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У гас па да ра ж ра бо ты ха пае ў 

лю бую па ру. Баць коў скую ха ту ад-

ра ман та ваў і доб ра ўпа рад ка ваў. 

Акра мя ага ро да зай ма ец ца пчо ла мі. 

У два ры маю ўва гу пры цяг нуў не-

звы чай ны, да во лі пра стор ны, двух-

па вяр хо вы бу ды нак. Яго гас па дар 

уз вёў з... ко ла тых дроў. Ні ко лі не 

ба чы ла дроў у якас ці бу даў ні ча га 

ма тэ ры я лу. Ён за ўсмі хаў ся, ска-

заў, што спа чат ку за ду маў на вес 

для ма шы ны. По тым прый шло ў 

га ла ву зра біць лёг кія сце ны. Вось 

і вы ка рыс таў дро вы, па пя рэд не за-

ма ца ва ныя рас тво рам. Та кім чы-

нам атры маў ся крэ а тыў ны га раж 

з лаз няй, пра стор ным пад соб ным 

па мяш кан нем, а на дру гім па вер се 

раз мяс ці ла ся май стэр ня. У два ры, 

вар та да даць, усё аб ста ля ва на з 

ак цэн там на пры ро ду і на ту раль-

насць.

— Што б я ра біў у го ра дзе? — 

раз ва жае гас па дар ся дзі бы, — на 

лаў цы ся дзець пад пад' ез дам — 

агор не сум, ту га, рос пач, за год 

згас неш. А тут, ба чы це, пра сто ры 

якія, па вет ра!

І праў да, Аколь нік шмат у чым 

асаб лі вы, ураж вае раз мах гас па-

да роў, бы лых і ця пе раш ніх. Лю дзі 

бу да ва лі ся не по бач адзін з ад ным, 

а на ад лег лас ці. У кож на га ся дзі ба 

з вя лі кім два ром, та кім жа са дам, 

што свед чы ла пра пэў ную сту пень 

за мож нас ці. Та кім чы нам вёс ка ні-

бы ста ра ла ся ад па вя даць пу шчы, 

яе пра сто рам, маш та бам. Та кія 

ж і лю дзі ў ёй жы лі. На прык лад, 

Аляк сандр Жэдзь, баць ка на ша-

га ге роя, які па мёр ва ўзрос це 98 

га доў.

У Ва ле рыя Жэ дзя з' яві ла ся жа-

дан не са браць гіс то рыю сва ёй мяс-

ці ны і на пі саць пра яе, бо баць кі і 

ад на вяс коў цы коль кі на цяр пе лі ся 

за сваё жыц цё. Ну хоць бы той жа 

Аляк сандр Жэдзь: пры Поль шчы 

яго, кам са моль ца-пад поль шчы ка, 

рас стрэль ва лі, ней кім цу дам за-

стаў ся жы вы. З вай ны прый шоў 

у 1945-м ка ва ле рам ор дэ на Сла-

вы. А ў 48-м толь кі па ста віў свой 

дом, як атры маў 25 га доў ла ге раў 

ра зам з тры ма ад на вяс коў ца мі па 

аб сурд ным да но се. Пас ля 53-га 

спра ву вяс коў цаў пе ра гля да лі, у 

55-м ад пус ці лі і жы ха роў Аколь-

ні ка. Моц ныя ду хам людзі пу шчы 

ўсё вы тры ма лі, мно га пра ца ва лі, 

як пра ві ла, жы лі доў га.

— Яшчэ і та му не хо чац ца па-

кі даць сваю ха ту на па воль нае 

па мі ра нне, а вёс ку на хут чэй шае 

зга сан не, — пры знаў ся на шча дак 

бы ло га гас па да ра. Ды і не так тут 

сум на, як мо жа пад ацца на пер шы 

по гляд, пош та пры яз джае, аў та кра-

ма, для су вя зі з усім све там ёсць 

тэ ле фон і хут кас ны ін тэр нэт.

Ста рас та вёс кі
Бы лы на чаль нік упраў лен ня фі-

зіч най куль ту ры, спор ту і ту рыз му 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма Мі ка лай 

Хя вук ця пер паў на праў ны жы хар 

Леш ні цы Ма ла рыц ка га ра ё на. 

Чвэрць ста год дзя ад пра ца ваў у 

спар тыў най га лі не рэ гі ё на. Ця пер 

жа — вяс ко вы жы хар.

— Спа чат ку, вя до ма, за ня ўся 

ра мон там і рэ кан струк цы яй до ма, 

та ды як раз пра во дзі лі газ. Ну а по-

тым і пад во рак трэ ба бы ло ў па ра-

дак пры во дзіць. Вось што атры ма-

ла ся за гэ тыя га ды, — па каз вае 

ру кой су раз моў нік.

Атры ма ла ся ж са праў ды пры-

го жа, на ват з пэў ным раз ма хам. 

Ва кол да ро жак роў ны мі ра да мі 

рас туць вы со кія туі, на клум бах — 

вя лі кая коль касць кве так, якія цві-

туць ад ран няй вяс ны да поз няй 

во се ні.

Да лей, у глыб два ра, да рож ка 

пры во дзіць да не вя ліч ка га ва даё-

ма, вы кла дзе на га ка мень чы ка мі. 

А збо ку раз гар ну ла ся экс па зі цыя 

пад ад кры тым не бам: драў ля-

ны воз, сяч кар ня, кон ная се ял ка. 

Аказ ва ец ца, Мі ка лай Мі ка ла е віч 

даў но збі раў ра ры тэт ныя рэ чы. Ця-

пер яны ўтва ра юць эт на гра фіч ны 

ку ток у два ры. А ін шыя, на прык-

лад, ву галь ныя пра сы, са ма роб-

ныя за мкі, ліх та ры, га за выя лям-

пы — аздаб ля юць не вя лі кі хат ні 

му зей, аформ ле ны на ман сард ным 

па вер се. Гэ ты му зей асаб лі вы, яго 

асноў ная экс па зі цыя пры све ча ная 

спар тыў на му жыц цю Брэст чы ны. 

У якас ці экс па на таў пе ра ва жа юць 

здым кі роз ных па дзей ды ге ро яў 

тых дзён, спарт сме наў.

Ад ну са сцен му зея ўпры гож вае 

ад мыс ло вая ка лек цыя галь шту-

каў гас па да ра — іх тут 123 шту кі, 

свед чан не чы ноў ніц ка га мі ну ла га 

і мод ных тэн дэн цый бы лых га доў. 

Галь шту кі ад на тон ныя і стра ка тыя 

роз ных ко ле раў і кра ін вы гля да юць 

да во лі ці ка ва.

Гэ та — што да ты чыцца фор мы 

но ва га іс на ван ня сям'і Хя ву коў. 

А яго змест — ся лян ская пра ца. 

Гек тар зям лі — вам не жар тач кі. 

Ра бо ты ха пае на град ках, у са дзе, 

ня даў на, рас каз ва юць, і ку ра чак 

за вя лі. Так што на сва ім участ ку 

за ня так аба ім зна хо дзіц ца з ран ку 

да ве ча ра.

Вар та яшчэ ска заць, што не-

каль кі га доў та му Мі ка лая Мі ка-

ла е ві ча аб ра лі ста рас там вёс кі. 

У Леш ні цы ця пер 28 жы ха роў, 

боль шасць — па жы лыя. Са мыя 

ста лыя ве да юць старасту з дзя цін-

ства і да гэ туль на зы ва юць Коль-

кам. «Га лоў нае, каб свое ча со ва 

пры яз джа лі ўсе служ бы: пош та, 

аў та кра ма, ме ды цын ская да па мо-

га, — раз ва жае ста рас та. — З гэ-

тым праб лем ня ма, хут кая да па-

мо га, ка лі вы клі ка юць, пры яз джае 

са праў ды хут ка. Да ро гу вось ня-

даў на па ву лі цы Су во ра ва ад ра-

ман та ва лі». Ар тыс ты ў вёс цы бы-

ва юць, гэ та ўжо ста рас та па спры-

яў, да мо віў ся з сель вы кан ка мам, 

ад дзе лам куль ту ры, каб на свя ты 

пры яз джа лі ўдзель ні кі са ма дзей-

нас ці, ар га ні зоў ва лі кан цэр ты.

З роз ны мі пы тан ня мі пры хо-

дзяць су се дзі да ста рас ты, яго за-

да ча звя зац ца з сель вы кан ка мам, 

пра ін фар ма ваць мяс цо вую ўла ду. 

Ну і, вя до ма, важ ны аса біс ты прык-

лад. Лю дзі яшчэ та му аб ра лі ста-

рас там на ва спе ча на га вяс коў ца, 

што яго дом, пад во рак, ага род — 

узор на-па ка заль ныя, хоць се мі на-

ры пра водзь, во пыт вы ву чай.

Ну а ду шой усёй гэ тай пры га-

жос ці, яе ства раль ні цай і за ха валь-

ні цай, вя до ма, з'яў ля ец ца гас па ды-

ня — Іры на Пі лі паў на.

Коль кі ў ка мо ры роз ных ва рэн-

няў-са лен няў, зроб ле ных па вы-

тан ча ных рэ цэп тах, як ад мыс ло-

вых ба бу лі ных, так і на ва мод ных 

з ін тэр нэ ту! Нас са стар шы нёй 

сель вы кан ка ма яна час та ва ла 

вя ле ны мі па мі до ра мі па-італь ян-

ску і агу роч ка мі, ма ры на ва ны мі з 

гар чы цай, а так са ма сва і мі фір-

мо вы мі гры ба мі — паль чы кі аб-

лі жаш. Аказ ва ец ца, Іры на Пі лі-

паў на за яд лая грыб ні ца. А чар ніц, 

рас каз ва ла, ле тась са бра ла сем 

вё дзер. Гар бу зы ж вы рас ці ла та-

кія, што най вя лік шы за ва жыў 58 

кі ла гра маў. Здзіў ля ю ся, як пры та-

кой хат няй гас па дар цы па спя вае 

ў лес ха дзіць, збі раць яго да ры. 

Смя ец ца: «Ні бы дру гое ды хан не 

ад кры ла ся, кож ны дзень у лес як 

на ра бо ту бя гу, усе хва ро бы пра хо-

дзяць». Вось так бы лы пра фе сій ны 

праф са юз ны ра бот нік Іры на Хя вук 

знай шла ся бе ў ро лі гас па ды ні вя-

лі кай ся дзі бы.

Час вырошчваць 
капусту

Ця пер ледзь не ў кож най вёс цы 

мож на су стрэць бы лых га ра джан. 

Яны ў свой час ад ву чы лі ся, ад пра-

ца ва лі ў вя лі кіх і ма лых га ра дах, а 

пас ля вы ха ду на пен сію пры вя лі ў 

па ра дак баць коў скія ха ты, пе ра-

еха лі ту ды на па ста ян нае жы хар-

ства. І ўсё час цей у якас ці но вых 

вяс коў цаў су стра ка юц ца лю дзі 

аду ка ва ныя, бы лыя кі раў ні кі і спе-

цы я ліс ты. У мно гіх ра ней не бы ло 

маг чы мас ці, ча су неш та ства раць 

улас ны мі ру ка мі, а тут ад кры ла ся 

пра сто ра для дзей нас ці, як у та го 

рым ска га ім пе ра та ра Дыя кле ты я-

на. Па мя та е це, ён доб ра ах вот на 

ады шоў ад спраў і стаў вы рошч-

ваць ка пус ту.

Зноў жа, ка лі ра ней ча ла век 

ак тыў на і шмат пра ца ваў, быў у 

гу шчы жыц ця, а по тым ака заў ся 

ні бы на ўзбо чы не, гэ та мо жа стаць 

на ват на го дай для дэ прэ сіі, а жы-

ву чы ў вёс цы, прос та ня ма ча су ду-

маць — ра бо ты ха пае. Пры тым фі-

зіч ныя на груз кі, ру халь ная ак тыў-

насць на све жым па вет ры вель мі 

ка рыс ныя — та кім чы нам ар га нізм 

ні бы атрым лі вае кам пен са цыю за 

мно гія га ды ка бі нет най ра бо ты. 

Маг чы мас ці ж для чы тан ня або 

ін тэ ле кту аль ных прак ты ка ван няў 

з на яў нас цю ін тэр нэ та не аб ме жа-

ва ныя. А вось пра сто ры боль шыя. 

Хто б да зво ліў са бе ад вес ці цэ лы 

па кой для экс па на таў ва ўлас най 

трох па ка ё вай ква тэ ры? А тут — 

ка лі лас ка. Му зей Мі ка лая Хя ву ка 

за па тра ба ва ны, яго па каз ва юць 

гас цям, ча сам тут збі ра юц ца бы-

лыя ка ле гі, та ва ры шы, гу ля юць у 

біль ярд, раз гляд а юць здым кі, ус-

па мі на юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Пру жан скі, Ма ла рыц кі ра ё ны.

У вёс ках на Ашмян шчы не пе рад ка та-

ліц кім Ве лі код ным постам спрад ве ку ад-

зна ча лі за гаў лі ны — вя сё лае за стол ле-іг-

ры шча. Пра во дзі ла ся яно ў «тлус ты аў то-

рак» над вя чор кам за апе тыт ны мі стра ва мі 

з гар мо ні кам і буб нам, з пес ня мі і тан ца мі. 

На заўт ра, у се ра ду, лю дзі іш лі ў кас цё л 

і па сы па лі га ло вы по пе лам, па чы наў ся 

пост. Не здар ма ка за лі: за гаў лі ны пе рад 

Па пяль цом. У вёс цы Каль чу ны пя ты год 

за пар, з на го ды «за пус таў» Цэнтр куль ту ры 

і воль на га ча су на ладж вае на род нае свя та. 

Гэ тым ра зам ра бот ні кі ўста но вы і ўдзель-

ні кі мас тац кай са ма дзей нас ці пранеслі па 

вёс цы, раз віт ва ю чы ся з зі мою, — са ла мя-

нае пу дзі ла, па лі лі вог ні шча, у якое кі да лі 

ста рыя рэ чы. Гас цей су стра ка лі га ра чы мі 

блі на мі і пес ня мі. У клуб ным па мяш кан ні 

пра вя лі ін тэр ак тыў ны спек такль пад наз вай 

«пра ба чаль ная бя се да». Тут мож на бы ло 

ўба чыць, як хлоп цам пры вяз ва лі «ка ло ды», 

каб жа ні лі ся, па слу хаць дзяў чат-ве ся лу-

шак, як яны ад на пе рад ад ной лі ха сы па лі 

пры пеў ка мі. Мяс цо выя ар тыс ты з гур тоў 

«Скарб ні ца» і «Ве ча рын ка», «Жыт ні ца» і 

«Ва лы чан ка» да лу ча лі гле да чоў да пе сен-

на га скар бу. А «ра зын кай» бя се ды ста ла 

ры ту аль нае на кры ва нне хле ба і на по яў да-

мат ка ным руч ні ком і ка жу хом — гэ та ста-

ра жыт ны звы чай-абя рэг, каб не зво дзіў ся 

род, каб бы лі даб ра быт і шчас це.

Ка лісь ці пра ба чаль ныя «за гаў лі ны» та-

ле на ві тыя жы хар кі з Каль чу ноў па каз ва лі 

па бе ла рус кім тэ ле ба чан ні ў пра гра ме «Вя-

чор кі». Ця пер гэ ты вяс ко вы звы чай стаў 

брэн дам уся го ра ё на.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
Больш здым каў з каль чу ноў скіх за гаў-

лін гля дзі це на на шым сай це.

ПО КЛІЧ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ

Мі калай і Іры на 
ХЯ ВУ КІ.

ЗА ГАЎ ЛІ НЫ ПЕ РАД ПА ПЯЛЬ ЦОМЗА ГАЎ ЛІ НЫ ПЕ РАД ПА ПЯЛЬ ЦОМ


