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Сён няш ні ге рой «Вё сак» — 

трыц ца ты па лі ку, 

а зна чыць, кры шач ку 

юбі лей ны. Больш за тое, 

ён не ўпіс ва ец ца ў агуль ны 

фар мат пра ек та, ча му 

я вель мі на ват ра да. 

Не, Зянь кі, на пер шы 

по гляд, сю ды цал кам 

па ды хо дзяць, у вёс цы 

за ста ло ся пя цё ра ста лых 

жы ха роў. Але двое з іх, 

Іна і Алег, пры еха лі 

сю ды, каб ад ра дзіць 

вёс ку, не даць ёй 

знік нуць, удых нуць 

но вае жыц цё. І, зда ец ца, 

гэ та ў іх атрым лі ва ец ца.

ДОМ
Іна Хо міч на ра дзі ла ся ў Зянь-

ках. Так ста ла ся ў жыц ці, што га-

да ва ла яе ба бу ля. Дзяў чы на вы-

рас ла, атры ма ла аду ка цыю, ства-

ры ла сям'ю. І ўжо ра зам з му жам 

яны прый шлі да вы сно вы, што 

ква тэ ра на па вер се кры ху не іх 

ва ры янт. Ста лі ду маць пра дом у 

вёс цы з тым пры цэ лам, каб бы ло 

блі жэй да ба бу лі, якая ўжо ме ла 

па трэ бу ў іх кло па це. Вось і ку пі лі 

ста рую ха ту, якая на той мо мант 

пра да ва ла ся ў Зянь ках.

Па ча лі на ват рэ стаў ра ваць, 

за мо ві лі вок ны пад той дом, але 

ака за ла ся, што ад на сця на згні-

ла амаль цал кам. І сум лен ныя 

бу даў ні кі ад мо ві лі ся ра біць дах, 

ска за лі, што ў та кім ва ры ян це ён 

не на доў га, усё роў на да вя дзец ца 

пе ра бу доў ваць. Та му ра за бра-

лі сце ны і на ста рым пад мур ку 

па ста ві лі но вую ка роб ку з бяр-

вення.

— Мы вель мі ста ра лі ся, каб 

за ха ваў ся дух тых пас ля ва ен ных 

вяс ко вых хат, — рас каз вае Іна. — 

Вок ны нам бы ло прын цы по ва 

зра біць драў ля ныя з пе ра кла дзі-

на мі, як ра ней ра бі лі. Пла ні роў ка 

за ста ла ся ра ней шая. Бы ла ка мо-

ра — стаў сан ву зел, вось і ўсе 

зме ны. Дру гі па верх, як і ра ней, 

аб ста лёў ва ем не жы лы, у нас гэ та 

бу дзе шмат функ цы я наль ная ка-

мо ра. Праў да, тут быў яшчэ пры-

бу да ва ны да до ма склеп. Мы яго 

за бра лі ў дом, на зем нае па мяш-

кан не ста ла ве ран дай, а пад валь-

ная част ка за ста ла ся скле пам.

Вось пе чы зра бі лі но выя, пра-

цяг вае гас па ды ня. Печ ні ка шу ка лі 

доў га, спа чат ку на рва лі ся на не 

вель мі доб рых спе цы я ліс таў, да-

вя ло ся пе ра раб ляць. Новая печ ка 

ў па коі ста іць год, цяп ла дае ба-

га та. І ў кух ні вя лі кая печ доб ра 

па лі цца. Абедз ве скла дзе ны з ай-

чын най ві цеб скай цэг лы.

Мы з гас па да ра мі і гу тар ку 

вя лі ка ля печ кі, дзе па трэск ва лі 

дро вы. Дзвер цы да яе па ста ві лі 

з праз рыс та га ма тэ ры я лу, та му 

агонь доб ра ві даць, як у ка мі не. 

Ка ля та ко га ача га, не су мнен на, 

хо ра ша па ся дзець і з кніж кай, і з 

ке лі хам ві на, і ўдва іх, і з сяб ра мі. 

Тым больш ка лі сце ны, зроб ле-

ныя з пу шчан ска га дрэ ва, на паў-

ня юць ха ту пры ем ным во да рам 

све жай драў ні ны.

Праў да, яшчэ ўнут ры до ма не 

скон ча на ад строй ван не, але ж 

жыць ужо мож на. І яны час та тут 

на чу юць. Жы вуць, як Іна ска за ла, 

на па ло ву: ле там больш у вёс цы, 

зі мой — у брэсц кай ква тэ ры. Гас-

па дар жа па хва ліў ся ага ро дам, ві-

та мі ны да ста ла сям'я мае свае.

Пры зна чэн не свай го до ма 

яны раз гля да юць у двух кі рун-

ках. Па-пер шае, як жыл лё для 

ся бе, па-дру гое, хо чуць па спра-

ба ваць сілы ў аг ра ту рыз ме. Гас-

па да ры ма юць на мер не прос та 

пры маць гас цей і браць за гэ та 

гро шы, а пра во дзіць свя ты, се-

мі на ры, май стар-кла сы. На прык-

лад, Іна за хап ля ец ца ткац твам, 

до ма мае пра ба бу лі ны крос ны. 

Ста нок пе ра е дзе сю ды, як толь кі 

скон чыц ца ра монт.

— Ча му б не па каз ваць гас-

цям, як на шы прод кі вы раб ля лі 

тка ні ну для адзен ня, для аздаб-

лен ня ха ты? — раз ва жае гас па-

ды ня. — Ка лі ўсё пой дзе доб ра, 

ка лі бу дзем жы выя-зда ро выя, у 

бу ду чым ха це лі б на ват па ста віць 

ней кі гас ця вы до мік для роз ных 

ме ра пры ем стваў. А па куль па-

спра бу ем на гэ тым до ме ву чыц-

ца, на пра цоў ваць во пыт гас па да-

роў аг ра ся дзі бы.

КАБ 
НЕ СТРА ЦІЦЬ 
НАЗ ВЫ

А пер шы крок у спра ве раз-

віц ця сва ёй вёс кі, за ха ван ня яе 

ад мет нас ці і пры ваб нас ці для 

на вед валь ні каў Іна і Алег зра бі-

лі ў вы гля дзе кар ты з мяс цо вы мі 

наз ва мі. Іна ж тут на ра дзі ла ся і 

вы рас ла, наз вы боль шас ці мяс-

цін ве дае з дзя цін ства. Не ка лі 

іх з ба бу ляй за піс ва лі ў сшы так, 

ма ля ва лі кар ту. Ця пер жа ёй да-

па ма га ла «га лоў ны экс перт» — 

су сед ка ба ба Ган дзя.

Мяс цо выя наз вы — гэ та вус-

ная спад чы на, якая жы ве ра зам 

з нось бі та мі. І каб не стра ціць яе, 

трэ ба як мі ні мум не дзе за на та-

ваць. Спа чат ку ўсё са бра нае за-

пі са лі і зра бі лі ма кет кар ты мяс-

цо вас ці. Пе рад гэ тым Іна абы шла 

лю дзей, па га ва ры ла з вяс коў ца мі, 

іх га рад скі мі дзець мі, пра ца ва ла 

на ват у ар хі вах. Ка лі прад ста ві лі 

пра ект, знай шло ся і фі нан са ван-

не. Гран та як раз ха пі ла на ад мыс-

ло вы стэнд з кар тай. На яе на не-

се ны наз вы кож на га по ля, кож най 

мяс цін кі на ту тэй шым дыя лек це 

і па-бе ла рус ку. Лю дзі па ды хо-

дзяць і чы та юць: «Ба быць ка ва 

по ле, Кру гель скае по ле, Шыр ша 

рыз ка, Па сад ка, Пець ка ва са жал-

ка» — так, як на зы ва лі баць кі і 

дзя ды, як пом ніц ца з дзя цін ства. 

За на та ва на ка ля пя ці дзе ся ці мяс-

цо вых на зваў.

На ня лі мас та ка, афор мі лі на-

леж ным чы нам ін фар ма цыю, зра-

бі лі стэнд. Але ж прос та па ста-

віць гэ тую кар ту бы ло б не ці ка ва. 

Таму Іна з Але гам за ду ма лі неш та 

на кшталт прэ зен та цыі, але на ват 

са мі не ча ка лі, што за пла на ва ная 

імі ім прэ за вы льец ца ў са праўд-

нае свя та вёс кі. Ідэ яй па дзя лі лі ся 

са стар шы нёй Вой ска га сель ска-

га Са ве та Вік та рам Мі хай лоў скім. 

Вік тар Валь дэ ма ра віч па сва іх 

ка на лах апа вяс ціў лю дзей. Яны 

кі ну лі за клік у сац сет ках, на пі са лі 

аб' яву. І са бра ла ся столь кі бы лых 

вы хад цаў з ся ла, іх на шчад каў, 

што здзі ві лі ся. Ра ней зда ва ла-

ся — коль кі тых Зянь коў!

ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЯ 
ЯК СВЯ ТА

Праў да, яшчэ на пя рэ дад ні, 

у вы хад ныя, ка лі да вя ло ся ман-

ці ра ваць стэнд, прый шлі ўсе муж-

чы ны, хто пры ехаў на вы хад ныя 

ў баць коў скія ха ты. «Яны ж ме лі 

свае пла ны на ра бо ту пры ся дзі-

бах, у ага ро дах, але ўсё па кі ну лі і 

прый шлі, пры кла лі ру кі да агуль-

на га, — не ха вае за хап лен ня 

Іна. — А ўжо ў дзень свя та гас па-

ды ні стол ар га ні за ва лі лі та раль на 

за лі ча ныя хві лі ны. І ўсе ра зам 

так хо ра ша па ся дзе лі! І я ра зу-

ме ла, што гэ та зем ля кам трэ ба. 

Мы ж на нес лі на кар ту кож ную 

ха ту. Лю дзі па ды хо дзі лі да мя-

не і пы та лі ся пра сва іх ро дзі чаў. 

Я раз ліч ва ла, што яны мне рас ка-

жуць неш та ці ка вае, а яны ча ка лі 

та го ж ад мя не. Та кім чы нам, у іх 

з'я ві ла ся на го да аль бо штур шок, 

каб бо лей да ве дац ца пра сваю 

сям'ю і сваю вёс ку».

Зянь кі зга рэ лі ў 1944 го дзе. 

Нем цы спа лі лі вёс ку пры ад-

ступ лен ні. Праў да, жы ха ры не 

па цяр пе лі, ім ска за лі за бі раць 

ма ё масць, вы во дзіць ска ці ну. 

На збо ры да ва лі ся ад ны су ткі. 

По тым ха ты за па лі лі. Той дзень 

пом ніць най ста рэй шая жы хар-

ка Зянь коў — Ган на Ле а ні даў на 

Зян чук, якой бы ло та ды 12 га доў: 

тая са мая ба ба Ган дзя, якую Іна 

на зы ва ла сва ім га лоў ным экс пер-

там. Ба бу ля жы ве ад на, і яе ма-

ла дыя су се дзі цяпер для яе ні бы 

род ныя лю дзі. Яны за хо дзяць да 

ба бу лі кож ны дзень, а яна іх заў-

сё ды ча кае.

Пра фе сій ныя фі ло ла гі Іна Хо-

міч і Алег Сце па нюк ад чу ва юць 

ся бе до ма ў свет лай кам пакт най 

вё сач цы ў ад ну ву лі цу, дзе аб са-

лют ная боль шасць хат зі мой пус-

туе. Ле там з'яз джа юц ца на шчад кі 

бы лых гас па да роў у вод пуск, на 

ка ні ку лы, і Зянь кі на паў ня юц ца 

га ла са мі.

КУЛЬ ТУР НАЯ 
ПРА СТО РА

Яшчэ яны ста ра юц ца быць тут 

гас па да ра мі. Зга да лі, як Алег у 

пер шы год пас ля на быц ця до ма 

са браў не да лё ка ад рэч кі мя хоў 

шэсць смец ця. І ця пер ён не прой-

дзе ўздоўж да ро гі, каб не па да-

браць плас ты ка вую бу тэль ку ці 

пры не се ны вет рам па кет. «Ну 

хто, ка лі не мы? — раз ва жае 

Іна. — Я не як за ду ма ла ся, ча го 

мне не ха пае ў ма іх Зянь ках. І ад-

ка за ла са бе — не ха пае ак тыў-

най куль ту ры. Та му вы ра шы ла 

яе па ці ху ства раць. Мы пры вык лі 

ха цець, каб нех та нам штось ці 

зра біў для кам фор ту. Мож на ж 

зра біць са мо му, гэ та на ват ці ка-

вей. Тым больш ка лі ёсць у ка го 

ву чыц ца. Ка лі мы па ста ві лі гэ ты 

стэнд і пры еха лі праз па ру дзён, 

то ўба чы лі, што ка ля яго ўжо квет-

кі рас туць. Гэ та на ша 88-га до вая 

ба ба Ган дзя па са дзі ла. Я та ды 

на пі са ла ў «Фэй сбу ку»: «Ван да-

лізм» па-зянь коў ску — зна чыць 

ван да лізм на ад ва рот».

Ха ты на ву лі цы ста яць пус тыя, 

але іх не пра да юць, да гля да юць і 

пад трым лі ва юць. Зна чыць, пе ра-

ка на ныя Іна і Алег, дзе ці бы лых 

гас па да роў вый дуць на пен сію і 

пры едуць сю ды жыць. Да рэ чы, як 

тут на зы ва юць, на ху та ры, кры-

шач ку ўба ку ад вёс кі так са ма 

па ся лі ла ся ма ла дая сям'я. Яны 

на бы лі ста рэнь кую ха ту, добраў-

па рад ка ва лі яе, а год та му пе-

ра еха лі зу сім. Зна чыць, бу дуць 

жыць Зянь кі, не знік нуць, бо ёсць 

лю дзі, для якіх гэ та са мае леп шае 

мес ца на зям лі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Толь кі ліч быТоль кі ліч бы

Ад чу ва юць 
ся бе 

шчас лі вы мі 
і ба чаць 

перс пек ты вы
Па вод ле звес так Бел ста та, 

ка ля 36 % бе ла ру сак 

фер тыль на га ўзрос ту ха це лі б 

на ра дзіць, а 50 % не жа да юць 

больш мець дзя цей. 90 % 

жан чын ва ўзрос це 15—49 

га доў ад чу ва юць ся бе 

шчас лі вы мі. У муж чын гэ ты 

па каз чык скла дае 86 %.

Ле тась Бел стат пра вёў шос ты 

раўнд шмат ін ды ка тар на га клас тар-

на га да сле да ван ня хат ніх гас па да рак 

(МІКС 6). Гэ та гла баль ная іні цы я ты ва 

ЮНІ СЭФ, якая ўяў ляе са бой ад ну з 

най буй ней шых між на род ных пра грам 

па аб сле да ван ні хат ніх гас па да рак. 

Да сле да ван не вы ву ча ла ста но ві шча 

ў кра і не жан чын і дзя цей, пра во дзі ла-

ся яно трэ ці раз. Ка ля 9 ты сяч сем' яў 

ад ка за лі на дзя сят кі са мых роз ных 

пы тан няў, а Бел стат атры маў ін фар-

ма цыю па больш чым 140 важ ных 

па каз чы ках. У пры ват нас ці, па якас-

ці жыц ця і ўмо вах пра жы ван ня, ужы-

ван ні ал ка го лю (да рэ чы, яго ўжы вае 

менш за па ло ву жан чын і 2/3 муж чын), 

зда роўі ма ці і дзі ця ці, уз роў ні аду ка ва-

нас ці і ін шых кры тэ ры ях. Па цвер дзі-

лі ся як вя до мыя рэ чы — што 100 % 

хат ніх гас па да рак ма юць до ступ да 

элект рыч нас ці і што аду ка цыя ў кра і-

не ўсе агуль ная, — так і тое, што гвал-

тоў ным ме та дам дыс цып лі на ван ня 

пад вяр га юц ца 57 % дзя цей.

— Мы вы ву ча лі рэ пра дук тыў ныя 

пла ны жан чын фер тыль на га ўзрос ту. 

36 % жан чын фер тыль на га ўзрос ту 

ха це лі б на ра дзіць, 50 % не жа да юць 

больш мець дзя цей, 3 % не мо гуць 

за ця жа раць і 11 % не вы зна чы лі ся са 

сва і мі на ме ра мі. Ся род жан чын, якія 

ха це лі б на ра дзіць, больш за па ло ву 

пла ну юць гэ та ў на ступ ныя пяць га-

доў. Ся род жан чын, якія ўжо ма юць 

дзі ця, 77 % ха це лі б на ра дзіць дру-

гое ў на ступ ныя пяць га доў. Асноў ная 

част ка жан чын, якія збі ра юц ца на-

ра дзіць дзі ця, зна хо дзіц ца ва ўзрос-

та вых гру пах 15—29 га доў. Тым не 

менш пла нуе на ра джаць і кож ная 

пя тая за муж няя жан чы на ва ўзрос це 

35—39 га доў, і 6 % жан чын ва ўзрос це 

40—49 га доў, — рас ка за ла на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня ста тыс тыч-

на га ўзроў ню жыц ця на сель ніц тва 

і аб сле да ван ня хат ніх гас па да рак 

На цы я наль на га ста тыс тыч на га 

камі тэ та Іна КА НА ШО НАК.

— Са мае га лоў нае, што мы атры-

ма лі ўні каль ны ма сіў ін фар ма цыі па 

больш чым 140 па каз чы ках, якіх ня ма 

ні ў ста тыс тыч най спра ва здач нас ці, ні 

ў ад мі ніст ра цый ных звест ках, што ма-

юць ор га ны дзярж кі ра ван ня. Ра дуе, 

што на сель ніц тва Бе ла ру сі ад чу вае 

ся бе шчас лі вым і ба чыць перс пек ты-

вы. Шмат ін фар ма цыі мы атры ма лі па 

ран нім раз віц ці дзя цей, рэ пра дук тыў-

ных уста ноў ках жан чын, па сіс тэ ме 

ахо вы зда роўя. Важ ным бы ло пы тан-

не ўжы ван ня ал ка го лю. Мы атры ма лі 

звест кі, якія свед чаць, што коль касць 

тых, хто па ста ян на ўжы вае ал ка голь, 

ска ра ча ец ца. Ці ка вая ін фар ма цыя і 

аб тым, як сем'і вы хоў ва юць дзя цей. 

Мы ўба чы лі, што муж чы ны па він ны 

больш ак тыў на ўдзель ні чаць у вы-

ха ван ні, бо па куль асноў ную ра бо ту 

ў гэ тым на ся бе бя руць ма ці. Сён ня 

вы со кі пра цэнт дзя цей, якія атрым лі-

ва юць да школь нае раз віц цё і на вед-

ва юць роз ныя гру пы і шко лы. Гэ та 

свед чыць, што ў нас вы со кі ўзро вень 

аду ка цыі, — рас ка за ла стар шы ня 

На цы я наль на га ста тыс тыч на га 

камі тэ та Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Але на КРА ВЕЦ.

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

Зянь кі Ка мя нец ка га ра ё на

ПЕР ШЫМ КРО КАМ 
СТА ЛА КАР ТА 
МЯС ЦО ВЫХ НА ЗВАЎ

«Мы пры вык лі ха цець, 
каб нех та нам штось ці 
зра біў для кам фор ту. 
Мож на ж зра біць са мо му, 
гэ та на ват ці ка вей».

 Алег СЦЕ ПА НЮК, Іна ХО МІЧ і Ган на ЗЯН ЧУК.


