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— Бо я вель мі люб лю гэ ту зям лю, 

у мя не да яе з дзя цін ства ля жыць ду-

ша, — не ха вае сва іх эмо цый Ста ні-

слаў Іо сі фа віч.

Зем лі на па меж жы, шчы ра ска жам, 

не са мыя леп шыя. Па-пер шае, да во лі 

мно га па гор каў. А фер ме ру да стаў ся 

на дзел, дзе зна хо дзяц ца са мыя вы со-

кія пунк ты ў ра ё не — Ра ціц кая вы шы-

ня. Яшчэ тут пра хо дзіць са по цкін скі 

па вет ра ны ка лі дор, праз які ля ціць ня-

ма ла са ма лё таў. Гэ тыя ці якія ін шыя 

пры чы ны зна хо дзяц ца, але мяс цо васць 

даж джы ні бы абы хо дзяць, абу ра ец ца 

фер мер. А яшчэ тут ша лё на рас це пус-

та зел ле. Але на ват са мыя цяж кія зем лі 

мо гуць пра ца ваць. У гэ тым мы ўпэў-

ні лі ся, ка лі са стар шы нёй аса цы я цыі 

фер ме раў пры еха лі на по ле.

ЗІ НЕ ВІЧ 
І ЯГО КА МАН ДА

У гэ тыя во сень скія дні фер ме ра 

мож на знай сці толь кі на па лет ках. Тут 

ён пра па дае, як і на ле жыць вяс ко ва му 

гас па да ру, з ран ку да ве ча ра. З ім — 

уся яго ка ман да. Праў да, не ўда ло ся 

за стаць 33-га до вую На тал лю, якая 

пра цуе кі роў цам. Яна па куль хва рэе.

— Гэ та ўні каль ная ра бот ні ца, — 

рас каз вае Зі не віч. — Пра цуе ўжо ча-

тыр нац цаць га доў, а прый шла, ка лі не 

бы ло яшчэ ва сям нац ца ці. На па чат ку 

па пра сі ла ся на лю бую ра бо ту, прый-

шла са сва ім хлоп цам. А яна ма лень-

кая. Ка жу хлоп цу: бу дзеш за яе пра ца-

ваць. Мы та ды цю ка ва лі са ло му. Дык 

яна і за ся бе і за яго пра ца ва ла. Яшчэ 

вель мі тэх ні кай ці ка ві ла ся. Ка жу: ідзі 

ву чы ся, і ад пра віў на трак та рыс та ву-

чыц ца, за пла ціў гро шы за ву чо бу, яна 

за раз на лю бой тэх ні цы пра цуе, але 

пераважна на «Амка до ры». У мя не 

кад ры ў асноў ным пра ве ра ныя, лю дзі 

тры ма ю цца, мы як ад на ка ман да.

У фер мер скай гас па дар цы — сем 

ча ла век. По бач з баць кам і яго сын 

Яў ген, які з ма лых га доў быў з та там 

на по лі. Ця пер пра цуе са ма стой на і ўжо 

свай го сы на во зіць з са бой на по ле.

— Я з кал га са ні ко га не браў, у мя-

не на ват да мо ва бы ла з бы лым стар-

шы нёй, каб не пе ра цяг ваў лю дзей. 

На вош та мне прэ тэн зіі по тым? Хоць 

знай сці доб рых ра бот ні каў скла да-

на — мно гія зло ўжы ва юць спірт ным. 

Зда ец ца, і ча ла век ха ро шы, і ру кі за-

ла тыя, але са рвец ца, і два тыд ні ня ма 

на ра бо це, — за ўва жае Зі не віч.

У гас па дар цы апра цоў ва юць 

300 гек та раў зям лі. Па сло вах фер ме-

ра, та кім скла дам маг лі б апра цоў ваць 

у тры ра зы больш.

— Атры маць зям лю прак тыч на не-

маг чы ма, хоць су сед няя гас па дар ка 

не заў сё ды спраў ля ец ца са сва і мі аб'-

ёма мі, — за ўва жае Зі не віч. — Я мог 

бы пра ца ваць на боль шых пло шчах, 

вы рошч ваць там ін шыя куль ту ры.

Лі та раль на гэ тым ле там фер мер 

афор міў да ку мен ты на ка ры стан не су-

сед нім участ кам пло шчай 60 га. Але 

пра ца ваць на ім ча мусь ці не мо жа: 

ёсць не па ра зу мен ні з мяс цо вым кал-

га сам. Хоць і са ма фер мер ская гас па-

дар ка мае та кі ж ста тус — вы твор чы 

сель ска гас па дар чы ка а пе ра тыў, які 

мае наз ву «Фер мер скі». На па чат ку ў 

яго склад ува хо дзі ла не каль кі фер ме-

раў, але па сту по ва яны ства ры лі свае 

гас па дар кі, а ўся зям ля за ста ла ся ка а-

пе ра ты ву, праў да, ця пер ся мей на му.

— Гэ та адзі нае та кое фар мі ра ван-

не ў кра і не, — па ве да міў стар шы ня 

аб лас ной аса цы я цыі фер ме раў Ула-

дзі мір УШКЕ ВІЧ. — За кон да зва ляе 

ства рэн не та кой фор мы ўлас нас ці. 

Уво гу ле, іх ня ма ла — пры ват нае прад-

пры ем ства, ак цы я нер нае та ва рыст ва, 

уні тар нае прад пры ем ства, СВК.

Што да ты чыц ца ўчаст ка, на які 

аформ ле ны да ку мен т у СВК «Фер-

мер скі», стар шы ня аса цы я цыі абя цаў 

ра за брац ца аса біс та і вы свет ліць гэ ту 

сі ту а цыю ў рай вы кан ка ме.

Да рэ чы, па лет кі, якія кал гас не хо ча 

пе ра даць фер ме ру, ма юць ня дбай ны 

вы гляд. По ле за рас ло пус та зел лем, 

са ло ма пас ля жні ва не ўбра на, а ля-

жыць на по лі і чар нее. У фер ме ра ж 

ні чо га не пра па дае. Ён знай шоў шля хі 

су пра цоў ніц тва з мяс цо вай фер май па 

вы рошч ван ні ка чак і во зіць ту ды са ло-

му для пад сціл кі. Наўза мен на птуш ка-

фаб ры цы за бі рае ўгна ен не.

ЦУК РО ВЫ РАЗ ЛІК
Па куль мы раз маў ля ем, трак та ры 

вы во зяць пад азі мыя ар га ні ку. Угна ен-

не пра ля жа ла год і ця пер не з'яў ля ец ца 

та кім шкод ным, як све жае. Се яць пач-

нуць на на ступ ным тыд ні. Збож жа выя 

зай ма юць асноў ныя пло шчы фер мер-

скай зям лі. І пша ні ца, і яч мень вель мі 

за па тра ба ва ны. Ста ні слаў Іо сі фа віч 

вы ка наў дзярж за каз, але ра ён ныя ўла-

ды про сяць яшчэ. По пыт ёсць на ват у 

сва ім Гро дзен скім ра ё не, дзе заў сё ды 

са мая вы со кая ўра джай насць зер не-

вых куль тур.

Яшчэ ад на важ ная куль ту ра — 

цук ро выя бу ра кі. Вось і на спрэч ным 

участ ку мяр куе па са дзіць ме на ві та 

гэ ту куль ту ру. Та ды іх пло шча да сяг-

не 100 гек та раў, па куль рас це толь кі 

па ло ва. Са лод кі ка ра няп лод — га лоў-

ны кар мі лец. Аб рэн та бель нас ці мож на 

га ва рыць пры 400 ц/га, Зі не віч мяр куе 

атры маць 600. Пры бы так пой дзе на 

раз лік па лі зін гу за МАЗ.

— Хут ка па вя зу на Скі дзель скі цук-

ро вы кам бі нат, там ня даў на па чала ся 

пры ём ка, але ў пер шых бу ра коў ніз-

кая цук рыс тасць, а трэ ба, каб бы ла не 

менш за 16 %. Я здаю да трох ты сяч 

тон, — ад зна чыў Зі не віч. — На па чат-

ку пры ём кі мож на зда ваць не аб ме жа-

ва на, паз ней трэ ба тры мац ца гра фі ка 

ра бо ты. Вось так мы пра цу ем аж но да 

но ва га го да на бу ра ках, по тым я пла-

чу ад пуск ныя, і мы ідзём на ка ляд ныя 

ка ні ку лы.

Але не ўсе куль ту ры за па тра ба-

ва ныя. На прык лад, ёсць праб ле мы 

са зда чай буль бы. Ста ні слаў Іо сі фа-

віч не каль кі га доў та му за ня ўся яе вы-

рошч ван нем, на быў крух ма ліс ты сорт. 

Але пры зда чы на за вод атры ма ла ся, 

што крух маль насць не вы со кая. Ка жа, 

што там  ста вяц ца не вель мі спра вяд-

лі ва да фер ме раў. Та му за мест буль бы 

збі ра ец ца вы рошч ваць ку ку ру зу. На яе 

заў сё ды ёсць по пыт. Усё зер не, да рэ чы, 

га то ва за браць тая ж птушкафабры ка, 

дзе вы рошч ва юць ка чак.

СЫ НУ Ў СПАД ЧЫ НУ
На ўрад ці зной дзец ца зем ля роб, які 

не ду маў бы аб тым, ка му ён пе рад асць 

сваю спра ву. Ста ні слаў Іо сі фа віч — не 

вы клю чэн не. Але яму, мож на ска заць, 

па шан ца ва ла. Сын Яў ген так са ма лю-

біць пра ца ваць на зям лі. Ёсць у ім і 

пра ца ві тасць, і фер мер скі раз лік.

— Ён з ня вест кай пра цуе ў гас па-

дар цы. Ба чу, што мя не ва ўсім пад-

трым лі вае, — за ўва жае Зі не віч-ста рэй-

шы. — Упэў не ны, што бу дзе пра ца ваць 

на зям лі, ба чу ў ім свай го пе ра ем ні ка.

Між тым і сам фер мер яшчэ мае 

сі лы, ды і да пен сіі яму да лё ка. Быць у 

то ну се да па ма гае ра бо та на све жым 

па вет ры, хар ча ван не з улас ных пра-

дук таў і, вя до ма, лаз ня. Сям'я тры мае 

ка ро ву і не каль кі сві нак. За раз фер мер 

па чы нае за дум вац ца аб ар га ніч ным 

зем ля роб стве. Ка лі яшчэ га доў дзе-

сяць та му гэ ту тэ му ма ла хто па ды-

маў, за раз яна па ста ян на на слы ху ў 

рэ гі ё не. Праў да, Зі не віч су мня ва ец ца, 

ці змо жа зай мац ца ар га ніч ным зем-

ля роб ствам на гэ тых зем лях, над та ж 

хут ка тут рас це пус та зел ле... Між тым 

мно гія ця пер ці ка вяц ца «чыс тай» вы-

твор час цю ў АПК.

— Ар га ніч нае зем ля роб ства пра-

цуе — і грэч ку вы рошч ва юць, і яч-

мень, — за ўва жае Ула дзі мір Ушке-

віч. — За гэ тым бу ду чы ня. У чым 

сэнс? Мы па він ны за пус ціць бія ла гіч-

ныя пра цэ сы ў гле бе, а яна — жы вы 

ар га нізм, у якім угна ен ня мі, хі мі ка та мі 

мы зні шчы лі ўсю мік ра фло ру. Ар га ні ка, 

се ва зва рот — вот асноў ныя эле мен ты 

ар га ніч на га зем ля роб ства.

Кі раў нік аб лас ной аса цы я цыі фер-

ме раў ак тыў на пра па ган дуе гэ ты кі ру-

нак, а са ма ар га ні за цыя пры мае ўдзел 

у еў ра пей скіх пра ек тах па но вай тэ ме. 

Па куль аб вя лі кіх аб' ёмах га ва рыць ра-

на, але спра ва па ці ху ру ха ец ца. І Ста-

ні слаў Іо сі фа віч так са ма лі чыць гэ ту 

ідэю вель мі перс пек тыў най. Па куль яго 

ар га ніч нае зем ля роб ства аб мя жоў ва-

ец ца пры ся дзіб ным участ кам. Але во-

пыт ужо на пра ца ва ны, тым больш што 

і пра дзе ды вы рошч ва лі на гэ тай зям лі 

ме на ві та чыс тую пра дук цыю. А ка му 

ця пер пра цяг ваць гэ ту спра ву і за хоў-

ваць зям лю ўрад лі вай? Толь кі яму і яго 

на шчад кам...

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра. 

РОД НАЕ ПО ЛЕ 
ЗІ НЕ ВІ ЧА

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ці мож на на вя сел ле 
на дзя ваць 

чу жую су кен ку?
У на ступ ным ліс це, які прый шоў з За слаўя 

ад Ла ры сы Іо сі фаў ны П., пы тан не пра вя сел ле, 

але яно да ты чыц ца праб ле мы ры ту аль на га 

адзен ня: «20 год та му я вы хо дзі ла за муж і, 

каб не ад да ваць ліш нія гро шы за пад вя неч ную 

су кен ку, я па зы чы ла яе ў сва ёй сяб роў кі, муж 

якой хут ка за піў. Праз 6 га доў яны ра зы шлі ся. 

У мя не тры га ды ўсё бы ло па-люд ску, 

а по тым пай шло-па еха ла. Муж стаў вы пі ваць, 

поз на вяр таў ся да до му. Жы лі так 15 га доў, але 

шлюб за ха ва лі. Ця пер муж кры ху па ці шэў. 

Мо жа, ва ўсіх гэ тых не па ра зу мен нях су кен ка 

сяб роў кі «ві на ва та»?»

Ры ту аль нае адзен не, як і паў ся дзён нае, заў сё ды бы ло 

свое асаб лі вым ін ды ка та рам сэн са ва га по ля аб ра да вай 

па дзеі. Яно ак цэн та ва ла ўва гу на га лоў ных пер са на жах 

аб ра ду, пад крэс лі ва ла іх ста но ві шча і са цы я куль тур ны 

ста тус, мар кі ра ва ла ро да вую су ад не се насць. Кан такт з 

аб ра да вым адзен нем аказ ваў бяс спрэч ны ўплыў на да-

лей шы лёс тых, хто ў яго адзя ваў ся/пе ра адзя ваў ся.

Асаб лі вым сак раль ным ста ту сам на дзя ля ла ся шлюб-

нае адзен не жа ні ха і ня вес ты, а так са ма га лаў ныя ўбо ры, 

які мі аздаб ля лі-ўпры гож ва лі дзяў чы ну на час яе сім ва ліч-

на га пе ра хо ду ў ста тус жан чы ны — ахоў ні цы і за ха валь-

ні цы ня згас на га ся мей на га ача га. Яно бы ло но вае, але 

пры гэ тым маг ло мець не ка то рыя эле мен ты вя сель на га 

адзен ня ма ці або ба бу лі і та ды ра бі ла ся яшчэ і пе ра да дзе-

ным у спад чы ну ад са мых бліз кіх сва я коў.

На ву коў цы-эт ног ра фы і спе цы я ліс ты ў га лі не дэ ка ра-

тыў на-пры клад но га мас тац тва даў но прый шлі да вы сно-

вы, што ар на мент тра ды цый на га жа но ча га кас цю ма — гэ-

та мяс цо вы дыя лект мо вы, за ка дзі ра ва ны ад па вед ны мі 

зна ка мі — у-Зо ра мі. Як мо ва да дзе на ча ла ве ку Бо гам, 

так і мо ва ар на мен ту да ра ва на ро ду Ня бё са мі. Ад нак як 

у кож най сям'і бы ла свая мя нуш ка (гэ та зу сім нар маль ная 

з'я ва, ка лі са праўд нае ўлас нае імя ча ла ве ка за кры ва ла ся, 

та му што праз яго маг лі на нес ці шко ду), так і ў кож ным 

кас цю ме ў аба вяз ко вым па рад ку быў свой дыя лект ны 

знак, які на пра ця гу ста год дзяў аб' яд ноў ваў прад стаў ні-

коў ад на го ро ду і ад на ча со ва вы лу чаў іх ся род вя лі кай 

сель скай аб шчы ны.

У су вя зі з гэ тым і трэ ба бы ло ня вес ту, якая яшчэ не 

«пра мар кі ра ва на» ад па вед ны мі апа зна валь ны мі зна ка мі 

ро ду жа ні ха, пе ра нес ці це раз па рог — тую сак раль на-ма-

гіч ную мя жу, якая кант ра ля ва ла ся прод ка мі. І толь кі пас-

ля та го, як ма ці жа ні ха па вя жа ёй сваю хус ці ну і фар тух, 

ня вес та, дак лад ней, ця пер ужо ня вест(к)а, мо жа сме ла 

ру хац ца ў пра сто ры ха ты свай го му жа.

Та ды паў стае праб ле ма, якая маг ла ўзнік нуць толь кі 

сён ня па між лю дзей, якія (не па сва ёй ві не) ацу ра лі ся 

зна каў ро да вай пры на леж нас ці. Ня хай са бе ў паў ся дзён-

ным жыц ці мы хо дзім у крам ным адзен ні, але ў аб ра да вай 

сі туа цыі і асаб лі ва пад час вя сел ля ха це ла ся б ба чыць 

на шых ня вест-пры га жунь у тра ды цый ных стро ях (каб ад-

ра зу чы та ла ся, чый го ты ро ду-пле ме ні). У су вя зі з гэ тым 

ро біц ца зра зу ме лым, што ні ад на ня вес та (у мі ну лы час) 

на ват і не па ду ма ла б браць на вя сел ле чу жое адзен-

не (!). Гэ та лі чы ла ся б здра дай свай му ро ду.

Ад нак ва ен нае лі ха лец це і цяж кі пас ля ва ен ны час прос-

та пры му сі лі на шых жан чын пай сці на не ка то рыя ўступ кі. 

У Верх ня дзвін скім, Чэр вень скім, Кі раў скім, Ле пель скім, 

Коб рын скім, Шкло ўскім, Ча вус кім ра ё нах нам рас каз ва лі 

пра тое, што на пра ця гу доў га га ча су га лаў ны ўбор ня вес-

ты быў адзін на ўсю вёс ку і яго пе ра да ва лі ад но ад на му, 

хоць пры гэ тым ба бу лі свя до ма ра зу ме лі, што гэ та бы ло 

сур' ёз ным па ру шэн нем тра ды цыі. Ад нак, скруш на схі ля лі 

яны га ло вы, — час быў та кі.

За тым у шас ці дзя ся тыя і ся мі дзя ся тыя га ды на шы баць-

кі па сту по ва ста лі на но гі і ўраў на ва жы лі сі ту а цыю. Ад нак 

ка нец XX ста год дзя зноў зру шыў ад веч на за ве дзе ны па-

ра дак. Ка лі на ва мод ныя ўбо ры ня вес ты, у якіх яна па бу дзе 

ўся го не каль кі га дзін, ста лі каш та ваць вя лі кіх гро шай, то, 

як па ча лі ка заць у на ро дзе, «ста ла ня вы гад на іх куп ляць». 

Ця пер вя сель ныя строі бя руць на пра кат.

Вось тут і па ча лі ся не прад ка заль ныя праб ле мы. Ні хто 

не ве дае той па пя рэд ні цы (з якой до ляй, энер ге ты кай, аў-

рай), якая апра на ла на ся бе пад вя неч ную су кен ку. Якім 

чы нам мож на хоць у ней кай сту пе ні нейт ра лі за ваць уплыў 

гэ тай энер ге ты кі, як пе ра ка дзі ра ваць су кен ку для пе ра да-

чы но ва му ча ла ве ку? І так зноў па ко ле.

Та му ад каз бу дзе та кі: ня хай лепш больш тан нае, але 

сваё. Не бя ры це на пра кат чу жую до лю, каб за тым не 

на ра каць на ся бе, што пас ля вя сел ля жыц цё пай шло не 

той ка ля і най.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са ва-

насць да су час на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по-

бы та вых на род ных тра ды цый і аб ра даў на паш то вы 

або элект рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра-

дзін нае».

Ста ні слаў ЗІ НЕ ВІЧ з сы нам Яў ге нам.Фер ме ру да стаў ся на дзел, 
дзе зна хо дзяц ца са мыя вы со кія 
пунк ты ў ра ё не — Ра ціц кая 
вы шы ня. Яшчэ тут пра хо дзіць 
са по цкін скі па вет ра ны ка лі дор, 
праз які ля ціць ня ма ла 
са ма лё таў. Гэ тыя ці якія 
ін шыя пры чы ны зна хо дзяц ца, 
але мяс цо васць даж джы ні бы 
абы хо дзяць. А яшчэ тут ша лё на 
рас це пус та зел ле. Але на ват 
са мыя цяж кія зем лі мо гуць 
пра ца ваць.


