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Хто на вед вае Му зей ва дзя но га 

млы на ХVІІІ ста год дзя — той вя лі-

кую аса ло ду мае ад су да кра нан ня 

з пры го жай мі нуў шчы най бе ла ру-

саў, пра ца ві тых, ахай ных, для якіх 

эс тэ ты ка ў по бы це бы ла сты лем 

жыц ця. Так жы лі баць кі Фран ціш-

ка Жыл кі, яго дзя ды і пра дзе ды. 

У па мяць пра іх, пэў на, і ўзяў ся 

мін скі прад пры маль нік ства раць 

му зей пры ад ноў ле ным ва дзя ным 

млы не. Там па ка жуць і рас ка жуць, 

як млын дзей ні чае, па зна ё мяць з 

экс па зі цы яй збож жа і хле ба. Яшчэ 

ў Жо дзіш ках мож на сва і мі ру ка мі 

зма лоць збож жа на му ку, вы ра біць 

гар шчок з глі ны, са ткаць на крос-

нах па лат но...

Нам бы ло ці ка ва па чуць вер сію 

пра дру гое жыц цё млы на ад са-

мо га Фран ціш ка Жыл кі. І ўво гу ле: 

што пад штурх ну ла яго скі ра ваць 

ува гу на род ны кут?

— Увесь час, — рас ка заў ён, — 

бы ваў і бы ваю ў род ных мяс ці нах, 

на ра дзі ме. Там і баць кі мае заў-

сё ды жы лі: ма ма толь кі ў 2015 го-

дзе па мер ла. Я да яе па ста ян на 

ез дзіў у Стаў бу це ва. У Жо дзіш-

ках раз на год у лі пе ні пра хо дзіць 

вя лі кі па ра фі яль ны фэст свя той 

Ган ны. Не як са бра лі ся бра ты ма-

мі ны і нас з ма маю, з жон каю ма-

ёй за пра сі лі. Та ды за свя точ ным 

ста лом бра ты га вор ку пра млын 

па ча лі: што раз валь ва ец ца, пра-

па дае — шка да, бо гэ та ж на ша му 

ро ду на ле жаў ка лісь ці... Та ды я і 

па абя цаў, што ўсё зраб лю. На на-

ступ ны дзень пе ра жы ваў кры ху: 

і на вош та ж я так ска заў?.. Гэ та 

ж та кая ад каз насць... Але зра біў. 

На ват бру ка ван ку ка ля млы на... 

А ў Стаў бу це ве кап лі цу па ста ві-

лі пры скры жа ван ні да рог, як раз 

на тым мес цы, дзе ра ней, пе рад 

вай ной, мой дзядзь ка Фран ці шак, 

у го нар яко га я і на зва ны, ста віў 

ду бо вы крыж.

І ця пер но вы гас па дар ста ро га 

млы на пра цяг вае даў нія млы нар-

скія тра ды цыі, а ў па ру но ва га ўра-

джаю све жым дух мя ным хле бам 

час туе гас цей у Жо дзіш ках.

Стры ма ны, сціп лы, ня спеш ны і 

на ват кры ху асця рож ны... Ад ра зу 

не рас кры ва ец ца спа дар Фран ці-

шак... І не спя ша ец ца неш та па-

абя цаць. Як ка жуць псі хо ла гі: ты-

по вы бе ла рус кі ха рак тар. Та кім ён 

пад аў ся на пер шы по гляд. Су стра-

ка лі ся мы двой чы ў яго не вя ліч-

кім, з гус там аб ста ля ва ным па коі 

кі раў ні ка фір мы «Фра-Міл», дзе 

на па чэс ным мес цы па жоў клыя 

ад ча су фо та здым кі род ных яму 

лю дзей, якія даў но ў ін шым све це. 

А ка лі наш ві за ві ад чуў да вер да 

нас, раз мо ва па цяк ла, за бру і ла, як 

чыс ты ру чай. Ча мусь ці ме на ві та з 

ці хаю, ня звон каю ва дою хо чац ца 

па раў наць яго ма не ру вес ці га вор-

ку. Ці з тою ва дой, што лі ец ца з во-

зе ра на ко ла ад ноў ле на га млы на. 

У ёй ня шмат экс прэ сіі, так зва най 

эк стра верт нас ці, як і ў гэ тым ча-

ла ве ку ні кроп лі — на па каз. А моц 

і сі ла ўнут ры яго жы вуць. І яны, 

са праў ды, ад ка ра нёў ма лой ра-

дзі мы. Урэш це мы яе ад чу лі. Спа-

дзя ём ся, і чы тач, яко му пра па ну ем 

асоб ныя мо ман ты на шай раз мо вы, 

уба чыць у Жыл ку па тры ё та Ра дзі-

мы, ча ла ве ка, для яко га го нар — 

не сло вы, а спра вы.

Ад ка ра нёў тых — 
сі ла

На ра дзіў ся я ў вёс цы Стаў-

бу це ва 2 снеж ня 1951 го да. Мой 

пра дзед з ча тыр ма сы на мі ту ды 

пры еха лі ў 1900 го дзе, вы ку пі лі 

ўвесь за сце нак пан скі — там і па-

ся лі лі ся. Па вод ле ма іх да ных, ро ду 

на ша му 200 га доў. З не ка то ры мі 

пе ра пын ка мі жыў я то ў Стаў бу це-

ве, то ў Жо дзіш ках — там баць кі 

мае, Ба ляс лаў і Соф'я іх зва лі, усё 

жыц цё і пра ца ва лі.

Коль кі ся бе па мя-

таю — я не з са рам лі вых. 

Але ў шко ле, на прык лад, 

як ма ма згад ва ла, у лу-

жы ну за лез ці не мог. Чыс-

цень кі быў, і ма ма заў сё ды 

мя не апра на ла так аку рат-

на. Пас ля шко лы па сту піў 

у Бе ла рус кі ін сты тут ме-

ха ні за цыі сель скай гас-

па дар кі (ця пер Бе ла рус кі 

аграр на-тэх ніч ны ўні вер-

сі тэт. — Аўт.). Вы ву чыў-

ся на ін жы не ра-ме ха ні ка 

па ар га ні за цыі і тэх на ло гіі 

ра мон ту ма шын. Дып лом-

ны пра ект ра біў на Дзяр-

жын скім аў та ра монт ным 

за вод зе. Уво гу ле ха цеў 

вы ву чыц ца на штур ма на — вя лі-

кія ка раб лі, мо ра... Але та та не даў 

«да бро»... Пас ля ін сты ту та два га-

ды ў ар міі слу жыў — у Пру жан скім 

ра ё не, стан цы яй па ра мон це тэх-

ні кі кі ра ваў. І пас ля ў Мін ску пай-

шоў пра ца ваць у аў та парк № 7, 

дзе вы рас да на чаль ні ка май стэр-

ні. По тым пра па на ва лі мне па са ду 

га лоў на га ін жы не ра ў аў та пар ку 

ў Смар го ні. Там тры га ды ад пра-

ца ваў, з бу даў ні ка мі ня ма ла ра бі-

лі — та му я доб ра ве даю і гэ тую 

спра ву.

Кож ны жыц цё вы 
до свед — не ліш ні...
Жон ку сваю ў Смар го ні на ба-

ло це знай шоў! (Смя ец ца.) У жу-

ра ві ны ра зам ез дзі лі. Пры чым на 

вя лі кім та кім ба ло це па зна ё мі лі ся, 

пом ніц ца: як ідзеш, то ўсё пад та-

бой хіс та ец ца. Алё на Мі ка ла еў на 

мая, у дзя воц тве Мель нік, та ды 

бы ла сту дэнт кай мед ін сты ту та, у 

яе баць кі з За лес ся — та го са ма га, 

дзе ад на ві лі ся дзі бу Мі ха ла Кле а-

фа са Агін ска га. Там і па жа ні лі ся 

мы... А ка лі мне пра па на ва лі пра-

цу ў Мі ніс тэр стве аў та ма біль на га 

транс пар ту, на чаль ні кам ад дзе ла ў 

тэх ніч нае ўпраў лен не, — пе ра еха лі 

ў 1980-м у ста лі цу.

Не над та па да ба ла ся мне пра-

ца ваць з па пе ра мі. Але ў мя не 

сі ла во лі ёсць. Вы ву чаў за га ды, 

па ста но вы — усю нар ма тыў ную 

ба зу. Бо ра зу меў, што як кі раў-

нік ад дзе ла па ві нен гэ та ве даць. 

І ўсё ж, пра цу ю чы ў мі ніс тэр стве, 

ма рыў пе рай сці ку ды блі жэй да 

ма шын і лю дзей. Ка лі ў 93-м усё 

па ру шы ла ся, з мі ніс тэр ства вы-

ра шыў сыс ці: ар га ні за ваць неш та 

сваё. З та го ча су і бя рэ па ча так 

кам па нія «Фра-Міл».

Кож ны жыц цё вы до свед — не 

ліш ні... Ужо 25 га доў мы за бяс печ-

ва ем абут кам кон ныя спар тыў ныя 

шко лы... Ка лі браць па пя ці баль-

най сіс тэ ме, то пра цу ем не дзе на 

чац вёр ку: гэ та ка лі па за ход не еў-

ра пей скіх стан дар тах ацэнь ваць. 

З 2002 го да ўдзель ні ча ем па ста ян-

на ў між на род ных кон ных вы стаў-

ках у Маск ве і Санкт-Пе цяр бур гу. 

З Маск вою так са ма су пра цоў ні ча-

ем, вы раб ля ем бо ты для ка ва ле-

рыс таў, для га на ро вай вар ты.

І ў Бе ла ру сі ця пер ро та га на-

ро вай вар ты — у на шых бо тах. 

Ма та цык лет ны эс корт — так са ма. 

Пры чым ва ўсіх гэ тых пад раз дзя-

лен нях роз ныя ма дэ лі абут ку. Для 

ма та цык ліс таў, на прык лад, я аса-

біс та да па ма гаў ма дэль рас пра-

цоў ваць — бо і сам ез джу на ма та-

цык ле: як ама тар, бай кер так зва-

ны. Мне пры ем на, што і прэ зі дэн ту 

Турк ме ні ста на, ка лі ён у нас быў, 

спа да ба лі ся бо ты бе ла рус ка га мо-

та эс кор ту. Вель мі хут ка пас ля яго 

ві зі ту — праз не каль кі дзён — іх 

у Ашха бад за ка за лі 50 пар. І для 

га на ро вай вар ты ту ды — так са ма 

ра бі лі. З Ка зах ста нам яшчэ су пра-

цоў ні ча лі. Так што сла ва пра нас 

доб рая па све це ідзе.

Вяс ко вае дзя цін ства маё з 

конь мі пра хо дзі ла. І ця пер ез джу. 

Гэ та ва Ура джай най, ка ля Се ні-

цы — там пра цуе мін ская аб лас-

ная кон на-спар тыў ная шко ла, ёсць 

кон на-спар тыў ны цэнтр. Па вы хад-

ных ту ды час ад ча су на ма та цык-

ле пры яз джаю — і на ка ня пе ра са-

джва ю ся. Да рэ чы, я ў бай кер скіх 

злё тах так са ма ўдзель ні чаю.

Ма ры здзяйс ня юц ца
У мя не ўсё жыц цё бы ла ма ра 

та кая: мець свой ма та цыкл. Да-

звол на кі ра ван не ма пе дам маю з 

16 га доў. Та ды ж мно гія ка та лі ся 

без пра воў. Але я ча ла век за ко-

на па слух мя ны: трэ ба — зна чыць, 

атры маў. У 60-я га ды. Але ма та-

цыкл на быць не мог: то гро шай 

не бы ло, то за ня ты быў пра цай, то 

ўмоў, дзе тры маць яго. Ма та цыкл 

са бе ку піў у 60 га доў.

Дзя ду ля, та таў баць ка, ка лі 

жыў з ім у Стаў бу це ве, мне шмат 

вель мі даў — у сэн се муж чын-

ска га вы ха ван ня. У цэ лым ву чо-

ба, на стаў лен ні, ма раль ныя прын-

цы пы — гэ та ўсё ад дзя ду лі. Да 

14 га доў мы з ім кан так та ва лі. Ён 

ча ла век моц ны быў — і зем ля мі ж 

да кал га саў ва ло даў. Я шмат ча су 

з ім пра во дзіў. І ў лес па гры бы, і па 

гас па дар цы — ка сіць, араць — усю 

вяс ко вую пра цу, усё з ім. Трэ ба 

ўсё ўмець — па-ін ша му ў вёс цы 

не пра жыць.

Ця га да біз не су, ві даць, у мя-

не ад на ра джэн ня — па ге нах 

пе рад ала ся. Я ма лым, мо жа які 

клас чац вёр ты-пя ты, ужо ра бі ну 

на про даж збі раў. Мяш ка мі зда ваў 

на рых тоў шчы кам. По тым тру соў 

га да ваў... Так што за дат кі раз ві-

ва лі ся.

У мя не бы лі ра ней пра па но вы 

па біз не се, каб вя лі кія гро шы за-

раб ляць. Але вя лі кія гро шы — гэ та 

вя лі кія праб ле мы. Най ле пей — пра-

ца ваць спа кой на. Для ду шы. І мне 

са праў ды ці ка ва бо ты для кон ні каў 

шыць. Бо я ве даю: у гіс то рыі са-

вец кай Бе ла ру сі бо таў для кон ні каў 

ні хто не шыў. Цэнт ра лі за ва на ўсё 

для спарт сме наў з Ра сіі пры во зі-

ла ся. Дарэчы, і зра біць бо ты леп-

шыя, чым ра бі лі ра ней, — так са ма 

прэ стыж на. А бо ты для га на ро вай 

вар ты шыць — нам го нар.

Слоў 
на ве цер не кі даю

У нас пра цуе ча ла век 40, ёсць 

і ста ма та ла гіч ная ля кар ня, пры-

чым яна — бе ла рус ка моў ная... 

Урэш це, імк нём ся пра ца ваць рэн-

та бель на. Мы за 25 га доў ні ко лі не 

за трым лі ва лі вы пла ты па дат каў — 

у мя не прын цып та кі. Па да ткі — на 

пер шым мес цы, на дру гім — зар-

пла та ра бот ні кам. Мак сі мум, што 

бы ва ла за 25 га доў, — ну тыд ні на 

два за трым лі ва лі.

Мо ва спра ва вод ства ў кам-

па ніі — рус кая, але з 1993 го да, 

з са ма га па чат ку, усе шыль ды, 

аб' явы, прэй ску ран ты ро бім 

па-бе ла рус ку. Ста ма та ла гіч ная 

ля кар ня — бе ла рус ка моў ная. Ад-

мі ніст ра та ры пра цу юць па-бе ла-

рус ку, част ко ва і дак та ры. І на ват 

да ём зніж ку па цы ен там — пяць 

пра цэн таў тым, хто па-бе ла рус ку 

раз маў ляе. Я лі чу, што вар та ўся-

ляк, хай са бе і так, за ах воч ваць 

лю дзей род наю мо вай ка рыс тац-

ца, тым больш што яна ў 

нас — дзяр жаў ная.

Я з са ма га па чат ку, ад 

на ра джэн ня раз маў ляю 

па-бе ла рус ку. З ма маю 

ўвесь час до ма мы так 

га ва ры лі. Эк за ме ны ў ін-

сты тут зда ваў па-бе ла рус-

ку: ма тэ ма ты ку, фі зі ку... 

У мя не дзве дач кі, пя цё-

ра ўну чак. Яны ўжо рус-

ка моў ныя, а з жон кай мы 

па-бе ла рус ку га во рым.

Слоў на ве цер не кі-

даю. Па абя цаў — імк ну ся 

вы ка наць. Аль бо не абя-

цаю. І та кіх прын цы паў ста-

ра юся пры трым лі вац ца.

Гу та ры лі Ва лян ці на 

і Іван ЖДА НО ВІ ЧЫ.

НО ВЫ ГАС ПА ДАР СТА РО ГА МЛЫ НА
Фран ці шак ЖЫЛ КА — адзін з тых лю дзей, хто, пэў на, 

ду шой ад чу вае жыц ця дай ную энер гію род най зям лі, мес цаў, 

дзе на ра дзіў ся, ды вя лі кую ка рысць ад іх. Та му і ўзяў ся 

ад на віць ва дзя ны млын у аг ра га рад ку Жо дзіш кі, што на 

Смар гон шчы не. Млы нам, да рэ чы, ва ло даў дзед Фран ціш ка 

Ба ляс ла ва ві ча па ма ці ў пер шай па ло ве мі ну ла га ста год дзя. 

А ўзве дзе ны ён у 1781 го дзе. Дзя ку ю чы на ма ган ням і 

срод кам спа да ра Фран ціш ка на ба зе ва дзя но га млы на 

ця пер ство ра ны куль тур на-вы твор чы ася ро дак. У «Жыл каў 

млын» едуць тыя, хто жа дае ад крыць для ся бе не спаз на ную 

Бе ла русь з яе даў ні мі тра ды цы я мі, май стэр ствам і 

вы на ход ка мі су час ных май строў, якія не мо гуць жыць без 

твор ча га вы яў лен ня на ка рысць ма лой ра дзі мы, на огул 

Баць каў шчы ны.

Фран ці шак 
ЖЫЛ КА.

Той са мы млын.

«Май му ро ду амаль 200 га доў».


