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У са вец кія ча сы бы ло мод на мя-

няць наз вы на се ле ных пунк таў, якія 

не ад па вя да лі ідэа ла гіч ным ло зун-

гам, кар цін кам за мож на га жыц ця. 

З кар ты Бе ла ру сі зні ка лі Свін кі, Быч-

кі, Па рсюч кі, Коз лі кі, ды ін шыя бяс-

крыўд ныя жы вё лы. Не па шан ца ва ла 

і вёс цы Дзю дзе ва, што ця пер зна хо-

дзіц ца на тэ ры то рыі Слуц ка га ра ё-

на. У 1973 го дзе яна пе рай ме на ва на 

ў вёс ку Ма як.

ЯК ПА РСЮ КІ ЎРА ТА ВА ЛІ СЯ ЛО
Дак лад на ска заць, ка лі ўзнік ла Дзю дзе-

ва, ця пер не маг чы ма. Па вод ле ка рот ка га 

та па ні міч на га слоў ні ка Бе ла ру сі пра фе са-

ра Ва дзі ма Жуч ке ві ча 1974 го да вы дан ня, 

най мен не на се ле на га пунк та пай шло ад 

сло ва дзю дзя — па рсю чок. А вось па ле-

ген дзе пер шыя свед чан ні аб вёс цы ад но-

сяц ца да ча соў ма гут ных Ра дзі ві лаў. Ра ней 

гэ тыя мяс ці ны па кры ва лі гус тыя ля сы, якія 

ахоў ва лі тры лес ні кі — Мя цель скі, Сань ко і 

Хаць ко-Ве дзярж біц кі. Ад ной чы Мя цель скі са 

сва і мі сы на мі ла віў лю дзей, якія без да зво-

лу вы ся ка лі дрэ вы. Сло ва за сло ва і спра ва 

дай шла да бой кі. Баць ка і крык нуў сы нам: 

«Дуй яго, дуй!» Інакш: «Дай яму, дай». З та-

го ча су ху тар лес ні коў па чаў на зы вац ца Ду-

е ва. На дум ку спе цы я ліс таў, з ця гам ча су 

ў вы ні ку дзе ян ня «дзе кан ня» і «це кан ня», 

улас ці вых бе ла рус кай мо ве, і атры ма ла ся 

Дзю дзе ва.

Ін шыя ста ра жы лы вы каз ва юць зу сім не-

ве ра год ную вер сію па хо джан ня на се ле на га 

пунк та. Ка лісь ці кня зі Ра дзі ві лы за пра сі лі на 

па ля ван не фран цуз скую пісь мен ні цу Аў ро ру 

Дзю дзе ван ме на ві та ў гэ тыя мяс ці ны. Па ля-

ван не ўда ло ся, і ў знак удзяч нас ці свец кая 

льві ца па да ра ва ла кож на му з лес ні коў па 

стрэль бе. Ад сюль і наз ва — Дзю дзе ва.

Але, па сло вах мяс цо вых жы ха роў, сві ней 

у гэ тых кра ях заў сё ды бы ло знач на больш, 

чым са бак. Яны воль на гу ля лі па ву лі цы, ва-

ля лі ся ў гра зі. У 1961 го дзе пры ехаў у вёс ку 

Ге ор гій Ду бін ка, які пас ля стаў ды рэк та рам 

мяс цо вай шко лы. У ра ён ным ад дзе ле аду-

ка цыі яго па пя рэ дзі лі: не здзіў ляй ся, пра ца-

ваць бу дзем у Дзю дзе ве. І што б вы ду ма лі, 

у пер шы дзень, ка лі на стаў нік ішоў у шко лу 

па за ме це най сне гам ву лі цы, су стрэў ад-

корм ле на га, на хаб на га па рсю ка. Да вя ло ся 

са сту піць да ро гу. Са праў ды, у вёс цы тры ма-

лі шмат сві ней. Дзе ці па сві лі іх на ба ло це. 

Ра нень ка вы га ня лі ска ці ну на па шу, а поз на 

ве ча рам вяр та лі ся да моў. «Ці ка ва нам бы ло, 

хо ра ша з гэ ты мі рах ма ны мі жы вё лі на мі. Ку-

па юц ца яны ў лу жы не, шу ка юць са бе корм, 

а мы з ра вес ні ка мі дзе лім тэ ры то рыю 

на «цар ствы», гу ля ем па між са бой», — 

згад ва юць мяс цо выя жы ха ры, у якіх за 

пля чы ма шэсць дзя сят га доў.

Пад час вай ны ка бан чы кі ра та ва лі не 

толь кі ад го ла ду. Імі мож на бы ло ад ку-

піц ца ад па лі ца яў, нем цаў, гар ні зон якіх 

ста яў у су сед нім па сёл ку Грэск. Ту тэй-

шыя кар мі лі і пар ты зан, што пры хо дзі лі 

з ле су. Ма ла дыя хлоп цы за гляд ва лі да 

дзяў чат на вя чор кі. Ад ной чы хтось ці да-

нёс пра гэ та па лі ца ям. На род ных мсці-

ўцаў яны не за ста лі, але рас стра ля лі 

трох мір ных жы ха роў. Ка лі фа шыс ты 

ад сту па лі, то па лі лі ўсё на сва ім шля ху. 

Ста рэй шыя жан чы ны на ўскрай ку ся-

ла на кры лі стол з са ма гон кай, роз ны мі 

сві ны мі па час тун ка мі. Са мі з іко най у 

ру ках упа лі на ка ле ні і ад вя лі ад усіх 

зем ля коў бя ду.

СА ПРАЎД НАЯ БЕ ЛА РУСЬ
Дзю дзеў цы заў сё ды жы лі ў да стат ку. 

Пра ца лю бі вых лю дзей кар мі ла ўрад лі-

вая зям ля. Не вы пад ко ва ў вёс цы бы ло 

сем вет ра ных млы ноў. Збож жа ха па ла 

не толь кі для сві ней, але і для ся бе на 

му ку. За гэ та і па пла ці лі ся дзю дзеў цы 

пад час ка лек ты ві за цыі.

У 1923 го дзе ў вёс цы ства ры лі кал-

гас і на зва лі яго «Чыр во нае Дзю дзе ва», 

пер шым стар шы нёй аб ра лі Аляк сея Кір-

шчэ ню. Пас ля вай ны сла ва аб мяс цо вай 

гас па дар цы гры ме ла на ўвесь Са вец кі 

Са юз. Кал гас ні кі ўдзель ні ча лі ў Вы стаў цы 

да сяг нен няў на род най гас па дар кі ў Маск ве, 

атрым лі ва лі вы со кія дзяр жаў ныя ўзна га ро-

ды. У ся рэ дзі не 1970-х кал гас здаў па зі цыі, 

у 90-х стаў страт ным. У вы ні ку за кры ла ся 

сві на фер ма на дзве ты ся чы га лоў. За тым 

«Ма як» да лу чы лі да СВК «Лет каў шчы на», 

а Дзю дзе ва ў 1973-м пе рай ме на ва лі ў Ма як: 

не па да лё ку зна хо дзіў ся ад най мен ны па сё-

лак, які ўзнік у са вец кія ча сы. Та ды ні хто з 

жы ха роў не вы каз ваў не за да во ле нас ці. Ужо 

паз ней па ды ма ла ся пы тан не аб вяр тан ні 

Дзю дзе ву гіс та рыч най наз вы. Але мяс цо выя 

ак ты віс ты, па ра іў шы ся, вы ра шы лі гэ та га 

не ра біць.

У бы лым Дзю дзе ве, ця пе раш нім Ма я ку, 

жы вуць ці ка выя лю дзі, са праўд ныя па тры ё ты 

свай го краю. Ад на з іх — Ні на Зя не віч. Ні на 

Аляк санд раў на на ра дзі ла ся ў гэ тай вёс цы. 

Тут на стаў ні ка мі пра ца ва лі яе баць кі. Пас ля 

ўні вер сі тэ та дзяў чы на пры еха ла на ма лую 

ра дзі му, вы кла да ла рус кую і бе ла рус кую 

мо вы. За тым вый шла за муж за ва ен на га і 

па еха ла па мес цы служ бы му жа ў Та тар стан. 

У 1989 го дзе сям'я вяр ну ла ся на зад, каб да-

гля даць ня мог лых ма ці і баць ку.

— Мя не заў сё ды цяг ну ла ў Дзю дзе ва. 

Уклад ваю сы на спаць і за мест каз кі рас каз-

ваю яму, што ў Бе ла ру сі ёсць та кая вё сач ка, 

дзе све ціц ца агень чык, там жы вуць яго дзя-

ду ля і ба бу ля. Мы час та пры яз джа лі ў вёс ку, 

і ён яе над та па лю біў. Вы хо дзім з са ма лё та 

ў Мін ску, а сын і ка жа: «Ха чу ў Бе ла русь». 

«Дык вось яна, Бе ла русь», — тлу ма чу яму. 

А ён у ад каз: «Ха чу ў Дзю дзе ва, у са праўд-

ную Бе ла русь!», Сын і за стаў ся тут жыць, 

пра цуе ме ды кам, жа ніў ся, га дуе тра іх дзе-

так, — ка жа Ні на Аляк санд раў на.

Ма ці заў сё ды пры сы ла ла да чцэ і зя цю ў 

Ка зань бе ла рус кія пры сма кі: пад су ша ныя 

хат нія каў ба сы, клін ко вы сыр, які мі час та-

ва лі сяб роў, ка лег, зна ё мых. Яны заў сё ды 

здзіў ля лі ся, як мож на пры га та ваць та кую 

сма ка ту. У чар го вы пры езд бе ла рус кая жан-

чы на да ла мяс цо вым жы ха рам, як ця пер 

ка жуць, май стар-клас. На ву чы ла не толь кі 

ра біць сві ную каў ба су, але і кры вян ку, вант-

ра бян ку, або, па-дзю дзеў ску, — па тра шан-

ку. Ка лі Ні на Зя не віч пры еха ла з Ка за ні на 

ра дзі му, то тры ма ла трох па рсюч коў.

Аляк сандр і Зі на і да Мя цель скія жы вуць у 

дых тоў ным, пры го жым до ме на «Ку ры ным 

пра спек це».

— Тут ра ней бы ло шмат свой скай птуш кі, 

якая воль на гу ля ла па ва ко лі цы. Ма быць, 

та му і на зва лі так ву лі цу ў на ро дзе, — усмі-

ха юц ца гас па да ры. — Але і сві ней бы ло не 

менш у лю дзей. А пад сві на кі вы рас та лі та кія, 

што ча ты ры ча ла ве кі ледзь ве на ўслон ус-

цяг ва лі. Зі на і да Мя цель ская ве да ла сак рэт, 

як вы га да ваць та ко га тлус та га па рсю ка:

— Мне сяст ра па ра і ла пад лі ваць у ежу 

кры ху алею, а за тым до зу па вя лі чыць да 

дзвюх ста ло вых лы жак. І так да са ма га 

за бою. Тры ра зы на дзень кар мі ла сві нак, 

за па рва ла буль бу, дадавала гар бу зы, пят-

руш ку, зі мой — су ша ны кроп. Вось і рас лі 

як на драж джах.

А ця пер у вёс цы не за ста ло ся ні вод на га 

сім ва ла на ды хо дзя ча га Но ва га го да — звя-

лі. Не па да лё к зна хо дзіц ца сві на комп лекс 

Слуц ка га мя са кам бі на та, і са ні тар ны мі 

пра ві ла мі за ба ро не на тры маць па рсю коў 

на аса біс тым пад вор ку.

КА МЕНЬ, 
НА ЯКІМ АД ПА ЧЫ ВАЎ БОГ

У гэ тым упэў не ны мяс цо выя жы ха ры, 

рас каз ва ю чы пра ва лун.

— Ка лісь ці даў ным-даў но ішоў Бог па 

Зям лі. Дай шоў ён да на ша га краю. На по лі 

ля жаў вя лі кі ка мень, і Бог на яго аба пёр ся 

лок цем, каб ад па чыць. На ім на ват след 

за стаў ся. З та го ча су ва лун ста лі на зы ваць 

Свя тым. Лю дзі ха дзі лі па кла ніц ца гэ тай свя-

ты ні, па ма ліц ца ка ля яе. І да па ма га ла, асаб-

лі ва дзе цям. Ка лі лю дзі хва рэ лі на пе ра пуд 

ці ме лі пра клён, то кла лі на ка мень тое, што 

ў ка го бы ло: ка ла сок, аба ра нак, сыр па су-

ша ны, — рас ка за ла Ні на Аляк санд раў на.

Гэ ты ка мень і са праў ды не звы чай ны. Ка лі 

бу да ва лі да ро гу, то па спра ба ва лі яго раз-

біць, на буд ма тэ ры я лы. Але гэ та не ўда ло ся. 

Ад бі лі толь кі ад ну плас ці ну, як до шчач ку. 

Не звы чай ны ён і па пра цяг лас ці свай го жыц-

ця, яму ўжо 1000 га доў. Так лі чаць на ву коў-

цы. У 2004 го дзе яны пры яз джа лі ў вёс ку. 

Фік са ва лі па ме ры ва лу на, кож най дзі рач кі, 

рас пыт ва лі ў ста рэй шых лю дзей аб ім.

— Шка да, што ця пер пра гэ ты свя ты ка-

мень ма ла хто ве дае, за бы лі ся і пра іс на-

ван не кры жа ка ля Свя то га ка ме ня. На ват 

сам ка мень зру шы лі са звыклага мес ца, — 

уз ды хае мая су раз моў ні ца. — Ці мох Сань-

ко трак та рам пры ва лок яго пад сваю ха ту. 

Ка жуць, што ўсё ж та кі ўда ло ся яго раз-

біць на тры част кі. Ад на з іх ля жыць у 

кан цы вёс кі Ма як. Да яе пры хо дзяць 

дзе ці — па гу ляць, да кра нуц ца ру ка мі, 

бо яна цёп лая на ват у зі мо вую сцю жу. 

Тут ма лыя на бі ра юц ца ро зу му і мо цы.

Мяс цо выя школь ні кі, як сцвяр джае 

пе да гог Іна Га па но віч, доб ра ве да юць 

гіс то рыю сва ёй ма лой ра дзі мы, тра ды-

цыі і куль ту ру прод каў. У шко ле ство-

ра на ся лян ская хат ка — свое асаб лі вы 

му зей. Тут са бра ны прад ме ты ту тэй ша-

га по бы ту, на род ных ра мёст ваў. Шмат 

ра ры тэт ных эк зэмп ля раў. На прык лад, 

са ма роб ны драў ля ны ло жак, які вы пра-

сі ла для му зея Ні на Аляк санд раў на ў 

Соф'і Сань ко. Жан чы на пай шла з жыц-

ця, не за ста ло ся на ват і сле ду ад яе 

ха ты, пад вор ка. «Ста ну пе рад гэ тым 

лож кам ды па га ва ру з ёй: «Каб ты ве-

да ла, Соф'я Пят роў на, што твой ло жак, 

які ты кры ху шка да ва ла ад да ваць, за ха-

ваў ся», — ка жа Ні на Аляк санд раў на.

На сён няш ні дзень вёс ка не тая, што 

бы ла. Ра ней у шко ле ву чы ла ся пяць-

сот дзя цей у дзве зме ны, ця пер — сем-

дзе сят ча ты ры. У на се ле ным пунк це 

на ліч ва ец ца кры ху больш як дзвес це 

жы ха роў. Ёсць тут крама, фель чар ска-

аку шэр скі пункт, Дом куль ту ры. Дырэк-

тар установы Ганна Кіршчэня са бра ла 

ва ўста но ве ле та піс род най вёс кі. І, як 

сцвяр джае, куль тур нае жыц цё тут па-

ра ней ша му ві руе. Пра цу юць твор чыя 

дзі ця чы і да рос лы ка лек ты вы, ла дзяц ца 

вы стаў кі на род най твор час ці, роз ныя кон-

кур сы, свя ты вёс кі, да жын кі. Са ма дзей ныя 

ар тыс ты вы сту па юць у на се ле ных пунк тах 

з кан цэр та мі пад ад кры тым не бам, не за-

бы ва юць за ехаць з кан цэр там і да ба бу лек, 

ад зна ча юць усе свя ты. Сло вам, мяс цо вая 

ўста но ва ні ко лі не пус туе і збі рае поў ную 

за лу. Жыц цё ў Дзю дзе ве пра цяг ва ец ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

У Дзю дзе ве бы ва ла У Дзю дзе ве бы ва ла 
Аў ро ра Дзю дзе ван,Аў ро ра Дзю дзе ван,

або Ча му вёс ка Ма я ком ста ла

Мност ва ўні каль ных да ку мен таў 
і фо та здым каў за хоў ва ец ца ў школь ным му зеі. 

Ся род іх — пе рад ва ен нае па свед чан не чле на 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа 

і парт рэт пер ша га стар шы ні кал га са 
«Чыр во нае Дзю дзе ва» Аляк сея Кір шчэ ні.

Пра гэ ты ка мень на ўскра і не вёс кі 
рас каз вае ста рое пад ан не: 

не ка лі на ім пры сеў ад па чыць Збаў ца.

«Та кія вы шы ва ныя строі на дзя ва лі дзю дзеў скія дзяў ча ты 
ў даў ні ну», — па ве да мі лі нам у школь ным края знаў чым му зеі 

ву ча ні цы Ка ра лі на КАР ПЕ Е ВА і Ксе нія ДЗЕ РЫГ ЛА ЗА ВА.


