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ДЗЕ НА РА ДЗІЎ СЯ — 
ТАМ І ЗГА ДЗІЎ СЯ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ва лян ці на Іва ню цен ка і Ва лян-

ці на Бы ка ва на зы ва юць ся бе «хой-

ніц кі мі бра гін ца мі». Гэ та зна чыць, 

што ро дам яны з Бра гі на, але ўжо 

даў но жы вуць у Хой ні ках. Пра ца-

ваць «на са лом ку» (так тут ка жуць 

пра фаб ры ку) прый шлі на па чат ку 

80-х га доў:

— Бы ло ве се ла, на ро ду мно-

га — ча ла век 300, не менш. Ра бі-

лі ў дзве зме ны. І план па спя ва лі 

вы ка наць, і ў кі но пад час абе ду 

збе гаць на ін дый скі фільм. А на 

вы хад ных іш лі ў клуб — вы сту па лі 

як са ма дзей ны ка лек тыў.

Жан чы ны ўспа мі на юць, што ў 

той час не ве ра год на па пу ляр ны мі 

бы лі са ла мя ныя га зет ні цы.

— Ох, коль кі мы іх пе ра ра бі-

лі! Яны та ды ві се лі ў ква тэ рах па 

ўсім Са вец кім Са ю зе. Ха да вым 

та ва рам бы лі і па но з вы ява мі пу-

га чоў.

— У мя не та кое на бал ко не і 

за раз ві сіць, — умеш ва ец ца ў раз-

мо ву ды рэк тар фаб ры кі Ва сіль Мі-

гай. — Столь кі га доў прай шло, а 

яно не са пса ва ла ся. Якасць!

Ча му са ла мя ную вы твор часць 

на ла дзі лі ме на ві та ў Хой ні ках, ужо 

ні хто і не ўспом ніць. Тут спа кон вя-

коў бы лі май стры хі ін ша га тол ку — 

пля лі «ка ро нач кі» (так мяс цо выя 

на зы ва юць ка рун кі).

— Мы спа чат ку ву чы лі ся ў ста-

рэй шых ка лег. Бы лі тэх но ла гі, мас-

та кі, якія рас пра цоў ва лі схе мы і да-

па ма га лі нам іх за сво іць.

Ця пер жа са лом кай на фаб-

ры цы зай ма ец ца толь кі ча ты ры 

ра бот ні цы, не лі ча чы бры га дзі ра 

і тых, хто до ма пля це на рых тоў кі. 

Фра за «і ша вец, і жнец, і на ду дзе 

іг рэц» — дак лад на пра іх.

— Ма шы ны са ло му псу юць, 

та му ў лі пе ні з ча ты рох ра ні цы 

мы ў по лі. Серп у ру кі — і на пе-

рад. Жнём ку ля ня мі (сна па мі. — 

Аўт.), як на шыя ба бу лі на па чат ку 

ХХ ста год дзя. Што са браў, з тым 

і бу дзеш пра ца ваць да на ступ на га 

жніва. Ін ша га та бе ні хто не дасць, — 

рас каз вае На тал ля Гар ба тая.

Та му на ват узім ку па мяш кан ні 

фаб ры кі на гад ва юць пра ле та. Па-

пер шае, пах жыт няй са ло мы, які 

чу ваць на ват у ка лі до рах. Па-дру-

гое, паў сюд ны свет лы ко лер, які з 

не пры выч кі спа чат ку сле піць во чы. 

Тут са ло ма на сце нах, сто лі, пад-

ло зе. Ёй за ва ле ны ўсе ста лы, яна 

ў ру ках май стрых. А ка лі ў доб рае 

на двор'е сю ды трап ля юць со неч-

ныя пром ні, усё па чы нае свя ціц ца 

быц цам знут ры.

Ня гле дзя чы на тое, што пра цэс 

ства рэн ня са ла мя ных вы ра баў — 

спра ва твор чая, хут ка сці на фаб-

ры цы вы со кія. За зме ну кож ная з 

ра бот ніц па спя вае сплесці не каль-

кі, а то і дзя ся так су ве ні раў, ак се-

су а раў ці прад ме таў дэ ко ру.

— Ру кі на тое і да дзе ныя, каб 

імі неш та майстраваць. Ба ляць 

толь кі пас ля жгу тоў і пля цё нак, 

бо іх на вы цяг ну тых трэ ба ра біць. 

У цэ лым скар дзіц ца ня ма на што, 

адзі нае — не вя лі кія за роб кі, — 

пры зна юц ца жан чы ны.

Ся род ка пе лю шоў, анё лаў і лап-

цей за ўва жаю з дзя ся так ма лень-

кіх мя шоч каў.

— А гэ та што та кое?

— Мя хі шчас ця. Ве ша е це до-

ма — і шчас це ідзе і ідзе, ідзе і 

ідзе, — усмі ха ец ца са мая ма ла дая 

з ра бот ніц Лю боў Ге ра сі ма ва.

Хой ніц кіх май стрых, уво гу ле, 

мож на ад нес ці да са праўд ных 

ра га тух. Ні на ім гнен не не ад ры-

ваю чы ся ад пра цы, яны лю бяць 

ус пом ніць бы лое. Так, са сме хам 

на фаб ры цы рас каз ва юць, што 

ка пя люш іх ра бо ты ад ной чы пры-

ме ра лі на бру сель ска га пі са ю ча-

га хлоп чы ка: «Гэ та ж уя ві це са бе, 

коль кі лю дзей у той дзень уба чы ла 

хой ніц кую са лом ку!»

А вось улю бё ны са сва іх тво-

раў ні ад на з ра бот ніц вы браць не 

мо жа.

— Ка лі ўпер шы ню ся да еш за 

но вую фі гу ру, то яна і ста но віц ца 

тва ёй лю бі май. Та бе ці ка ва, вы нік 

не су мнен на ра дуе. Пас ля паў то-

рыш пра цэс не каль кі ра зоў і за-

ча ра ва насць зні кае, — ад кры вае 

пра фе сій ныя сак рэ ты Лю ба.

Што ці ка ва, цэ ны на са ла мя ныя 

вы ра бы ў кра мах да во лі вы со кія. 

У Мін ску за ка пя люш прый дзец ца 

за пла ціць 50 руб лёў, за та лер ку 

для фрук таў — ка ля 70, не вя ліч-

кія дэ ка ра тыў ныя ко зы, па рсюч кі і 

быч кі — 40—50. Кош ты на ана ла-

гіч ныя па зі цыі за мя жой на ват на-

зы ваць не бу ду. Там яны да хо дзяць 

да сум, якія раў ня юц ца з ме сяч ным 

за роб кам хой ніц кіх май стрых. Пры 

гэ тым са мі жан чы ны ад кож най 

пра да дзе най рэ чы атрым лі ва юць 

лі та раль на ка пей кі. Ча му так? Ды-

рэк тар фаб ры кі раз во дзіць ру ка мі: 

«Рын ка вая эка но мі ка...»

ПРА ЦА ВІ ТЫЯ ПЧО ЛЫ 
І ФО ТА ГЕ НІЧ НЫЯ 
ЗУБ РЫ

У тэ ле фо не Мі ха і ла Ру ба шчан-

кі, ды рэк та ра Па лес ка га дзяр жаў-

на га ра ды я ла гіч на-эка ла гіч на га 

за па вед ні ка, сот ні здым каў, якім 

мо гуць па зайз дрос ціць са мыя аў-

та ры тэт ныя фа то гра фы, што спе-

цы я лі зу юц ца на дзі кай пры ро дзе. 

Але ні, ло сі, ка су лі, ваў кі і на ват 

ко ні Пржэ валь ска га зня тыя круп-

ным пла нам на фо не пей за жаў, 

не кра ну тых ча ла ве кам. Зда ец ца, 

быц цам жы вё лы спе цы яль на па зі-

ра ва лі на ка ме ру.

— Мо жа, і па зі ра ва лі. Яны тут усіх 

су пра цоў ні каў у твар ве да юць, — 

з усмеш кай за зна чае Мі ха іл Мі хай-

ла віч. — Бо мы адзі ныя лю дзі, якіх 

яны ба чаць апош нія 30 га доў.

З бе ла рус ка га бо ку за па вед нік 

рас кі нуў ся на тры ра ё ны — Бра гін-

скі, Хой ніц кі і На раў лян скі. Тэ ры то-

рыя (больш за 200 ты сяч гек та раў) 

дзе ліц ца на дзве зо ны — улас на 

за па вед ную, дзе, акра мя су праць-

па жар ных ме ра пры ем стваў, ні чо га 

ра біць нель га, і экс пе ры мен таль-

на-гас па дар чую, дзе пра цу юць,  як 

і ў звы чай ным ляс га се, але пры-

трым лі ва ю чы ся стро гіх нор маў і 

па рад каў.

— Да ня даў ня га ча су ў нас бы ло 

толь кі ча ты ры на прам кі дзей нас ці: 

дрэ ва на рых тоў ка, дрэ ва ап ра цоў-

ка, коне га доў ля, пча ляр ства. Хут-

ка су мес ны мі сі ла мі з на ву коў ца мі 

бу дзем за клад ваць экс пе ры мен-

таль ны сад. Па пя рэд нія да сле да-

ван ні ўжо зроб ле ныя — атры ма лі 

да бро. Ёсць да звол і на па ляў ніц-

тва, ры бал ку. Зра зу ме ла, толь кі 

на пэў ных участ ках тэ ры то рыі. 

А са снеж ня па ча лі ся пер шыя 

на ву ко ва-па зна валь ныя эк скур-

сіі. Па ка заць ёсць што — ад ных 

толь кі зуб роў больш за паў та ры 

сот ні, па ло ва з іх без бо я зі пры хо-

дзіць на пад корм ку. Хоць бя ры ды 

гладзь па га ла ве! — жар туе ды рэк-

тар за па вед ні ка. — Ра ней іх тут не 

бы ло зу сім. На па чат ку 90-х уся го 

17 асо бін пры вез лі з Бе ла веж скай 

пу шчы. Па лес кія мяс ці ны ста ра-

жыт ным жы вё лам прый шлі ся да-

спа до бы, вось і па ча лі пла дзіц ца, 

а пас ля раз бі вац ца на стат кі.

Спа да ба ец ца ў за па вед ні ку і 

ту рыс там-ла су нам. Пра мяс цо выя 

пчаль ні кі сла ва ра зы шла ся ўжо па 

ўсёй кра і не.

— Мёд мы ні ку ды не пра да ём. 

Ле тась тры то ны свае ж лю дзі ра-

за бра лі ў ім гнен не во ка. На ват 

кро пель кі не за ста ло ся. На род 

не пад ма неш: яны ве да юць, што 

тут яго ні хто з ва дой не ба дзя-

жыў, — рас каз вае Мі ха іл Мі хай-

ла віч. — Да рэ чы, не так даў но ў 

ра ён пры яз джаў Мі ка лай Ва лу еў. 

Бы лы спарт смен з за да валь нен-

нем не толь кі па ла са ваў ся на шым 

мяд ком, але і па пра сіў не каль кі 
літ раў да до му.

«МА ЛОЧ НЫХ ВОЙ НАЎ» 
НЕ БА ІМ СЯ»

Пры зна ём стве жы ха ры Хой-

ні каў пад крэс лі ва юць сваё па хо-

джан не. Лю дзі з асаб лі вым го на-

рам за ўва жа юць, што яны «ка рэн-

ныя і ні ко лі ад сюль не з'яз джа лі». 

Іх мож на зра зу мець: пас ля ка та-

стро фы на ЧА ЭС усе ту тэй шыя 

ме лі маг чы масць пе ра ехаць. Мно-

гія ёй ска рыс та лі ся, але ж мно гія 

і за ста лі ся.

— Жыць і працаваць трэба там, 

дзе нарадзіўся, — ву чы лі мя не з 

дзя цін ства, — ка жа Ган на Вяр-

гей чык, вя ду чы ін жы нер па якас ці 

на Па лес кім вы твор чым участ ку 

прад пры ем ства «Міл ка ві та».

Сён ня, гле дзя чы на ма ла дую 

жан чы ну ў дзе ла вым кас цю ме і 

сты лё вых аку ля рах, не маг чы ма 

па ве рыць, што ка лісь ці яна бы ла 

звы чай най ра бо чай 3-га раз ра ду.

— З ма лен ства я на строй ва ла-

ся на тое, што ста ну на стаў ні цай, 

як ба бу ля. У шко ле на ля га ла на 

гу ма ні тар ныя на ву кі, тым больш 

што ся род сва я коў — зна ка мі ты 

Іван Ме леж. Зда ва ла ся, жыц цё вы 

шлях прад вы зна ча ны. Але ў пе да-

га гіч ны па сту піць не атры ма ла ся. 

Час мар на ваць не ста ла і пай шла 

на сы ра роб ны цэх у род ным го-

ра дзе. Гэ та за раз мы вы раб ля ем 

экс парт ны па рме зан і на ша су хая 

сы ро ват ка прай шла экс пер ты зу 

на вя ду чых еў ра пей скіх прад пры-

ем ствах, а ка лі я па чы на ла, пра 

та кое і ма рыць не маг лі. Пра цэ-

сы бы лі аў та ма ты за ва ны мі толь кі 

част ко ва. Ру ка мі па ста ян на трэ ба 

бы ло неш та пад лі ваць, пад меш-

ваць, пе ра ва роч ваць. Ні ко лі не 

за бу ду, як пры хо дзі ла ся са мой 

ця гаць цяж кія га лоў кі сы ра на 

са лен не. За раз з гэ тым спраў ля-

юц ца ма шы ны — ча ла век толь кі 

кі руе.

Па ме ры та го як раз ві ваў ся 

за вод, рас ла і Ган на ў кар' ер ным 

пла не: ра бо чая — май стар — ін-

жы нер. Не ад ры ва ю чы ся ад пра-

цы, жан чы на атры ма ла спа чат ку 

ся рэд нюю спе цы яль ную, а пас ля і 

вы шэй шую аду ка цыі.

— Але га лоў нае — на вы твор-

час ці бы ло ў ка го пе рай маць до-

свед. У са мыя ня прос тыя га ды 

лю дзі не збег лі, не кі ну лі за вод, а 

пры ду ма лі, як на пе ра кор лё су за-

стац ца на пла ве. У свой час Хой-

ніц кі сы ра роб ны кам бі нат па ві нен 

быў стаць ад ным з са мых моц ных у 

Савецкім Саюзе. Па вя до мых пры-

чы нах пла ны не збы лі ся. У кан цы 

80-х, каб прад пры ем ства не за кры-

ла ся, тут вы раб ля лі тэх ніч ны ка зе ін. 

Як па ка заў час, не дар ма. Хой ніц кія 

сы ры і ма ла ко не толь кі вяр ну лі ся 

на пры лаў кі, але і не ад на ра зо ва 

пры зна ва лі ся най леп шы мі. Перш 

за ўсё та му, што кант роль якас ці ў 

нас больш жорст кі, чым у ас тат ніх. 

Але ў гэ тым ёсць свае пе ра ва гі: на-

ват пад час так зва ных «ма лоч ных 

вой наў» ні я кіх прэ тэн зій да пра дук-

таў з на ша га краю не бы ло.

УСЕ ДА РО ГІ ВЯ ДУЦЬ 
У... ХОЙ НІ КІ

Мі ка лай Цы ган коў у Хой ні ках 

ча ла век вя до мы і па ва жа ны, хоць 

і пра вёў боль шую част ку жыц ця 

ў да ле чы ні ад Па лес ся. Па ды маў 

ца лі ну ў Ка зах ста не, пра ца ваў 

на бу даў ніц тве чы гу нак у роз ных 

рэс пуб лі ках бы ло га СССР, уз на-

чаль ваў кан струк тар скае бю ро і 

на ват пры чы ніў ся да пра кла дан-

ня Бай ка ла-Амур скай ма гіст ра лі. 

І ўвесь гэ ты час по руч з Мі ка ла-

ем Мі кі та ві чам бы ла жон ка Га лі на, 

так са ма хай ні чан ка. Вый шаў шы на 

пен сію, ве тэ ран пра цы і за слу жа-

ны бу даў нік Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

Цы ган коў не за дум ва ю чы ся пе ра-

ехаў на ма лую ра дзі му.

На за слу жа ным ад па чын ку Мі-

ка лай Мі кі та віч вяр нуў ся да хо бі, 

якое зай ма ла яго ў ма ла до сці, — 

вы шы ван ня.

— Упер шы ню за ігол ку ўзяў ся, 

ка лі мне бы ло ўся го 21. Вы ра шыў 

зра біць сюр прыз жон цы да дня 

на ра джэн ня — па ра нёс не каль кі 

сю жэ таў кар цін на тка ні ну. Ёй та ды 

вель мі спа да ба ла ся.

Па каз ва ю чы свае ра бо ты, вась-

мі дзе ся ці га до вы май стар пад крэс-

лі вае: «Я не вы шы ваю, а пі шу кар-

ці ны ігол кай. Дзе вы ба чы лі муж-

чын-вы шы валь шчы каў?»

Сён ня ка лек цыя Мі ка лая Цы-

ган ко ва на ліч вае дзя сят кі кар цін. 

Здзіў ля юць яны не толь кі без да-

кор нас цю вы ка нан ня, але і маш-

та ба мі. Ка ля ро выя па лот ны па ме-

рам не мен шыя за метр у даў жы ню 

ўпры гож ва юць да мы бліз кіх Мі ка-

лая Мі кі та ві ча, яго род ную шко лу, 

Хой ніц кі ра ён ны края знаў чы му-

зей. У музеі, да рэ чы, у кан цы ме ся-

ца ад кры ец ца вы стаў ка да юбі лею 

май стра.

Ган на КУ РАК.

Мінск — Хой ні кі — Мінск.

Коні Пржэвальскага — 
нярэдкія госці вёсак 
на Хойнікаўшчыне.

Каму 
мяшочак 
шчасця?


