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ПРА ДЗЯ ЦІН СТВА, 
ЯКО ГА НЕ БЫ ЛО

Ад ра зу ві даць, што Ве ра Шы-
га лё ва з тых лю дзей, якія і паў-
га дзі ны не мо гуць па ся дзець без 
ра бо ты. Па куль раз маў ля ем, гас-
па ды ня на ра зае па мі до ры для бу-
ду ча га со у су. Ура джай та ма таў 
гэ тым ле там вы рас ня дрэн ны, а 
вось збыць вы ра шча нае — са мая 
вя лі кая праб ле ма для фер ме раў і 
гас па да роў. Гэ тым зай ма ец ца сын 
Аляк сандр, з сям' ёй яко га яна за-
раз жы ве. Пра сваё жыц цё пен-
сі я нер ка з вёс кі Арэ ха ва, што на 
Брэст чы не, раз ва жае кры ху па-фі-
ла соф ску:

— Дзя цін ства ў мя не, мож на 
ска заць, не бы ло. Са мыя «яр кія» 
ўспа мі ны з ма лых га доў па доб ныя 
на спе цы фіч нае ад чу ван не ў ра ё не 
страў ні ка, увесь час моц на ха це ла-
ся ес ці. Як ця пер па мя таю, зай шла 
да су се дзяў, іх няя ма ці на стол вы-
сы пае вя лі кі чы гун буль бы, сям'я 
вя чэ рае буль бай з са лё ны мі гур ка-
мі. Мне яны да юць дзве буль бі ны і 
не вя лі кі агу рок. Я дзя кую, з'я даю. 
Вы хо джу, а ад чу ван не го ла ду не 
пра па дае. У нас адзін час і буль бы 
не бы ло ўво лю...

На ра дзі ла ся ў 1942 го дзе ў вёс-
 цы Вот чын, — пра цяг вае. — Баць-
ку за бра лі ў 1944-м на фронт, вяр-
нуў ся да до му ў 1947-м, ён ак ты віст 
быў, пер шы за пі саў ся ў кал гас. Яго 
па ва жа лі, фран та вік, аў та ры тэт, 
сле дам за ім та ды мно гія за явы 
па да лі. Але ж у нас тут доў га пас-
ля вай ны бан ды па ля сах гой са лі. 
Ад ной чы ён уба чыў, як ня год ні кі 
ма га зін ра ба ва лі. Вось і прый шлі 
за ім, каб па зба віц ца ад ліш ня га 
свед кі. Яго па вя лі ў лес, там і за-
бі лі. Нам жа на ват пен сіі не да ва лі 
по тым, бо нех та вы ка заў мер ка-
ван не, што ён сам мог пай сці ў 
бан ду. А хто та ды асаб лі ва раз бі-
раў ся? У ма мы праз два ме ся цы 
пас ля гі бе лі баць кі дзяў чын ка на-
ра дзі ла ся. Так вось мы і вы жы ва лі 
ўтрох. У шко лу толь кі па чат ко вую 
ха дзі ла. На стаў ні ца ў нас бы ла, да 
гэ тай па ры па мя таю, Зі на і да Анд-
рэ еў на з Бран ска, а я ў яе — ад на з 
леп шых ву ча ніц. Та му з Ха ціс ла ва 
по тым пры ехаў ды рэк тар шко лы, 
уга вор ваў ма ці ад даць мя не ў ін-
тэр нат, бо за 8 кі ла мет раў шко ла 
ся рэд няя, час не спа кой ны. Пры вёз 
для мя не ча ра ві кі, су кен ку, па лі то, 
у мя не ж не бы ло ча го апра нуць. 
Але ма ці ска за ла, як ад рэ за ла: 
«З гра ма ты хле ба ес ці не бу дзе». 
І не пус ці ла.

СЯМ'Я І РА БО ТА
Так Ве ра і па ча ла сваё пра цоў-

нае жыц цё. Най ма ла ся да гас па-
да роў па свіць ка роў на ле та. Жы-
ла па два тыд ні ў ад на го, по тым у 
дру го га, у трэ ця га. Там кар мі лі і 
спраў ля лі ней кую воп рат ку. Уво-
сень за кож ную ка ро ву да ва лі 

200 руб лёў. Для сям'і гэ та бы ла 
вя лі кая пад мо га. У па чат ку 60-х, 
як і мно гія ма ла дыя, па еха ла на 
за роб кі ва Укра і ну. Ад туль пры вез-
ла паў то ны пша ні цы, мех цук ру і 
700 руб лёў. «Як на пяк лі до ма дух-
мя ных бу лак, во гэ та бы ло свя та! — 
ус па мі нае су раз моў ні ца. — Я та ды 
па пра ві ла ся, рас цві ла як дзяў чы-
на. У той год і су стрэ ла пра ма ў 
по лі свай го Лё ню. Ён быў ма ла ды 
спе цы я ліст, пры ехаў па на кі ра ван-
ні ін жы не рам-ме ха ні кам у кал гас. 
Ка ро ву гна ла з по ля, па зна ё мі лі-
ся. Ле та су стра ка лі ся, па тан ца ва-
лі ў клу бе, а во сен ню сям'ю ўжо 
ства ры лі». Так Ве ра Бя ге за ста ла 
Ве рай Шы га лё вай.

Спа чат ку пра ца ва ла да яр кай у 
кал га се. Ус па мі нае, як на пер шай 
па ры ру ка мі ка роў да ілі. Акра мя 
та го ад да яр кі па тра ба ва ла ся корм 
жы вё ле раз даць і гной са стой лаў 
па пры бі раць. «А як дзя жу рыш па 
ка роў ні ку, то му сіш два пры чэ пы 
тра вы раз нес ці і па дзя ліць на дзе-
вяць куч — па коль кас ці груп. Ды 
яшчэ і сва рац ца та вар кі бы ва ла: 
«Ты, маў ляў, са бе най больш па кі-
ну ла». Вось та кая ра бо та бы ла, і 
двое дзя цей ужо, і свая гас па дар ка 
не ма лая, якую трэ ба бы ло да гле-
дзець. Спа чат ку пра ца ва лі і жы лі 
ў Ха ціс ла ве, по тым пе ра вя лі му жа 
ў Арэ ха ва, ён за гад ваў кал гас най 
май стэр няй.

АД «ША СІ КА» ДА МТЗ
У Ве ры ўзнік лі праб ле мы са зда-

роў ем. Пас ля апе ра цыі ёй вы да лі 
да вед ку, што цяж кая ра бо та за-
ба ро не ная. На фер му не пой дзеш 
сі лас ця гаць і гной вы гра баць, па-
мер ка ва лі з му жам, ён па ра іў іс ці 
ву чыц ца на трак та рыс та. Тут як раз 
Ма ла рыц кае СПТВ фі лі ял ар га ні-
за ва ла, на ву чан не вя ло ся ў вёс цы. 
Вось муж і ска заў ёй: «Бу дзеш ці 
не бу дзеш пра ца ваць, час па ка-
жа, а па ву чыц ца год мо жаш, тым 
больш, што сты пен дыю 48 руб лёў 
пла цяць». А ка лі ста ла ву чыц ца, 
зра зу ме ла, што гэ та яе. Ін та рэс 
да тэх ні кі пра явіў ся ад ра зу, гэ та 
і май стры-ін струк та ры за ўва жы лі. 

Эк за мен зда ла без праб лем і па-
спя хо ва. У кал гас як раз пры быў 
трак тар Т-16 (яго на зы ва лі «ша сік», 
трак тар, у яко га ку заў спе ра ду).

— Я на тым «ша сі ку» ўсё ра бі-
ла: се на ка сі ла, буль бу акуч ва ла, 
ся наж трам ба ва ла, ма ла ко з вёс-
кі ва зі ла. Раз за еха ла па ся наж, 
мае дзяў ча ты гру зяць ды бур чаць: 
«Вось Шы га лі ха ся дзіць, па гля-
дае, а мы спі ны гнём», а я ў ад каз: 
«А хто вам не дае? Ідзі це ву чы це ся». 
Не ка то рыя і пай шлі, але не атры ма-
ла ся ў мно гіх. На прык лад, Ма рыя, 
што са мной ву чы ла ся, і паў го да не 
па пра ца ва ла, раз мі на ла ся з кам бай-
нам раз, пе ра вяр ну ла ся і бо лей за 
руль не се ла, ска за ла: не маё.

Праз тры га ды ў гас па дар ку 
прый шоў но вы Т-40, яго Ве ры Шы-
га лё вай да лі як во пыт на му спе цы я-
 ліс ту. Ад ра зу да вя ло ся пра ца ваць 
на вель мі ад каз ным участ ку — на 
тра лёў цы ле су. Бяр вен ні вы цяг ва лі 
з дзя лян кі, по тым іх на гру жа лі ў 
пры чэп і трак та рыст вез ла драў-
ні ну на пі ла ра му.

— Тэх ні ку я лю бі ла, — ус па мі-
нае Ве ра Шы га лё ва. — Спа чат ку 
на трак та ры пра ца ва ла, по тым 
яшчэ шэсць га доў бы ла на лад чы-
кам у май стэр ні, пра ца ва ла на ра-
мон це трак та роў.

ПРА ВО ПЫТ 
ФЕР МЕР СТВА

А ў 1991 го дзе кал га сы ста лі 
ўзбуй няць, му жа ска ра ці лі на ра-
бо це. І Шы га лё вы ры зык ну лі ўзяць 
учас так зям лі. Яны ста лі фер ме ра-
мі ад ны мі з пер шых у ра ё не. Ку пі лі 
ў кал га се ста ры спі са ны «ша сік» 
і па ча лі гас па да рыць. «Пер шыя 
свае ча ты ры гек та ры так апра-
цоў ва лі, — смя ец ца гас па ды ня, — 

рас ка жы сён ня, не па ве раць, хоць 
кі но зды май пра тое. Вы ра шы лі па-
спра ба ваць пры ча піць да трак та ра 
звы чай ны дзе даў скі плуг, які конь 
ця гае. Спа чат ку я се ла за руль, ён 
ста но віц ца за плуг, еду на пер шай 
ско рас ці, а ён кры чыць, ла ец ца, 
не па спя вае. Та ды я зда гад ва ю ся, 
уклю чаю па ні жа ную, ён ужо па-
спя вае, по тым мя ня ем ся, я ста-
наў лю ся за плуг. На му чы лі ся, але 
ўза ра лі. Па се я лі, ура джай са бра-
лі. Праз не ка то ры час зям лі ўзя-
лі яшчэ, вы рошч ва лі ага род ні ну, 
пра да ва лі па тро ху, тэх ні ку змаг лі 
аб на віць. Праў да, па куль знай шлі 
па трэб ны се ва зва рот, па ез дзі лі ў 
ла ба ра то рыю, па ся дзе лі за лі та-
ра ту рай, па рас пыт ва лі ў лю дзей. 
На ад ным участ ку, на прык лад, не 
рас лі па мі до ры, бо ана ліз па ка заў 
пе ра да зі роў ку гер бі цы даў. Ака за-
ла ся, ра ней кал гас тут пе ра бар-
шчыў з яда хі мі ка та мі, да вя ло ся 
зям лю мя няць».

Та ды ўсё па чы на лі з ну ля, на 
ўсім гу зы на бі ва лі. Рын кі збы ту 
трэ ба бы ло асвой ваць, гэ та зу сім 
но вая спра ва для гас па да роў. Зга-
да ла Ве ра Ва сі леў на, як ад ной чы 
яны ўвесь ура джай зда лі оп там у 
на рых тоў чую кан то ру. Та ды толь кі 
гро шы бе ла рус кія з'яві лі ся, зай-
цы, ва вёр кі на іх на ма ля ва ныя. 
А вы руч ку ім вы да лі пач ка мі з ку-
пюр не вя лі кай вар тас ці. Іх ака за-
ла ся столь кі, што гас па дар пры-
нёс звы чай ны мех, зла жыў пач кі 
і за кі нуў за пле чы. У той дзень 
ім яшчэ спат рэ бі ла ся да сва я коў 
за ехаць. Зай шлі, а гас па да ры ім з 
па ро га: «Ку ды вы з мяш ком у ха-
ту пра це ся, кінь це яго ў сен цах». 
А яны ў ад каз: «Як гэ та, кі нуць, 
там жа гро шы!» Во сме ху бы ло 
по тым.

— На зям лі, вя до ма, не раз ба-
га це еш, але на пры стой нае іс на-
ван не сям'і за ра біць мож на, ка лі 
не ле на вац ца, — ро біць вы сно ву 
фер мер ка са ста жам.

Ужо амаль пяць га доў ня ма 
яе спа да рож ні ка жыц ця Ле а ні-
да Мі ка ла е ві ча. Спра ву пад ха піў 
сын. Ця пе раш ні трак тар МТЗ-82 
«Бе ла рус» ужо чац вёр ты па лі ку 
ў гас па дар цы. Ёсць уся пры чап-
ная тэх ні ка. Вя до ма, на трак та ры 
ўпраў ля ец ца Аляк сандр Ле а ні да-
віч. Але і ма ту лю ні хто з ра хун ку 
не спіс вае. Ад ной чы ў ма ла до га 
гас па да ра спі ну пры ха пі ла, а ра-
бо та бы ла не ад клад ная, дык ма ці 
спа кой на се ла за руль і ўсё што 
трэ ба зра бі ла. «Ка лі ка пус ту, ска-
жам, гру зім, то я не ча каю, каб хто 

пад' ехаў, са ма ся даю і пад га няю 
ма шы ну. Для мя не гэ та не праб-
ле ма», — ка жа яна.

І ПЯЧ НІК, І МУ ЛЯР
Як і не бы ла праб ле май лю бая 

ін шая ра бо та з са мых ма ла дых 
га доў Ве ры. Ус пом ні ла, як да вя-
ло ся склас ці груб ку са мой. «Ну, 
так вый шла, — раз во дзіць ру ка мі 
пен сі я нер ка. — У нас та ды толь-
кі сын на ра дзіў ся, а дом ха лод ны, 
сце ны бе тон ныя. Печ ка зу сім раз-
ва лі ла ся». Муж ска заў ёй печ ра-
за браць, абя цаў пры вез ці печ ні ка. 
Яна рас чыс ці ла пля цоў ку, пры вез-
ла на «ша сі ку» цэг лы, глі ны, а пяч-
нік... так і не прый шоў. Тым ча сам 
у су се дзяў май стар з Ма ла ры ты 
печ ку клаў. Вось яна і па на дзі ла ся 
ту ды ха дзіць і гля дзець. А май стру 
ве ся лей, ці каў най ка бе це ён рас-
каз вае, па каз вае, пад крэс лі ва ю чы 
сваё ўмен не, по тым яшчэ ска заў, 
што як за кон чыць, то да яе прый-
дзе. Ка лі ж ра бо ту скон чыў, то і ў 
яе ўжо печ ка га то вая бы ла. Вось 
здзі віў ся дзядзь ка, ска заў толь кі: 
«А я ду маў, ба ба ра бо ты не мае, 
што ста іць га дзі на мі, на зі рае». 
Тая печ ка і ця пер слу жыць но вым 
гас па да рам. А са бе Шы га лё вы 
по тым дом у Арэ ха ве па бу да ва-
лі, і пе чы ў ім яна ўжо як во пыт-
ны пяч нік склад ва ла. Не ўза ба ве і 
лю дзям ста ла да па ма гаць, су се ду 
печ зла жы ла, по тым — дру го му, 
ця пер і не ўспом ніць дак лад на, 
коль кі лю дзей ка ля яе агню грэ-
ец ца. Лет нюю кух ню, па доб ную на 
не вя лі кі да мок, з цэг лы са ма скла-
ла. Ці трэ ба ка заць, што вя лі кую 
рус кую печ у гэ тай лет няй кух ні 
гас па ды ня па бу да ва ла так са ма са-
ма. Ця пер ня рэд ка шчы руе ка ля 
печ кі, ра дуе ся мей ні каў сма ка той, 
бо на га за вай плі це так смач на не 
зва рыш. А пра гэ тае па мяш кан-
не ўспом ні ла, зноў за смя я ла ся: па 
су сед стве хлоп цы ха ту ўзво дзі лі, 
дык гас па дар не як да сло ва ска-
заў, што по бач жан чы на лет нюю 
кух ню па ста ві ла. Прый шлі па гля-
дзець: абы шлі вуг лы, па ме ра лі — 
і не па ве ры лі, што са ма.

Чац вё ра дзя цей вы га да ва ла, 
шас цё ра ўну каў мае. Усе пра цу-
юць, за ўсіх ба бу ля ра ду ец ца. Ужо 
і чац вё ра праў ну каў пад рас та юць. 
«На юбі лей, дай Бог да жыць, — 
ска за ла, — вя лі кая сям'я збя рэц-
ца». Ёй ёсць што ска заць род ным. 
Яна пра жы ла зу сім нялёг кае жыц-
цё, але не стра ці ла ап ты міз му, 
жыц цё вай цвёр дас ці, гэ та пра яе 
ска за на: што нас не за бі вае, тое 
ро біць нас больш моц ны мі.

Са стар шы нёй Арэ хаў ска га 
сель ска га Са ве та Свят ла най Ві та-
ноў скай ужо збі ра ем ся раз віт вац-
ца, ка лі Ве ра Ва сі леў на пры но сіць 
зды мак з ся мей на га аль бо ма, дзе 
яна 20-га до вая. З парт рэ та гля-
дзіць пры га жу ня, не чым па доб ная 
на акт рыс па ка лен ня 60-х. Раз мо-
ва за хо дзіць аб тым, кім бы маг ла 
стаць вяс ко вая дзяў чы на, каб ёй 
уда ло ся атры маць аду ка цыю. «Мо-
жа ін жы не рам, а мо жа, кні гу на пі-
са ла б», — усмі ха ец ца гас па ды ня, 
па каз ва ю чы, што жар туе. Але мы 
ах вот на ве рым.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Аляк санд ра ШУЛЬ ГА ЧА.

Ма ла рыц кі ра ён.

ПРА МАЙ СТЭР СТВА 
І МЕХ ГРО ШАЙ

У свае 78 га доў вяс ко вая жан чы на ўпраў ля ец ца з трак та рам «Бе ла рус» 
і шмат ча го ро біць па гас па дар цы

Не здар ма ж ка жуць, што та ле на ві ты ча ла век та ле на ві ты ва ўсім. 

Прос тая вяс ко вая жан чы на Ве ра Шы га лё ва не толь кі па-май стэр-

ску кі руе трак та рам, але пры не аб ход нас ці зной дзе ў ма шы не 

лю бую не па лад ку. Яшчэ са ма мо жа зла жыць печ і па бу да ваць з 

цэг лы лет нюю кух ню. А ў пе чы по тым спя чэ дух мя ны гра ча нік і 

вы шые ўлас на руч на аб рус. Пры гэ тым Ве ра Ва сі леў на ве дае ўсе 

тон ка сці аг ра на міч най спра вы, бо на яе па лях рас туць па мі до ры 

роз ных сар тоў і ін шая ага род ні на. Аду ка цыі ў вяс ко вай пен сі я-

нер кі — уся го па чат ко вая шко ла і 78 га доў жыц цё ва га во пы ту.
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