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Фар маль на мес цам май го на ра джэн ня лі чыц ца го рад 

Ві лей ка, а па сут нас ці — вёс ка Аст ра вы. Там 85 га доў 

жыў мой дзед Мі ка лай Ан то на віч і 96 — ба бу ля Ган на 

Паў лаў на Ма маі (на здым ку), пом ню я і пра ба бу лю Ага-

ту Лях, якая пра жы ла 88... І на огул, ка лі нех та ў вёс цы 

не да жы ваў да 80, — усе ка за лі, што па мёр ма ла ды.

Мне ці ка вай бы ла гіс то рыя Аст ра воў, яе мі ну лае.

П
А сло вах дзе да і яго су се дзяў, на мес цы ця пе раш ня-

га аг ра га рад ка Лю бань бы ла вёс ка Юха ві чы, за якой 

па чы на ла ся пу шча і паўз якую пра ця ка ла не вя ліч кая 

рэч ка Ву жык. У гэ тых ма ляў ні чых мяс ці нах на па чат ку па за-

мі ну ла га ста год дзя вы ра шыў ата ба рыц ца пан з-пад го ра да 

Люб лі на, але перш яму трэ ба бы ло рас ся ліць вёс ку. Для гэ-

та га пан Лю бан скі па доб рай ца не вы куп ляў у лю дзей зям лю 

ці пра па ноў ваў на ўза мен сваю — у знач на боль шым па ме ры. 

Да яе мож на бы ло браць лес... Яшчэ і на бу даў ніц тва.

Та му не ўза ба ве не па да лёк ад бу ду ча га ма ёнт ка з'я ві лі ся 

не вя лі кія вёс кі Дзя ды чы, Бу ра кі, Куль шы но, На ві кі, Зі мод ры. 

У Аст ра вы з Юха ві чаў пе ра ся лі лі ся ча ты ры сям'і — Ля хі, За-

вад скія, Ка за но ві чы і Ха дзін скія. З ча сам вёс ка, вя до ма ж, 

па вя лі чы ла ся. Пе рад вай ной там бы ло 23 ся лі бы, пры чым 

з ад бор на га сма ліс та га ле су, які пан пе ра да ваў ва ўлас-

насць.

І вя до ма ж, бу да ваў ся сам: на яго зем лях з'я віў ся ма ён так 

і вя лі кі парк (ад іх, на жаль, ма ла што за ста ло ся), сіс тэ ма са-

жа лак (ры ба кі ка рыс та юц ца і сён ня), млын, за во ды па пе ра-

пра цоў цы ма ла ка, са да ві ны-ага род ні ны, вы твор час ці спір ту 

(асоб ныя з па бу доў слу жаць да гэ туль)... Там жа вы рошч ва лі 

ко ней, аве чак, быў вя лі кі ста так ка роў. Лю дзі з су сед ніх вё-

сак ха дзі лі ту ды на ра бо ту. Мой дзед Мі ко ла, на прык лад, да 

1943 го да пра ца ваў на пчаль ні ку.

...Як жы лі Аст ра вы ў XІX ста год дзі, не бы ло ў ка го рас пы-

таць. Ус па мі ны па чы на лі ся з пер шай су свет най. Вёс цы та ды 

па шчас ці ла: нем цаў у ёй не бы ло, а вось рус кія ква та ра ва лі. 

У май го пра дзе да Паў ла Ва сі ле ві ча на па стоі бы лі (і доб ра 

пла ці лі) тры афі цэ ры. Жы ха ры Аст ра воў на тую вай ну не тра-

пі лі. Дзе даў су сед Аляк сандр Лях (сам ка заў) ку піў па пе ру, 

што хво ры, і на ўся кі вы па дак з'е хаў у Кі еў.

Са здзіў лен нем я, пом ню, да ве даў ся, што на вай ну ха дзіў 

і мой дзед Мі ка лай, які не мог за сек чы ку ры цу (гэ та ра бі ла 

ба бу ля). А тут...

Па вод ле ўспа мі наў, іх з су се дам за бра лі чыр во на ар мей-

цы, ра зам з ін шы мі на ва бран ца мі з Ра сіі і Укра і ны па ма ры лі 

го ла дам на па лі го не ка ля го ра да Да ра га бу жа, по тым тых, 

хто вы жыў (па ча ла ся эпі дэ мія ды зен тэ рыі) і меў бо ты, на-

кі ра ва лі на фронт. Ад туль дзед тра піў у па лон, але ахо вы ў 

ла ге ры амаль не бы ло, та му ён уцёк і з Ба ра на ві чаў пе хам 

прый шоў да моў.

...«За поль скім ча сам» Аст ра вы жы лі звы чай ным ся лян-

скім жыц цём: дзе ці ха дзі лі ў бе ла рус кія шко лы ў вёс цы Жу ры-

хі, а пас ля чац вёр та га кла са — у Лю ба ні, баць кі апрацоўвалі 

зям лю, тры ма лі ска ці ну. Ліш кі пра дук цыі кож ны аў то рак пра-

да ва лі ся на кір ма шы ў мяс тэч ку Ку ра нец, дзе жы ло шмат 

яў рэ яў, якія тры ма лі лаў кі, май стэр ні, шын кі... Дзед лю біў 

па ся дзець там, па га ма ніць з людзь мі. Ба бу ля ў гэ ты час, як 

ска за лі б за раз, зай ма ла ся шо пін гам. По тым за бі ра ла дзе да, 

і яны еха лі да моў.

На дзей най кры ні цай да хо даў быў лес. Кож ную вяс ну ў вёс-

цы з'яў ляў ся ку пец на драў ні ну і ах вот ныя пра да ва лі дрэ вы.

Лю дзі ў вёс цы жы лі пра ца ві тыя, на свя ты збі ра лі ся за ад-

ным ста лом, шмат спя ва лі. Дзяў чат з Аст ра воў ах вот на бра лі 

за муж, у асоб ныя сем'і пры ма лі пры ма коў. На сы ноў баць кі 

дзя лі лі сваю зям лю і лес. Ка му да ста ва ла ся ма ла, еха лі на 

за роб кі. Сын май го пра пра дзе да Ва сі ля пра ца ваў у Пе цяр-

бур гу на Пу ці лаў скім за вод зе, браў удзел у Каст рыч ніц кім 

пе ра ва ро це, за што по тым атрым лі ваў вя лі кую пен сію...

За тым жа поль скім ча сам у якасці ўла ды ў вёс цы быў сол-

тыс. Ён збі раў па да ткі (не вя лі кія, у за леж нас ці ад коль кас ці 

зям лі і ле су), са чыў за па рад кам. Двой чы на год на ро ва рах 

ці брыч цы на яз джа лі па лі цэй скія ў пры го жай фор ме (на ват 

паль чат кі бе лыя)... Пры му ша лі бя ліць сце ны, ра ман та ваць 

пла ты і пры бі раль ні, пра вя ра лі, каб ні хто не вы рошч ваў ты-

тунь, не гнаў га рэл ку.

У 
ве рас ні 1939 го да ў Аст ра вы прый шла са вец кая 

ўла да. Па вод ле ўспа мі наў, чыр во на ар мей цы на-

дзі віц ца не маг лі на за мож насць ся лян. Вяс коў цы 

так са ма бы лі пад ура жан нем — ад... не хля мя жас ці сал дат 

і афі цэ раў.

Са мае цяж кае жыц цё па ча ло ся з пры хо дам нем цаў. 

У 1941—1942 га дах пар ты зан скі рух у ва ко лі цах быў не вель-

мі ак тыў ны. Ня мец кія гар ні зо ны ста я лі ў ма ёнт ку Лю бань і 

вёс цы Іжа (ле там 1944-га пар ты за ны яе пад па лі лі, пры чым 

пас ля та го як ад туль вый шлі нем цы. Яшчэ ад ну су сед нюю 

вёс ку Жу ры хі спа лі лі ў па чат ку вай ны, каб там не раз мяс ціў ся 

ня мец кі гар ні зон).

У па чат ку вай ны нем цы да зва ля лі за гро шы за бі раць ваен-

на па лон ных. Іван Ка за но віч з Аст ра воў вы ку піў та ды Іва на 

Цві лі ка ва, які ўсю вай ну жыў у вёс цы, а пас ля — у Лю ба ні.

Ту ды ж, у ма ён так, нем цы пры вез лі з Га лан дыі кі раў ні ка. 

Дзед (а ён па-ра ней ша му пра ца ваў на пчаль ні ку) па сяб ра-

ваў з ім і стаў га лоў ным зда быт чы кам драж джэй — яшчэ і 

для пар ты зан. На за вод пры ма ёнт ку вяс коў цы ва зі лі ліш кі 

ма ла ка. На ўза мен нем цы да ва лі соль, мы ла, за пал кі.

Не па да лёк бы ла ба за пар ты зан скай бры га ды «За Са-

вец кую Бе ла русь». Вяс коў цы па стаў ля лі ў атра ды ежу, шы лі 

ка жу хі, вя за лі ру ка ві цы.

Трэ ба ад зна чыць, што сва іх пар ты зан лю дзі ве да лі (там 

бы лі двое вяс коў цаў), ад нак ча сам у вёс ку за хо дзі лі і тыя, 

што ра ба ва лі жы ха роў. З ха ты пра дзе да, апроч ін ша га, не-

як за бра лі... сяр пы. Та му вяс коў цы больш каш тоў ныя рэ чы 

ста лі за коп ваць.

...Пас ля Ста лін гра да і Кур скай біт вы нем цы змя ні лі ся: ста-

лі больш лю та ваць. У Аст ра вах жыў Пёт ра Лях, які ра зам з 

пар ты за на мі ха дзіў на за дан ні. Ле там 1943-га гру па тра пі ла ў 

за са ду. Пёт ру ўда ло ся ўця чы, але не ўза ба ве ў вёс ку пры еха-

лі нем цы, знай шлі ў ха це зброю... Пёт ру, яго шас ці га до ва га 

сы на і жон ку рас стра ля лі.

У жніў ні нем цы ўста ля ва лі бла ка ду, ку ды тра пі лі і Аст ра вы. 

Не да лё кія ад іх вёс кі Та луць і Сця бі ра кі бы лі спа ле ны.

Ле там 1944-га нем цаў пра гна лі, уста ля ва ла ся са вец кая 

ўла да, але спа кой на сту піў не хут ка: амаль дзе вяць га доў у 

ле се ха ва лі ся па лі цаі. Спа чат ку яны до сыць час та за хо дзі-

лі ў вёс ку, на хаб на бра лі ежу і адзен не, ад ной чы ледзь не 

рас стра ля лі дзе да (не лю бі лі «лес ні коў»), ад нак ба бу ля яго 

не як ад ма лі ла.

У 
1948 го дзе ў Аст ра вах зра бі лі кал гас. Зем лі аб агу лі-

лі, за бра лі ко ней з усім рыш тун кам. У ся лян за ста-

лі ся толь кі пры ся дзіб ныя ўчаст кі. Жыць ста ла ку ды 

ця жэй. І вы ехаць лю дзі не маг лі, бо ім не да ва лі паш пар ты. 

Вы ру ча ла тое, што ў іх бы лі вя лі кія са ды (Хру шчоў скі па да так 

на іх ішоў да вёс кі доў га, а ка лі дай шоў, быў хут ка ад ме не ны). 

Са да ві ну зда ва лі на він за вод, тро хі збож жа на пра ца дні да ваў 

кал гас. Гро шы пла ці лі толь кі за зда дзе нае ма ла ко.

Сям'я дзе да жы ла ляг чэй, бо лес ні кі атрым лі ва лі зар-

пла ту, ім вы да ва лі му ку і на дзе лы на ляс ных се на жа цях. 

Ма ю чы се на, мож на бы ло тры маць ка ня, га да ваць ця лят. 

Да та го ж мае баць ка і дзядзь ка (брат ма ці) што год збі ра лі 

шмат ба ра ві коў. Ба бу ля су шы ла іх у пе чы, а зі мой зда ва ла 

на рых тоў шчы кам. Доб рую ка пей ку дзед вы ру чаў і за мёд са 

свай го пчаль ні ка.

У той час ха ты аба гра ва лі ся дро ва мі, так што лес ні ка, які іх 

ад пус каў, усе ста ра лі ся па час та ваць. Пас ля гэ та га дзед час та 

за сы наў на во зе, і та ды ка был ка са ма пры во зі ла яго да ха ты, 

па да ва ла го лас, клі чу чы ба бу лю. Тая вя ла дзе да ў ха ту...

Ме на ві та яму я аба вя за ны тым, што на зям лі ўмею ра-

біць усё.

Зрэд ку дзед ез дзіў у ка ман дзі роў кі. Ад ной чы з ты дзень 

быў у Ва ло жын скім ра ё не. На зме ну яму пры ехаў дру гі ляс нік 

з Лю ба ні, яко му жон ка за га да ла звез ці з до му шкад лі ва га 

ка та. Ляс нік пры вёз яго ў Ва ло жын, а вы пус ціць па шка да-

ваў — па пра сіў аб гэ тым дзе да. Той зга дзіў ся, але ж вы пус ціў 

не ба ра ку вёрс таў за коль кі ад до ма. Та кім чы нам за паў дня 

кот «прай шоў» 60 вёрс таў і жыў пас ля як са праўд ная зна-

ка мі тасць.

У 1959-м дзе ду споў ні ла ся 60 га доў, мог бы іс ці на пен-

сію, але не ха па ла ста жу (ра бо та пры ін шых ула дах у яго не 

ўліч ва ла ся). Прый шло ся пра ца ваць да 70... Яшчэ і до ма, бо 

да смер ці дзед тры маў до сыць вя лі кую гас па дар ку.

...Сён ня ў Аст ра вах ста іць 16 хат. У ней кія з іх ле там пры-

яз джа юць на шчад кі, у ней кія — дач ні кі. Зі мой там ні хто не 

жы ве. На вёс ку на сту пае лес. Пры ця пе раш няй тэх ні цы там 

мож на бы ло ства рыць фер мер скую гас па дар ку ці аг ра ся дзі-

бу, але ах вот ных па куль ня ма.

Ула дзі мір Аль фер,

г. Ві лей ка.

Ура жан ніУра жан ні

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

...

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, 
что с 8 ноября 2018 года вводятся новые срочные 

банковские вклады в белорусских рублях.
 Срочные отзывные банковские вклады в белорусских рублях

«Урожайный Отзывный» и «Урожайный Отзывный On-line»:

• срок хранения – 3 и 6 месяцев;

• высокая процентная ставка;

• ежемесячная капитализация процентов;

• возможность пополнения до дня наступления последнего месяца 
хранения;

• расходные операции – в пределах остатка капитализированных 
и невостребованных процентов;

• открытие и управление вкладом «Урожайный Отзывный On-line», 
не посещая структурные подразделения банка.

Размер процентных ставок:

• по срочному отзывному банковскому вкладу «Урожайный От-
зывный»: 

- со сроком хранения 3 месяца – 7,8 % годовых (СКО НБРБ* 
минус 3,7 процентного пункта) – переменная процентная ставка;

- со сроком хранения 6 месяцев – 8 % годовых (СКО НБРБ минус 
3,5 процентного пункта) – переменная процентная ставка.

• по срочному отзывному банковскому вкладу «Урожайный От-
зывный On-line»:

- со сроком хранения 3 месяца – 7,9 % годовых (СКО НБРБ 
минус 3,6 процентного пункта) – переменная процентная ставка;

- со сроком хранения 6 месяцев – 8,05 % годовых (СКО НБРБ 
минус 3,45 процентного пункта) – переменная процентная ставка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Срочные безотзывные банковские вклады в белорусских ру-
блях

«Урожайный Безотзывный» и «Урожайный Безотзывный On-
line»:

• срок хранения –13 месяцев;

• высокая процентная ставка;

• ежемесячная капитализация процентов;

• расходные операции – в пределах остатка капитализированных 
и невостребованных процентов;

• открытие и управление вкладом «Урожайный Безотзывный On-
line», не посещая структурные подразделения банка.

Размер процентных ставок:

• по срочному безотзывному банковскому вкладу «Урожайный 

Безотзывный» – 12 % годовых (СКО НБРБ плюс 0,5 процентного 
пункта) – переменная процентная ставка;

• по срочному безотзывному банковскому вкладу «Урожайный 

Безотзывный On-line» – 12,5 % годовых (СКО НБРБ плюс 1 про-
центный пункт) – переменная процентная ставка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Срочный безотзывный банковский вклад в белорусских рублях 

«Удобный Безотзывный On-line»:

• срок хранения – 230 дней;

• возможность пополнения в течение первых 30 дней хранения;

• расходные операции – в пределах остатка капитализированных 
и невостребованных процентов;

• капитализация ежемесячная и в день возврата депозита;

• открытие и управление вкладом, не посещая структурные под-
разделения банка.

Размер процентной ставки:

по срочному безотзывному банковскому вкладу «Удобный Безот-

зывный On-line» – 10,35 % годовых (СКО НБРБ минус 1,15 про-
центного пункта) – переменная процентная ставка.

Текст публичной оферты по депозитам «Удобный Безотзывный 
On-line», «Урожайный Отзывный On-line», «Урожайный Безотзыв-
ный On-line», открываемым с 08.11.2018, размещен на официальном 
сайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.belarusbank.by).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*СКО НБРБ – ставка кредита овернайт Национального банка Республики 
Беларусь (базовый показатель).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.
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ЖЫ ЛА-БЫ ЛА ВЁС КА

Сто га доў та му ў вёс цы Кар баў-

ское, што на Бя рэ зін шчы не, бы ло 

пяць два роў і 40 жы ха роў. Ця пер 

іх, да рэ чы, так са ма... пяць. Тут ні-

ко лі не бы ло кра мы, шко лы, пош-

ты, ні ко лі не ла дзі ла ся ні я кіх кан-

цэр таў. Але аднойчы...

На дзень вёс кі ў Кар баў ское гас цей 

пры еха ла шмат.

Вя ду чая свя та най перш пра па на ва ла 

ўша на ваць па мяць га на ро ва га зем ля ка, 

ка ва ле ра Ге ор гі еў ска га кры жа Фё да ра 

Мі кі та ві ча Не сця ро ві ча, усіх за гі ну лых 

у час вай ны і па мер лых вяс коў цаў. По-

тым да ні ну па ва гі ад да лі жы вым. Ура-

джэ нец гэ тай вёс кі Ула дзі мір Паў ла віч 

Не сця ро віч у свой час скон чыў Мін скае 

мас тац кае ву чы лі шча імя А. К. Гле ба-

ва і фа куль тэт жур на ліс ты кі БДУ, ён — 

аў тар збор ні каў про зы і паэ зіі, а так-

са ма — мас тац кіх па лот наў, якія, без 

пе ра боль шан ня, упры го жы лі гэ та ме-

ра пры ем ства.

Пры сут ні ча ла на ім і 86-га до вая 

Соф'я Мак сі маў на Не сця ро віч, якую ў 

га ды вай ны па да но се здрад ні ка ледзь-

ве не рас стра ля лі і якая по тым, у мір ныя 

га ды, вы га да ва ла чац вя рых дзя цей. 

«Та ко га свя та, — ка за ла жан чы на, — 

я за ўсё жыц цё не ба чы ла! Амаль што ў 

ско кі не пай шла...» Што, між ін шым, не 

дзі ва, бо іг раў для пры сут ных вя до мы 

гар ма ніст Мі ха іл Па пру га.

Не ста рон нім ча ла ве кам ад чу ваў ся-

бе тут і га лоў ны ін жы нер Па госц ка га 

сві на комп лек су Ана толь Ула дзі мі ра віч 

Не сця ро віч (гэ та проз ві шча тут вель мі 

па пу ляр нае) — ча ла век ад мет ны сва ёй 

да бры нёй, ува гай да лю дзей. Не ка лі яго 

ма ці Ган на Сяр ге еў на па пу цёў цы кам-

са мо ла па еха ла на асва ен не ца лі ны, 

пра жы ла там 22 га ды, а пас ля вяр ну-

ла ся ў род ны кут, з усіх ба коў акаль ца-

ва ны ле сам...

А са мую ма лод шую жы хар ку вёс кі 

Кар баў ское Ган ну Іва наў ну На ву мен-

ку сяль ча не за вуць Аняй Лі за ве ці най. 

У свой час яны з му жам па кі ну лі ква тэ ру 

ў Мін ску, узя лі зям лі, тры ма лі вель мі 

моц ную гас па дар ку...

Што заўжды яд на ла вяс коў цаў, дык 

гэ та бяз мер ная лю боў да сва ёй ма лой 

ра дзі мы. І прос та цу доў на, што вя лі кае 

свя та, якое на ла дзі лі для ўсіх ды рэк тар 

Лю бу шан ска га СДК Тац ця на Фё да раў-

на Не сця ро віч і ды рэк тар аў та клу ба 

Лю боў Дзміт ры еў на Пін чук, ад бы ло ся 

і тут.

Ні на Бур ко,

г. Бе ра зі но.

Пры цяг нен не зям лі


