павек абавязаны.  

Пра каго пойдзе наша гутарка, адкажыце, калі ласка?(вучні даюць 

адказы) 

– Сапраўды, мы сёння будзем гаварыць пра Салдат Перамогі, тых, хто 

пайшоў у лепшы свет, пакінуўшы нам у спадчыну вясёлкава-каляровую 

зямлю. 

І тэма нашага сённяшняга ўрока – “Вайна – незагойная рана на целе 

маёй Беларусі…”. Мы паспрабуем сёння падсумаваць веды па апавяданні 

нашага славутага земляка, В.У. Быкава, які прайшоў з гонарам праз гэта 

пекла, сэрца якога перастала біцца ў дзень пачатку вайны (22 чэрвеня 2003 

года) на 80-дзясятым годзе жыцця. 

Давайце аформім нашы сшыткі, запісаўшы ў іх дату і назву ўрока. 

Сфармулюйце, калі ласка, мэты, якія, на ваш погляд, будуць стаяць 

перад намі на сённяшнім занятку. (вучні фармулююць мэты) 

https://zviazda.by/be/news/20160817/1471466935-usyo-chakae-maci-synou
https://zviazda.by/be/news/20160817/1471466935-usyo-chakae-maci-synou
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– Звярніце, калі ласка, сваю ўвагу на эпіграф да ўрока, запісаны на 

дошцы. Давайце зачытаем яго і запішам. (вучні зачытваюць і запісваюць у 

сшыткі) 

2. Праверка дамяшняга задання (праца з карткамі): 

– Адкажыце, калі ласка, а пра каго, такім чынам, мы таксама сёння 

будзем гаварыць? (вучні даюць адказы) 

– І так, што ж нам вядома пра гераіню… Звярніцеся, калі ласка, да 

выканання заданняў на картках. (вучні выконваюць заданні – даюць 

пісьмовыя адказы) 

3. Праца з тэкстам: 

Слова настаўніка: 

– А мы працягваем сваю работу. 

Давайце адшукаем у тэксце эпізод сустрэчы Тэклі з пісьманосцам і 

зачытаем яго: 

“Пісьманосец прыцішвае бег веласіпеда, але не спыняецца, а, узняўшы 

на жанчыну насуплены твар зморанага чалавека, груба папракае старую: 

– Ну што ты мяне пільнуеш усё? Няма ж табе нічога. Нічога няма! –

крычыць ён у твар жанчыне і знікае за рогам. 

Старая нібы камянее на месцы, доўга яшчэ глядзіць услед праезджаму, 

і ў вачах яе – боль і здзіўленне. Нейкі час яна стаіць так без слоў і без руху, 

аглушаная няласкай чалавека. “Нічога няма”,– шэпчуць яе засмяглыя 

палінялыя вусны, і жанчына паволі ўнікае ў сэнс гэтых грубых слоў. Разбітай 

цяжкай хадою яна вяртаецца на панадворак да сваёй сякеры, але не падымае 

яе, а доўга стаіць над жардзінай і ўсё пазірае ў імглістую далеч. Па яе 

пасівераных рудых шчоках ціха коцяццаслёзы.” 

– Чаму, на ваш погляд, пісьманосец так крычыць на старую? Усё гэта 

з-за таго, што ён празмерна грубы чалавек, а можа, прычына ў чымсьці 

іншым? (вучні даюць адказы) 

Настаўнік чытае на памяць верш: 

Іх вечныя агні…  

Да болю можа кожны прыцярпецца 

I да няшчасця, толькі не яны, 

Што страцілі дзяцей... 

Гарыць для іх цяпельца 

На тым далёкім беразе вайны. 

Ці зойдзе сонца, ці на дзень займецца, 

Адны сярод вялікай цішыні 

Старыя маці ў печах старасвецкіх 

Штодзённа паляць вечныя агні. 

У печах, быццам небасхіл, паўкруглых 

Зара ўсё разгараецца ярчэй. 

А за акном – свет цёмны і аглухлы, 

А пры агні суцішней і лягчэй. 

I бульбу абяруць, і ўсё згатуюць, 

Пасля сядзяць, пакуль не грукне дзень. 
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Апроч дзіцячых галасоў, не чуюць 

Нічога... 

Толькі полымя гудзе. 

Уюцца каснікі агню і скачуць, 

I твары узнікаюць з небыцця. 

Цалуюць іх кабеты, ціха плачуць 

I не клянуць самотнага жыцця.(Пімен Панчанка) 

– Адшукайце, калі ласка, у тэксце апісанне сну, у якім Тэклі 

прымроіўся жывым яе Васілька.(вучні зачытваюць тэкст) 

“Бачыць яна: нібы настае новы, заўтрашні дзень – дзень нараджэння 

Васількі. Яна нешта завіхаецца на панадворку і ўсё пазірае на дарогу, чакае і 

пэўна ведае, што сёння павінен з’явіцца ён, яе надзея. Жанчына ўсё 

рыхтуецца да гэтай сустрэчы, але чамусьці няма радасці на яе сэрцы ад 

хуткага спаткання – нешта замінае ёй, гэтай радасці. Урэшце чаканне 

сустрэчы і зусім знікае. Жанчына паліць у печы, ёй памагае дачушка 

Марыська. Яны пякуць бліны і між справай ласуюцца святочным наедкам, 

зусім забыўшыся ўжо пра Васільку і яго хуткае вяртанне. І раптам 

суседская Ўльянка стукае і нешта крычыць у акно – Тэклі не чутна слоў, але 

яна здагадваецца, што гэта вяртаецца ён. Старая выбягае з хаты і бачыць, 

як на той жа дарозе, што і шаснаццаць год назад, ідзе яе сын, яе дарагі 

Васілька. Але ён ідзе вельмі марудна, часта спыняецца, становіцца на калені 

– з ім штосьці здарылася, яму, відаць, вельмі цяжка. Маці, ахопленая 

нястрымным роспачным хваляваннем, наўпрасткі, праз бульбянішча і гразь, 

у адной кофце, без хусткі бяжыць насустрач сыну. Яна ўжо ведае, што 

нешта страшнае, непапраўнае здарылася з яе Васількам. Жанчына, 

галосячы, падбягае да сына – ён, прыўзняўшыся на руках, ляжыць на дарозе, 

і яго малады, такі ж, як і шаснаццаць год назад, без ніводнай маршчынкі, 

твар спагадліва ўсміхаецца. Але што гэта? Чаму ў сына няма ні рук, ні ног, 

замест іх адны толькі кароткія кульцяпкі? І чаму кроў на яго пілотцы з 

маленькай зялёнай зорачкай. Маці, млеючы ад жаху, хапаецца за сына, 

прабуючы ўзняць, і галосіць, а ён спакойна так кажа: “Нічога, мама, усё 

благое скончылася. Цяпер жыць будзем...»”. 

– Звярніце ўвагу на рэпліку Васількі, адрасаваную матулі:“Нічога, 

мама, усё благое скончылася. Цяпер жыць будзем...”.Як вы думаеце, што пад 

словазлучэннем “усё благое” мае на ўвазе аўтар?(вучні даюць адказы) 

4. Эмацыянальны ўсплеск: 

а) уступнае слова настаўніка: 

Вайна – найвышэйшая ступень сацыяльнага зла. Ёй характэрна адно 

арыфметычнае дзеянне – адыманне. Войны былі, ёсць, і, на вялікі жаль, 

будуць. Так устроены людзі…Вялікая Айчынная ці Чачэнская, ці іншая якая 

вайна – сутнасць ад гэтага не мяняецца… 

Давайце крыху падумаем над тым, што пры любых умовах у чалавека 

ёсць права заставацца Чалавекам… 

б) прагляд відэа “Сапраўдная Маці”. 

в) вучань чытае на памяць верш: 

http://www.sledvainy.ru/autor/pimen-panchanka
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Легенда пра маці й сына 

Калі свісталі над табою кулі 

І побач разрываўся ўжо снарад, 

Святыя словы “родная матуля” 

Ты ўспомніў у апошні міг, салдат... 

Твая старая змораная маці 

За кроснамі сядзіць у цёмнай хаце. 

I нітку яна ўсё прадзе, прадзе, 

Нібы размову тайную вядзе. 

Пра роднага сыночка ўспамінае: 

“Няхай жа яму Божа памагае!..” 

I раптам нітка тая разрываецца, 

І сэрца маці ў роспачы сціскаецца. 

Яна хапае нітку тую, звязвае, 

А прадчуванне нешта ёй падказвае. 

I бачыць, як ляжыць сынок яе, скрываўлены, 

Адзін у полі, помачы пазбаўлены... 

I маці ўжо да сына парываецца, 

У птушку гамаюн ператвараецца, 

Каля сынка на полі апускаецца, 

Вачэй змярцвелых дзюбаю кранаецца... 

I сын адкрыў скрываўленыя вочы, 

Вярнуўшыся ў жыццё з адвечнай ночы, 

Рукамі, нібы крыллем, узмахнуў –  

І разам з маці ў неба сігануў. 

Гісторыя на гэтым не канчаецца, 

Бо птушкі часта ўночы тут з’яўляюцца: 

Крычаць, нібы галосяць аб загінуўшых, 

На полі бою гэты свет пакінуўшых.(А. Пшыгоцкая) 

          5. Праца ў сшытках: 

а) слова настаўніка: 

– Усе матулі свету аднолькавыя. Ім усім баліць сэрца за дзяцей. У 

Васіля Уладзіміравіча чытаем: “Тэкля некуды ішла, ужо і сама не ведала, 

куды і па што. Усё больш апаноўвалі яе роспач і гора, яна ведала пэўна, што 

шчасце не спаткае яе на гэтай дарозе. Але не магла яна і вярнуцца назад – не 

было ўжо сілы ў яе на тое вяртанне”. 

Як вы думаеце, чаму менавіта зараз, праз столькі гадоў, Тэкля 

выправілася ў дарогу? (вучні даюць адказы) 

б) сінквейн: 

– Запішыце ў свае працоўныя сшыткі імя нашай галоўнай гераіні –

слова “Тэкля”. Ніжэй запішыце два прыметнікі, якія яе характарызуюць. 

Ніжэй – тры дзеяловы, якія звязаны з нашай гераіняй. Далей – невялікі сказ 

пра яе. А апошнім будзе назоўнік-сінонім да імя Тэкля. 



 
6 

Тое ж самае прарабіце са словам “вайна”. У дапамогу вам – малюнкі 

маіх вучняў на гэту тэму… (вучні запісваюць і зачытваюць вынікі сваёй 

дзейнасці) 

– Паглядзіце ўважліва, якія канчатковыя запісы ў вас атрымаліся. 

Зрабіце вывад наконт таго, ці блізкія гэта паняцці “вайна” і “маці”. (вучні 

робяць вывад, што вайна – антыпод слову “матуля”, бо яна – смерць, а 

матуля – жыццё) 

– Запішыце, калі ласка, арфаграфічна дакладна спалучэнні “Вялікая 

Айчынная вайна”і “Дзень Перамогі”. Адкажыце, калі ласка, чаму, на ваш 

погляд, менавіта такое афармленне ў кожнага слова з запісаў. (вучні даюць 

адказы) 

5. Інфармацыйная даведка: 

а) страты за час Вялікай Айчыннай вайны (паведамленне вучня): 

“У гады Вялікай Айчыннай вайны Беларусь страціла кожнага трэцяга 

жыхара, але нават залітая крывёй мільёнаў людзей, разрабаваная і 

напаўразбураная, краіна не здавалася. Праз многія дзесяцігоддзі памяць пра 

подзвіг народа, які ўнёс вялікі ўклад у Перамогу над фашызмам – 

свяшчэнная. 

Сярод 34,4 мільёна савецкіх воінаў, якія ўдзельнічалі ў баявых 

дзеяннях на франтах Вялікай Айчыннай вайны, больш за 1,3 мільёна –

 беларусы і ўраджэнцы Беларусі. 

На беларускай зямлі Вялікая Айчынная вайна (22 чэрвеня 1941 г. – 9 

мая 1945 г.) доўжылася 3 гады 1 месяц і 6 дзён – з 22 чэрвеня 1941-га па 28 

ліпеня 1944 года. Тут праходзілі маштабныя баі і ваенныя аперацыі, сярод 

якіх: 

 гераічная абарона Брэсцкай крэпасці ў першыя дні вайны; 

 абарона Магілёва, які не здаваўся 23 дні і ночы; 

 “Баграціён” – адна з найвялікшых наступальных аперацый у 

гісторыі чалавецтва… 

Акупіраваная фашыстамі Беларусь стала краінай, дзе разгарнуўся 

буйнейшы ў Еўропе партызанскі і падпольны рух. Супраць захопнікаў 

змагаліся больш за 374 тысячы партызан, больш як 70 тысяч удзельнікаў 

налічвала антыфашысцкае падполле. 

Аднак нягледзячы на гераічнае супраціўленне народа, Беларусь, якая 

стаяла нашляху нацысцкай арміі Германіі, несла ў гады вайны незаменныя 

страты… 

На беларускай зямлі былі разрабаваны і разбураны 209 з 270 гарадоў. 

Фашысты правялі ў Беларусі больш за 140 карных аперацый, поўнасцю або 

часткова знішчыўшы 5454 вёскі. 

На тэрыторыі Беларусі фашысты стварылі больш як 260 лагераў смерці 

і месц масавага знішчэння людзей. У гэтым трагічным спісе: 

 чацвёрты па велічыні ў Еўропе лагер смерці “Трасцянец”, дзе 

знішчылі больш за 200 тысяч чалавек (ёсць сведчанні, што ахвяр было 

намнога больш – амаль 546 тысяч); 

http://www.belarus.by/by/about-belarus/history
http://www.belarus.by/by/travel/belarus-life/brest-fortress
http://www.belarus.by/en/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-mogilev
http://www.belarus.by/by/press-center/photo/i_3423.html?page=3
http://www.belarus.by/by/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
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 жудасны дзіцячы канцлагер у вёсцы Чырвоны Бераг, дзе самымі 

бесчалавечнымі спосабамі з юных ахвяр – да смерці – забіралі кроў для 

патрэб нямецкіх шпіталяў; 

 Азарыцкая зона смерці, дзе пад адкрытым небам нацысты трымалі 

тысячы хворых на сыпны тыф, збіраючыся выкарыстоўваць людзей у якасці 

бактэрыялагічнай зброі супраць наступаючай Чырвонай Арміі… 

Паводле няпоўных даных, у лагерах на тэрыторыі Беларусі нацысты 

знішчылі амаль 1,5 мільёна чалавек – не толькі мясцовых жыхароў, але і 

вывезеных з Аўстрыі, Польшчы, Чэхаславакіі, Францыі, Германіі…” 

(паводле рэсурса –https://www.belarus.by/by/travel/military-history-

tourism/great-patriotic-war-in-belarus) 

б) вучань чытае на памяць верш:  

У бабулі Паланеі 

Даль паднімуць, сон развеюць. 

Разбірай, лугі, касцоў! – 

У бабулі Паланеі 

Пяць асілкаў-малайцоў. 

I ў спякоту, і ў завею 

Кліча вуліца хлапцоў – 

У бабулі Паланеі 

Пяць асілкаў-малайцоў. 

Віктар, Косця, Пеця, Дзіма, 

Самы меншанькі – Назар. 

...На пажоўклы фотаздымак 

Пакацілася сляза. 

А чаму – пытаць не смею. 

Для бабулі свет не міл – 

У бабулі Паланеі 

Пяць сыноў і пяць магіл.(П. Панчанка) 

в) помнік Н.Ф. Купрыянавай:  

Верш Пімена Емельянавіча Панчанкі сугучны з гісторыяй Настассі 

Фамінічны Купрыянавай, якая ў часы Вялікай Айчыннай вайны аддала на 

абарону Радзімы пяцёра сыноў: Мікалая, Міхаіла, Сцяпана, Уладзіміра і 

Пятра. Жанчынасама дапамагала партызанскім атрадам: гатавала ежу, мыла і 

прыбірала. Напэўна, матчына сэрца верыла, што хтосьці таксама дапаможа яе 

сынам. Але ніхто жывым з іх дамоў не вярнуўся… 

У 1975 годзе ў горадзе Жодзіна (Мінская вобласць) узведзены 

мемарыяльны помнік (скульптары І. Міско, А. Заспіцкі, Н. Рыжанкоў, 

архітэктар О. Трафімчук) у гонар гэтай сям’і…  

6. Інсцэніраванне (вучаніца, апранутая ў старую кабету, чытае 

верш на памяць): 

З вайны сустрэлі мацяркі сыноў  

З вайны сустрэлі мацяркі сыноў 

I выглядалі-радзілі нявестак. 

А сын яе дадому не прыйшоў. 

http://www.belarus.by/by/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-gomel
http://www.belarus.by/by/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
https://www.belarus.by/by/travel/military-history-tourism/great-patriotic-war-in-belarus
https://www.belarus.by/by/travel/military-history-tourism/great-patriotic-war-in-belarus
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Прыйшло кароткае: 

“Прапаў без вестак...” 

Сябры пасмуткавалі, землякі, 

Слязу змахнула ўпотайкі дзяўчына: 

He вернецца... Знаць, лёс яе такі... 

Ды толькі сын для маці не загінуў. 

Знаходзіць маці тысячы прычын, 

Чаму так доўга сын яе ў дарозе, 

Чаму не йдзе разгладзіць ёй маршчын 

I высушыць на родным твары слёзы. 

Яна між рэчаў самых дарагіх 

Кашулі сына беражна хавае, 

Святочным днём падоўгу каля іх 

Стаіць, 

гамоніць з імі, 

плача і ўздыхае... 

I ёй успамінаецца тады, 

Як сын казаў: “Вярнуся, не загіну, 

Чакай мяне... Чакай!..” 

Ідуць гады, 

I кожны дзень чакае маці сына.(В. Зуёнак) 

7. Ролік “Матулі чакаюць…”. 

8. Хвіліна маўчання.(запальваецца свечка, гучыць метраном) 

9. Рэфлексія: 

Слова настаўніка: 

– Пасля такога роліка шчыміць сэрца… Баліць…  

Адкажыце, калі ласка, чаму, на ваш погляд, твор мае такую назву – 

“Незагойная рана”?(вучні даюць адказы) 

– Запішыце, калі ласка, у свае сшыткі невялікі зварот-заклік да людзей, 

якія жывуць пад мірным небам, каб яны цанілі тое, што маюць, і памяталі, 

чаго каштавала нам Перамога. (вучні выконваюць заданне і зачытваюць 

вынікі) 

– Ці можна з вялікай літары ў ваш сшытак запісаць абодва словы ў 

спалучэнні “Салдат Перамогі”? (вучні даюць адказы) 

– Запішыце, калі ласка, і запомніце! 

10. Выстаўленне адзнак і іх каменціраванне. 

11. Дамашняе заданне. Інструктаж: 

– Уявіце, калі ласка, што Васіль вярнуўся б з вайны адразу пасля яе 

заканчэння. Напішыце невялікі аповед аб тым, як бы склаўся лёс Тэклі ў 

гэтым выпадку. 

 

ДАДАТАК 

 

КАРТКА-АПЫТАННЕ 
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1. Колькі гадоў матуля чакае сына з вайны? 

Адказ: “Шаснаццаць страшных, нясцерпных год штогадзінным болем 

адмералі свой лік у матчыным сэрцы”. 

2. За якой працай мы заспяваем гераіню пры першым знаёмстве? 

Адказ: “Тэкля сячэ, адпачывае ў кароткіх перапынках і ўвесь час азірае 

дарогу”. 

3. Якое званне насіў сын галоўнай гераіні – Сподак Васіль Іванавіч? 

Адказ: “Радавы Сподак Васіль Іванавіч у спісах забітых і прапаўшых 

без вестак не значыцца”. 

4. Хто такая Марыська? 

Адказ: сястра – “калі нарадзілася Марыська, стаў няньчыць яе”. 

5. Ці прадчуваў сын Тэклі вайну? 

Адказ: “– Мама, глянь: бачыш, які захад? Праўда, падобна на вялізнае 

пажарышча? А бадай, і сапраўды запалае зямля. Вайна будзе, мамачка. Я 

пайду туды, застанецеся вы з Марыськай”. 

6. “Чаму ў сына няма ні рук, ні ног, замест іх адны толькі кароткія 

кульцяпкі?” Адкуль гэтыя звесткі ў Тэклі? 

Адказ: “Пад ранак жанчына ўсё ж засынае і нібы ў працягу сваіх 

думак бачыць дзівосны сон.”. 

7. Ці было Тэклю каму любіць і аб ёй клапаціцца?  

Адказ: дачка, зяць, унукі, суседзі. 

8. Чаму Тэкля не пакідала сваёй хаты і не паехала, напрыклад, да 

дачкі? 

Адказ: “Але Тэкля ўсё не магла адцурацца хаціны, дзе нарадзіўся сын і 

якую яна ўпарта доўгія гады берагла для яго”. 

9. Каго Тэкля сустрэла, пакуль “некуды ішла”? 

Адказ: “Ёй сустрэўся трактар, ён цягнуў вялізную чырвоную 

малатарню, а на ёй і на трактары сядзела некалькі хлопцаў. Старая 

саступіла з дарогі ў бок ад грукату і лязгу і ўважліва агледзела седакоў. 

Адзін, што сядзеў збоч трактарыста ў кабіне, здаўся ёй неяк вельмі падобны 

да яе Васількі”. 

10.  Да якой высновы прыйшла старая матуля, калі натрапіла на 

“каменны абеліск з зоркай наверсе”? 

Адказ: “А можа і ён тут у ліку гэтых невядомых «іншых»”. 

 


