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Баць ка
Ма рыя Іва наў на Дзям чук 

на ра дзі ла ся ў 1940 го дзе. 

Баць ку за бра лі на фронт 

пас ля вы зва лен ня, у 44-м. 

Яны ж зу сім ма ла дыя з ма-

ці бы лі, яшчэ і пяць га доў 

не пра жы лі ра зам. Баць ка, 

ці, пра віль ней ска заць, яго 

воб раз, ад люст ра ваў ся ў яе 

дзі ця чай па мя ці толь кі раз. 

Ён ады хо дзіў на вай ну, ма-

ці за пра га ла ка ня, каб пад-

вез ці яго на збор ны пункт. 

Ён ся дзіць на во зе спі най, 

твар яго яна не ба чыць, бо 

моц на ўха пі ла ся за па дол 

ма мі най спад ні цы, а ма лую 

сяст рыч ку ма ці тры мае на 

ру цэ. Вось та кая кар цін ка з 

дзя цін ства. І ўсё, по тым быў 

фо та зды мак на сця не, дзе 

ён на заў сё ды ма ла ды і пры-

го жы. Яго за бі лі не дзе пе рад 

Пе ра мо гай. Ка лі б ён вяр-

нуў ся, усё бы ло б па-ін ша му, 

яна, на прык лад, атры ма ла б 

аду ка цыю, па еха ла б хут чэй 

за ўсё жыць у го рад.

Хлеб
А так яны вы жы ва лі як 

маг лі. У 47-м го дзе ма ці да-

баў ля ла ў цес та тоў ча ныя 

жа лу ды, ка лі пяк ла хлеб. 

«Хлеб ад іх быў цём ны, ні-

бы ша ка лад, але та ды нам 

зда ваў ся смач ным, асаб лі ва 

све жы, цёп лы», — згад вае 

Ма рыя Іва наў на. Хлеб для 

іх яшчэ доў га-доў га быў са-

мым га лоў ным кло па там. 

Ку піць бо хан у ма га зі не 

мож на бы ло толь кі ў Брэс-

це, і то ка лі вы ста іш даў жэн-

ную чар гу, якую зай ма лі з 

но чы. Ад ной чы ма ці ўзя ла 

яе з са бой у го рад у спа дзя-

ван ні ўзяць два бо ха ны, бо 

ў ру кі да ва лі толь кі адзін. 

Па ста ві ла ма лую ў чар гу за 

не каль кі ча ла век ад ся бе. 

«А ка лі па ды шла ма шы на 

з хле бам, тая чар га ста ла 

сціс кац ца, ні бы спру жы на, 

мя не то пну лі, то пры ціс ка лі, 

я чап ля ла ся за не чыя ру кі, 

кап та ны, а по тым мя не ні-

бы вы нес ла ўпе рад, там ужо 

вы ціс ка лі ся тыя, хто па спеў 

ку піць хлеб, і адзін ча ла век 

ней кім чы нам за ча піў мя не 

бо ха нам па тва ры, цвёр дая 

ска рын ка ра за дра ла шча ку. 

Я стаю, пла чу, ма ці вы ска-

чы ла з чар гі — ад ным сло-

вам, го ра на бра лі ся, а не 

хле ба, — гэ та яшчэ адзін 

ус па мін дзя цін ства Ма рыі 

Дзям чук. — А як мы з ма ці 

ара лі, се я лі, ця пер страш на 

ўя віць. Яна, як і ўсе ўдо вы, 

ара ла і ка сі ла са ма. Я бы ла 

ста рэй шая, з са ма га ма лен-

ства ста ра ла ся да па ма гаць. 

Пой дзем, бы ва ла, араць, 

ма ці за гад вае ва дзіць ка-

ня, а ён мя не не слу хае, я 

ў адзін бок вя ду, а ён у дру-

гі мя не цяг не. Ад ной чы тут 

пры ле се ка ва лак зям лі дзі кі 

па ры лі, ма ці вы ра шы ла там 

жы та па се яць, усё ж ляг чэй 

араць, чым ца лі ну. А по бач 

гас па да ры-муж чы ны ледзь 

не смя я лі ся з нас: «Што вы 

там ро бі це, там жа ні чо га не 

вы рас це!» Ма ці ад мах ва ла-

ся, маў ляў, што Бог дасць. 

Як у нас там ура дзі ла жы та, 

ні ў ад на го су се да не бы ло 

та кога! Ма ці та ды ка за ла, 

што гэ та Бог зжа ліў ся над 

яе па ку та мі. Хле ба ў той год 

елі амаль удо сталь».

Сям'я
А ка лі скон чы ла сем 

кла саў, пай шла най мац ца 

па свіць ка роў у Ма ла ры ту. 

Ін шыя ад на клас ні кі не дзе 

па сту па лі, ву чы лі ся. Яна 

ў шко ле ву чы ла ся доб ра, 

асаб лі ва лю бі ла ма тэ ма ты-

ку. На стаў ні кі на ват пры хо-

дзі лі да ма ці, пра сі лі яе ад-

пус ціць дач ку ву чыц ца. «Але ж 

хі ба ма ці ві на ва тая, што не 

ад пус ці ла?» — раз ва жае яе 

дач ка, ця пер са ма ма ці, ба-

бу ля і пра ба бу ля. Ву чыц ца 

маг чы ма бы ло толь кі ў Брэс-

це. Ад пра віць ту ды ў ся рэ-

дзі не 50-х дзяў чын ку трэ ба 

бы ло абу тую і адзе тую. А за 

што ку піць тое адзен не? Ма -

ці та ды рэз ка ска за ла: «Што ж 

я — апош нюю ка ро ву пра-

 дам?» Ка ро ву-кар мі цель ку 

пра да ваць не вы па да ла, і 

ву чыц ца так са ма не вы па-

да ла. Та му пай шла 15-га-

до вая Ма рыя ў па стуш кі. За 

ле та, ці, пра віль ней ска заць, 

за се зон, за ра бі ла два з па-

ло вай цэнт не ры жы та. Зі му 

пра жы лі з хле бам.

А праз коль кі га доў вый-

шла за муж за Ва сі ля. Яшчэ 

і ва сям нац ца ці не споў ні ла-

ся, як прый шла ў дом му жа. 

Ад ра зу ма ла дыя ста лі бу-

да ваць сваю ха ту. У ёй Ма-

рыя Іва наў на жы ве і ця пер. 

Ця жар ная бы ла, во з та кім 

жы ва том — па каз вае ру ка-

мі — ез дзі лі з му жам у лес, 

хвоі пі ла ва лі, на воз гру зі лі 

яшчэ ў кра са ві ку. А ў чэр ве ні 

цэ лы дзень па ло ла буль бу, 

а ве ча рам зай шла ў ха ту і 

на ра дзі ла сы на. Су сед ка 

прый шла, пу па ві ну пе ра вя-

за ла.

Ка лі ў ха ту сваю пе рай-

шлі, сы ну ўжо два га ды бы-

ло, то ад чу лі ся бе са праўд-

ны мі гас па да ра мі. Пра ца-

ва лі ў кал га се. Пра ца та ды 

бы ла цяж кая. Па гек та ры 

бу ра коў па лоць да во дзі ла-

ся. Але ж год ад го ду жыць 

ста на ві ла ся ле пей і ў кал-

га се. Ка лі пра вя лі ме лі я ра-

цыю, зям ля на тар фя ні ках 

бы ла ўрад лі вая, з улас ных 

со так па дзе сяць тон буль-

бы зда ва лі. Сваю гас па дар-

ку тры ма лі. Ма рыя Іва наў на 

ра да, што дзе ці вы ву чы лі ся, 

у сы на і дач кі доб рыя сем'і. 

І яна ця пер шчас лі вая ба бу ля,

мае ча ты рох уну каў і пя ця-

рых праў ну каў. Ста рэй ша му 

праў ну ку 11 га доў. Вя до ма, 

най боль шае шчас це для яе, 

ка лі збі ра ец ца ўся сям'я. Для 

кож най унуч кі ў па саг ёсць 

вы тка ныя ру ка мі ба бу лі па-

кры ва лы — пры га жэн ныя. 

Не ка то рыя за бра лі, дру гія 

яшчэ ля жаць у ба бу лі най 

ша фе, ча ка юць, па куль за-

муж нія ўнуч кі ўлад ку юць 

свае ква тэ ры. А яшчэ яна 

кож на му вы шы вае руч ні кі, 

на ва лач кі, сур вэт кі. Ад на 

ўнуч ка на ват у Іта ліі жы ве, 

ёй асаб лі вы па саг пад рых-

та ва ны з мно гіх рэ чаў — 

вы шы ва ла так, каб род ныя 

мяс ці ны яна не за бы ва ла, з 

мяс цо вы мі ўзо ра мі і ар на-

мен та мі.

Вы шыў ка
Вы шы ваць Ма рыя Іва наў-

на лю біць. У ха це ў яе мно-

га па ду шак, руч ні коў. Ёсць 

асаб лі вы, свя точ ны фар ту-

шок, які яна вы шы ла яшчэ 

дзяў чын кай-пад лет кам. 

Ма ла рыц кі строй вя до мы 

ва ўсёй кра і не, тут кож ная 

гас па ды ня ме ла свой на бор 

адзен ня і бя ліз ны. Ця пер ёй 

гэ тая ра бо та слу жыць свое-

асаб лі вым рэ лак сам, пры во-

дзіць у па ра дак дум кі, су па-

кой вае нер вы, асаб лі ва ка лі 

за ста ла ся ад на. Зран ку яна 

пра гля дае ча со пі сы, вы бі рае 

ўзо ры, пры дум вае но выя 

кам бі на цыі з узо раў, на ват 

рас пус кае ста рыя хуст кі, каб 

атры маць ніт кі па трэб на га 

ад цен ня. Ка жа, каб не бы-

ло гэ та га за ня тку, ужо па-

мер ла б, пэў на. Яна, коль кі 

ся бе пом ніць, вы шы ва ла, а 

гас па дар лю біў па ля ван не. 

У ха це мно га тра фе яў-ра-

гоў слу жаць ве шал ка мі або 

прос та ўпры га жэн ня мі па ко-

яў. Зі мой яны з та ва ры ша мі 

аба вяз ко ва ха дзі лі на зве ра. 

Не ка лі шмат лю дзей у вёс-

цы бы ло, ве се ла жы лі. А ця -

пер вось у Аця тах за стаў ся 

дзя ся так жы ха роў.

Наз ва
Ці ка вую гіс то рыю наз-

вы сва ёй вёс кі рас ка за ла 

Ма рыя Дзям чук. Ле ген да, 

вель мі па доб ная на праў ду, 

пе рад аец ца з па ка лен ня ў 

па ка лен не. Ка за лі, што мяс-

цо вы пан, які жыў у Арэ ха ве, 

вы сы лаў сю ды асаб лі ва сва-

бо да люб ных, не па кор ных 

жы ха роў. Па-рус ку «Отя ты»

зна чыць «от тя тый, от ре-

зан ный». І праў да, не каль кі 

сем' яў ні бы ад рэ за лі ад све-

ту, па ся лен не ўтва ры ла ся ў 

ле се ў ба ло ціс тай мяс цо вас-

ці, ад рэ за нае ад да рог. У іх 

на ват пры са вец кай ула дзе 

ў апош ніх пра вя лі свят ло, 

у апош ніх з'я ві ла ся ра дыё. 

А за да ро гу... усе ўдзяч ныя 

ме на ві та іх сям'і. Ка лі яшчэ 

дзе ці ха дзі лі ў шко лу, вяс ной 

і во сен ню цэ лае го ра бы ло, 

зга да ла жан чы на. Сын кож-

ны раз пры хо дзіў: абу так 

мок ры, у гра зі, шта ны мыць

трэ ба бы ло амаль што дня. 

А ка лі сын вы рас, да Дзем чу-

 коў пры ехаў зна ё міц ца бу ду-

чы сват, на той час пра ку рор 

ра ё на. По тым ён ні бы не зна-

рок пры вёз сю ды ад на го з 

кі раў ні коў ра ё на. Пас ля гэ-

та га да іх на сы па лі да ро гу. 

Не ас фальт, вя до ма, але і 

ця пер без праб лем за хо-

дзіць аў то бус, пры яз джае 

аў та кра ма, пош та, ін шыя 

служ бы, а га лоў нае — род-

ныя і бліз кія жы ха роў-пен-

сі я не раў.

Ляс ное ста но ві шча Аця-

таў ста ла го рам пад час 

аку па цыі. Рас стра ля лі та ды 

ка ля 20 жы ха роў, за бі ва лі 

на ват пры мі зэр ным па да-

зрэн ні ў су вя зі з пар ты за на-

мі. Ма рыя Іва наў на ро дам з 

су сед няй вёс кі. І ў іх так са ма 

мно гіх па стра ля лі. Пра кар-

ную апе ра цыю тут ёй рас-

каз ваў муж. Ва сіль та ды 

быў ма лод ша га школь на га 

ўзрос ту. У каст рыч ні ку іх вы-

гна лі з да моў усіх, вы стра і лі 

на той па ка заль ны рас стрэл. 

Ён ста яў бо сы, но гі стра шэн-

на змерз лі. Як ус па мі наў по-

тым, ад стра ху і хо ла ду бы-

ло толь кі ад но жа дан не, каб 

хут чэй ужо стра ля лі. Але за-

бі лі не ўсіх. «Каб толь кі дзе-

ці на шы, уну кі ды іх нія ўну кі 

не ба чы лі вай ны, — уз ды хае 

ста лая жан чы на і раз ва жае 

да лей. — Ця пер вось доб ра 

ста ла жыць, але жыць ня ма 

ка лі. На ле та во сем дзе сят, 

зда роўе зу сім ня важ нае».

Унуч ка з Іта ліі ча сам зво-

ніць: «Ба бу ля, ты жы ві. Мы 

на юбі лей ле там пры е дзем». 

«Вой, па гля джу я, як вы пры-

е дзе це!» — не вель мі ве рыць 

ба бу ля. «Вя до ма, па гля дзіш, 

ка лі свят ка ваць бу дзем», — 

гу чыць у слу хаў цы з да лё кай 

Іта ліі. Ні бы яна га во рыць з 

Ма ла ры ты. Су вязь доб рая. 

ХХІ ста год дзе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

Аця ты Ма ла рыц ка га ра ё на

СУ ВЯЗЬ НА ВЫ СЕЛ КАХ 
ДОБ РАЯ. ХХІ СТА ГОД ДЗЕ

За ўва жаю, што мно гія ге роі ма ёй руб ры кі — дзе ці ва ен ных га доў. Ча сам да во-

дзіц ца здзіў ляц ца: коль кі вы пад зе на до лю ад на го ча ла ве ка цяж кас цяў, вы пра-

ба ван няў, а ён год на пра жы ве, вы га дуе дзя цей, не стра ціць ці ка вас ці да жыц ця 

на ват у ста рас ці. Ды што там здзіў ляц ца, баць кі іх яшчэ ця жэй жы лі, асаб лі ва 

ма ці, сал дац кія ўдо вы. Пра іх га рот ную до лю, слё зы ця гам уся го жыц ця хі ба рас-

ка жаш? Але ж вы тры ма лі, дзя цей пад ня лі. Вось і Ма рыю ма ці ад на га да ва ла.

Трыц ца ты дзень — апош ні ў ліс та па дзе,

Рас стан няў і су стрэч ня доў гі час.

Зі ма сыш ла ся з во сен ню ў су лад дзі,

І гэ та му су лад дзю ву чаць нас.

Я ўдзяч ны, во сень, за на ву ку гэ ту:

За фар бы ве рас ня, якіх ня ма яр чэй,

За не руш на каст рыч ніц кіх па лет ках

І зор кі ліс та па даў скіх на чэй.

Не вер неш ні за сло вы, ні за гро шы —

Асен няй пры га жос ці больш ня ма...

Трыц ца ты дзень — ні бы зва нок апош ні.

На заўт ра свой урок пач не зі ма.

ОАО «АСБ Беларусбанк» со 2 декабря 2019 года 
вводит новый срочный безотзывный банковский 

вклад в белорусских рублях

 «Классик Безотзывный Яркий On-line»

 открытие и управление вкладом без посещения структурных подраз-

 делений банка;

процентная ставка фиксированная – 9,2 % годовых;

срок хранения – 45 дней;

ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления

 срока возврата вклада;

расходные операции – не предусмотрены;

возможность пополнения – отсутствует.

Подробную информацию о линейке депозитов можно получить 
по телефону Контакт-центра 147, на сайте и в отделениях 

«Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому району 
г. Минска бланк полиса «Добровольное страхование от несчастных случаев 
и болезней на время поездки за границу» форма 2РН/2РП, серия БЛБ, 
№ 2803493 считать недействительным.


