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У 70-я гады 19-га стагоддзя згулялі пышнае вяселле ў вёсцы Зялёныя Лукі каля 

Гомеля. 

Жаніх - Сцяпан Міцкевіч (мой прадзед) - прыгожы, чарнавалосы, статны хлопец 

з заможнай сялянскай сям'і. Яго нявеста Паўліна (мая прабаба) - круглатварая 

прыгажуня, стройная, дагледжаная шляхцянка, была пісьменнай. Маладыя любілі адзін 

аднаго. На працягу дзесяці гадоў шлюбнага жыцця ў іх нарадзіліся сыны - Андрэй і 

Павел, і дочкі - Пелагея (мая бабуля), Вольга і Лізавета. 

Самая шматлікая галіна ад Андрэя: сын і 4 дачкі, 14 унукаў і 25 праўнукаў. 

Першынец Аляксандр (1909-1943) імкнуўся да ведаў. Скончыў у Маскве інстытут 

Сувязі, а ў Ленінградзе - акадэмію, стаўшы капітанам. У 1942 г. Саша загінуў пад 

Ленінградам, не паспеўшы ажаніцца - перашкодзіла вайна. Ён быў дружны з сястрой 

Лідзіяй (1922-2010), якая вучылася ў Маскве ў педінстытуце, эвакуяваным падчас 

вайны на Алтай, дзе яна яго і скончыла, стаўшы філолагам. Пасля вайны яна выкладала 

ў Мінску, у ГДР, на Кубе рускую мову і літаратуру. Падчас летніх адпачынкаў была ў 

творчых паездках у Чэхаславакіі, Балгарыі, Італіі. Да выхаду на пенсію працавала 

філолагам на падрыхтоўчым факультэце БДУ. Напісала вучэбны дапаможнiк для 

студэнтаў. Яна дабрая і разумная. Вышывала дзівосныя карціны і іконы. 

Лідзія сябравала з стрыечным братам Міцкевічам Барысам Паўлавічам (1926-

1983) - прафесарам, заг. кафедры замежнай літаратуры на філфаку БДУ. Барыс Паўлавіч 

рана пайшоў з жыцця - у 57 гадоў, пакінуўшы пра сябе добрую памяць у філолагаў і 

журналістаў, якія слухалі яго цікавыя лекцыі. Ён быў добрым сябрам, дарадцам, 

эрудзіраваным суразмоўцам. У час Вялікай Айчыннай вайны ён добраахвотнікам у 17 

гадоў пайшоў на фронт. Быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і двума медалямі. 

Жонка Барыса - Iнэса - журналіст, рэдактар «Каласка» (укладыш у «Бел. ніву»). Унучка 

Ліза - журналіст. Сын Барыса - Павел - кандыдат медыцынскіх навук, працуе ў клініцы 

Мінска. 

Пелагея Сцяпанаўна Міцкевіч (мая бабуля) (1882-1958) выйшла замуж за 

Казачэнка Аляксея Якаўлевіча і нарадзіла сыноў: Васіля, Івана, Паўла, і дачок: Ганну 

(маю маму) і Любу. У 38 гадоў засталася ўдавой. Ад другога шлюбу Пелагея нарадзіла 

сына Мішу Ляўчука. Але шлюб аказаўся нетрывалым. Выхоўваючы шасцёра дзяцей, 

яна старалася зберагчы іх ад голаду, холаду, хвароб. Выхавала ўсіх дружнымі, 

сумленнымі, працавітымі. Вельмі хацела, каб усе сыны вывучыліся. Сама была 

пісьменнай, ведала напамяць «Яўгена Анегіна», шмат песень на вершы Пушкіна. 

Спачатку ўсёй сям'ёй вывучылі старэйшага сына Васіля на агранома. Сын Іван 

вывучыўся і да вайны працаваў начальнікам чыгуначнага вакзала ў Гомелі. 

Малодшыя - Павел і Міша - былі дружныя і лепш за ўсіх дзяцей вучыліся і 

малявалі. У Паўла добра атрымоўваліся пейзажы, а ў Мішы - пейзажы і партрэты. Для 

навакольных ён быў мастаком з Ціцянкоў. 

У чэрвені 1941г. Павел скончыў фізмат Гомельскага педінстытута, а Міша - СШ № 25. 

З першых дзён вайны ўсіх чацвярых сыноў Пелагеі Сцяпанаўны мабілізавалі ў 

Чырвоную Армію. Яны ваявалі на розных франтах, былі цяжка параненыя, але жывымі 

вярнуліся дадому. Толькі Міша - мастак - подпольшчык, быў пакараны фашыстамі ў 

кастрычніку 1943г. пад Урыцкім. 



Павел Казачэнка (1918-1975), па паскоранаму курсу скончыў Тамбоўскае ваеннае 

пяхотнае вучылішча, у званні лейтэнанта быў накіраваны на Калінінскі фронт. Пад 

горадам Холм яго цяжка параніла ў нагу. Палявы шпіталь, затым шпіталь у Сібіры, дзе 

перанёс дзве складаныя аперацыі і прайшоў доўгае лячэнне. Да верасня 1944 года 

служыў у ваенкамаце Кемераўскай вобласці. За ўдзел у баях Казачэнка Павел быў 

узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны 2-й ступені, пазней - пяццю юбілейнымі 

медалямі. 

Іван Казачэнка (1911-1973) ваяваў на Ленінградскім фронце, быў цяжка паранены. 

У званні капітана скончыў ваенную службу. Пасля доўгага лячэння пераехаў з сям'ёй у 

Чарнаўцы. Ён працаваў загадчыкам аддзела ПТВ Чарнавіцкай вобласці. Пазней да яго 

прыехалі браты - Васіль з сям'ёй і Павел. 

Павел выкладаў фізіку і чарчэнне, а яго жонка Лена - геаграфію ў школе. 

Мішу Ляўчука па-зверску катавалі, а потым павесілі фашысты. Яму было ўсяго 

20 гадоў! Да 30-годдзя Дня Перамогі гарваенкамат усталяваў Мішу гранітны помнік-

абеліск як герою-падпольшчыку, але бабулі ўжо не было ў жывых. 

У старэйшага сына Васіля Казачэнка (1908-1990) дзве дачкі і сын. Старэйшая, 

Людміла Васільеўна (1934 - 2010) - журналіст, нам. гал. рэдактара Чарнавіцкай 

радыёгазеты. Дачка Зінаіда - інжынер-тэхнолаг. Сын - Барыс Васільевіч (1950 г.н.) - 

геафізік, галоўны спецыяліст па геафізічных даследаваннях у Цюменскай вобласці. 

Зараз пенсіянер. Яго сын Дзмітрый - эканаміст і юрыст. Жывуць у Віцебску. 

Дачка Пелагеі Сцяпанаўны - Любоў (1914-1977) з мужам Рыгорам выхавалі двух 

сыноў, якія скончылі БІІЖТ. 

Дачка Пелагеі Сцяпанаўны і Аляксея Казачэнка - Ганна (1910-1976) выйшла 

замуж за Пятра Іванавіча Літвінава (1911-1989) (мае бацькі). 

Малодшы брат Пятра - Рыгор Іванавіч Літвінаў (1917-1945) быў ваенным. Ваяваў 

у Фінскую і Айчынную вайну. У званні капітана загінуў пад Берлінам 7 мая 1945 г. Меў 

узнагароды. Сям'і не стварыў. 

Сярэдні брат Васіль Літвінаў (1915-1966) працаваў выкладчыкам у БІІЖТ.  

Яго дачка - Зоя Васільеўна Літвінава - пасля заканчэння мастацкага вучылішча і 

Тэатральна-мастацкага інстытута стала мастаком-жывапісцам. У 1992 г. ёй прысвоена 

званне - Заслужаны дзеяч мастацтваў РБ. У 2005 г. яна ўзнагароджана ордэнам Францыі 

«За заслугі ў галіне літаратуры і мастацтва», у 2014 г. - ордэнам Францыска Скарыны. 

Яе персанальныя выставы праходзілі ў Полацку, Мінску, Гомелі, а з 1991 г. штогод у 

гарадах Аўстрыі і Даніі. Зоя Літвінава - экспанент Міжнародных выстаў. Аб яе 

творчасці паказана па ТБ Беларусі некалькі дакументальных фільмаў, выпушчаныя 

каталогі з яе працамі. У 1988 г. у Аўстрыі выйшла манаграфія «Зоя Літвінава». Аўтар -  

мастацтвазнаўца Платон Паўлаў - муж Зоі. У 2015 г. у Мінску выдадзена кніга «Зоя 

Літвінава» (жывапіс, графіка). Карціны Зоі Літвінавай знаходзяцца ў Траццякоўскай 

галерэі ў Маскве, Рускім музеі ў Санкт-Пецярбургу, у музеях і карцінных галерэях 

Мінска, Рыгі, Гомеля, Полацка, Новасібірска, Уфы, Архангельска. Яе палотны 

захоўваюцца ў прыватных калекцыях у Аўстрыі, Германіі, Даніі, Вялікабрытаніі, 

Галандыі, ЗША, Канады, Ізраіля, Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. У цяперашні час 

Зоя Літвінава рыхтуецца да персанальнай выставы да свайго юбілею. 

У сям'і маіх бацькоў - Ганны і Пятра Літвінавых - выхоўвалася тры дачкі і сын. 



Тата Пётр Іванавіч быў высакакласным мадэльшчыкам, працуючы на 

«Гомсельмашы», РМЗ, заводзе Станочных вузлоў. Падаваў шмат рацпрапаноў. Яго 

хобі: вырабляў прыгожую дубовую мэблю для сям'і, вадзіў машыну. А яшчэ будаваў 

дамы і дачы для сваёй сям'і, маці, цешчы, дзецям. Тата марыў, каб усе яго дзеці атрымалі 

вышэйшую адукацыю. Скончылі універсітэты я (Валя) і брат Коля. 

Коля са школьных гадоў захапіўся футболам. Ён стаў сэнсам усяго яго жыцця. У 

студэнцкія гады Коля гуляў у футбольнай камандзе «Гомсельмаш». Сезон 1973 года 

гуляў у камандзе мінскага «Дынама». Пакінуўшы вялікі футбол, Мікалай перайшоў на 

трэнерскую работу ў ДЮСШ, ДЮСШОР па футболе. Быў трэнерам футбольнай 

каманды «ЗЛіНа». Зараз ён пенсіянер, клапатлівы і любячы муж, бацька, дзядуля. Яго 

дачка Марыя - скрыпачка, скончыла музвучылішча Сакалоўскага і Беларускі універсітэт 

культуры. Займаецца выхаваннем сына Колі і дачкі Зоі. 

Старэйшая дачка Пятра і Ганны - Людміла Марціноўская. Працавала ў атэлье 

закройшчыцай, пазней - інжынерам-канструктарам у эксперыментальнай лабараторыі 

Дома быту, распрацоўвала новыя ўзоры жаночага трыкатажнага адзення. На выставах 

за лепшыя мадэлі мела ўзнагароды. У пачатку 70-х гадоў абіралася дэпутатам 

Вярхоўнага Савета Беларусі. Выхавала двух сыноў і трох унукаў. 

Сярэдняя дачка Тамара выхавала двух дзяцей, трох унукаў, двух праўнукаў. Яе 

дачка Святлана скончыла юрыдычны факультэт БДУ. Унукі Сяргей і Аляксей скончылі 

БелДУТ. 

Я, Валянціна Пятроўна Літвінава - малодшая з сясцёр - пасля заканчэння біяфака 

БДУ працавала на інжынерных пасадах на «Гомельстройматэрыялах», «ВА 

будматэрыялаў УМП», на ЗСК «Гомсельмаша». Мая дачка Лена закончыла 

педвучылішча і Гомельскі кааператыўны інстытут. 

Выйшаўшы на пенсію, я стала займацца сваім радаводам. Склала генеалагічнае 

дрэва, куды ўвайшло больш за 300 сваякоў (7 пакаленняў). Склала табліцу сваякоў з 

датамі іх нараджэння і смерці (каго ўжо няма). Аформіла фотаальбом, дзе, пачынаючы 

з 15 гадоў, распісала па гадах паездкі і больш значныя падзеі ў сваім жыцці, 

пацвярджаючы іх фота. Напісала апавяданне «Я і мая радня» (больш за 150 старонак на 

лістах А4), дзе апісала сваіх бабулю, бацькоў, дзядзькоў, сясцёр і брата з іх сем'ямі, і, 

вядома, сваю сям'ю. 

Пазней я стала пашыраць свае даследаванні і пісаць гістарычныя нарысы пра 

цікавых сваякоў: пра бабулю з роду Міцкевічаў, пра гераічных дзядзькоў - жывых і 

загінуўшых, аб любай маме, аб сястры - мастачцы-жывапісцы. Пачала пісаць апавяданні 

пра свае турпаездкі, пра сяброў-сябровак, апісваць эпізоды з жыцця сучаснікаў, аб 

прыродзе... Іх у мяне сабралася больш за 150. Аформіла 7 зборнікаў. 

З жніўня 2004 года мае нарысы і апавяданні пачалі друкаваць на старонках 

рэспубліканскіх і абласных газет: у «Народнай газеце», «Белорусской ниве», 

«Белорусской военной газеце», «Железнодорожнике Белоруссии», «Гомельскай 

праўдзе», «Гомельских ведомостях», «Сельмашевце». 

Паралельна я пачала складаць крыжаванкі (іх у мяне ўжо 2025, якія змясціла ў 30 

зборнікаў па 60-80 штук). Крыху пазней стала складаць скандынаўскія і іспанскія 

сканворды, колькасць якіх набліжаецца да 600. Іх часам друкуюць у газетах. У 

асноўным, разгадваюць мае сябры і сяброўкі. 



Вярнуся да сваякоў. 

Стрыечная сястра маёй мамы (мая цётка) - Казачэнка Лілія Паўлаўна (1931г.н.) - 

дацэнт, кандыдат фізіка-матэматычных навук, да выхаду на пенсію выкладала оптыку 

на фізічным факультэце БДУ. Напісала навуковую кнігу «Молекулярная спектроскопия 

жидкостей», якая выйшла ў 1978 г. у выдавецтве БДУ. У 2009 г. выйшаў у Санкт-

Пецярбургу яе зборнік навел «Житейские были», а ў 2014 г. - «Психологические заметки 

для начинающих жизнь». 

Пляменніца маці – Касцейка Лілія Аляксееўна (1934-2008) – кандыдат 

медыцынскіх навук, дацэнт, выкладала ў Гродненскім і Гомельскім медінстытутах. 

Урачамі працуюць яе старэйшая дачка Аксана і ўнучка Марта.  

Пра найбольш цікавых і заслугоўваючых увагу сваякоў я напісала. Моладзь 

вучыцца. У іх яшчэ усё наперадзе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


