
«Ён i свi шча, i пяе, усiм ра-

дас цi ня се». Гэ ты мi сло ва мi 

рас па чаў V мiж рэ гi я наль ны 

фес ты валь-кон курс на род-

най твор час цi «Кры чаў скi ко-

нік» яго iдэй ны на тхняль нiк — 

на род ны май стар Бе ла ру сi 

Вя ча слаў ЯКА ВЕН КА. Кры чаў 

чар го вы раз пры маў у ся бе 

гас цей: ама та раў i май строў 

са ма быт най па дняп роў скай 

глi ня най цац кi з роз ных кут-

коў Бе ла ру сi i ра сiй ска га Рос-

лаў ля.

— Толь кi ў Кры ча ве май стры ля-

пi лi та кую фор му ко нi ка, якую вы 

ба чы це: без но жак i па доб ную на 

шах мат ную фi гур ку. У гэ тым яго 

ад мет насць i вя до масць да лё ка 

за ме жа мi Бе ла ру сi, — пад крэс лiў 

Вя ча слаў Яка вен ка.

Сё ле та, да рэ чы, удзель нi каў не 

аб мя жоў ва лi ў тэ ма ты цы — ля пi-

лi, ка му што ха це ла ся. Тут бы лi 

i па ста ян ныя ўдзель нi кi, як ра сiй скi 
мас так Мi ха iл СОТ НI КАЎ. Ён пры-
вёз i свае ра бо ты, i ўдзель нi чаў у 
кон кур се:

— У На ва по лац ку быў на пле-
нэ ры, дзе дзе цi пi са лi мас ля най 

гу аш шу. Мне спа да ба ла ся, як гэ та 

вы гля да ла, як з да па мо гай гу а шы 

мож на пе ра даць фак ту ру та го, што 

ма лю еш, — i я ства рыў цэ лую се-

рыю.

Яго дач ка i ўнук так са ма ўдзель-

нi ча лi — ка жуць, што гэ та ўжо ста-

ла доб рай тра ды цы яй сяб роў ства.

Юных та лен таў на кон кур се бы-

ло больш за ўсiх. Вiк то рыя На вiц кая 

ля пi ла са ба ку, Ве ра нi ка Ку ха ра ва 

ства ры ла на сцен нае па но з ру жай. 

Дзяў ча ты ву чац ца ў сё мым кла се 

i зай ма юц ца ў Лю бо вi ЯШЧАН КI, 

чле на Бе ла рус ка га са ю за май строў 

на род най твор час цi, якая ўжо двац-

цаць га доў як жы ве глi ня ным ра-

мяст вом i пе рад ае яго сак рэ ты ўсiм 

ах вот ным:

— Дзе цi, якiя да мя не пры хо-

дзяць, па-са праўд на му за хап ля юц ца 

глi най. А баць кi ба чаць, што пас ля 

за ня ткаў у ма лых ма то ры ка па ляп-

ша ец ца, ува га за ся родж ва ец ца, 

яны па чы на юць лепш ву чыц ца, i 

та ды рас каз ва юць iн шым баць-

кам, а тыя пры вод зяць ужо сва iх 

ма лых. Та му мне ча сам ня ма ку ды 

па са дзiць сва iх вуч няў, але нi ко му 

не ад маў ляю. Ка лi во чы дзя цей га-

раць, як iм ад мо вiш?!

На кон кур се сё ле та бы лi i на вiч кi.

— Дач ка спа чат ку ска за ла: «Ма-

ма, не пе ра водзь глi ну», але пас ля 

ўсё ж зда ла ся, пра вя ла для мя не 

май стар-клас i на ват да ла свае 

пра фе сiй ныя iн стру мен ты i чар-

цёж на ма ля ва ла, — смя ец ца Нi на 

СТРАЛЬ ЦО ВА з Ма гi лё ва, якая 

ро бiць сфе ру з гiп су, ку ды пас ля 

мож на апус цiць на рых тоў ку, каб 

ства рыць фор му: зва но чак, свiс-

туль ку, што за ўгод на. — Я ад ра зу 

на кон курс i за пi са ла ся.

На свя та ў Кры чаў з'е ха лi ся i 

ра бот нi кi куль ту ры з на ва коль ных 

ра ё наў са сва i мi ра бо та мi. Сё ле та 

най боль шы ак цэнт яны зра бi лi не 

на ўпры га жэн нi сва iх пад вор каў, 

хо ць i яно бы ло на вы со кiм уз роў-

нi, а на па час тун ках: алад кi, са ла, 

каў бас кi, ма ры на ва ныя гры боч кi, 

сыр нi кi... I да ўся го гэ та га яшчэ i 

ад па вед ныя на поi...

Умель цы, якiя прад стаў ля лi на 

фес ты ва лi Кас цюш ко вiц кi сель-

 са вет, смажылі дра нi кi не па да лёк. 

Па тэль ня на не каль кiх звя за ных 

дро там па лен цах — вось вам i печ. 

Дэ ка ра тыў ная печ, да рэ чы, тут 

так са ма бы ла, а ка ля яе за вi ха ла ся 

Га лi на СЦЯ ПА НА ВА, мяс цо вая за-

ха валь нi ца та ям нi цы вы печ кi хат-

ня га хле ба:

— Я да гэ туль пя ку хлеб у пе чы 

на спе цы яль най хлеб най ла па це. 

Па каз ваю iн шым, як са джаць яго 

ў печ, як вы маць. Рас каз ваю, што 

кля но выя лiс ты трэ ба па клас цi, 

кры ху пад сы паць му чы цы, i бу дзе 

ён смач ней шы, чым з кра мы.

Гас цiн ны стол з пры сма ка мi ды 

яр кi мi за кат ка мi з га ро дні ны ар га-

нi за ва лi i ў Бац вi наў скiм сель са-

ве це. На iх пад вор ку па ста ра лi ся 

ад на вiць ат мас фе ру вяс ко вай ха ты 

з печ чу, вы шы ван ка мi, руч нi ка мi i 

по куц цю.

А Воль га ДА МА РАЦ КАЯ з аг ра-

га рад ка Крас ная Бу да рас кры ла 

сак рэт, як зга та ваць ха ла дзец у 

вы гля дзе па ра ся цi:

— Трэ ба яго за лiць за сты ваць 

у плас ты ка вую бу тэль ку, а пас ля 

раз рэ заць яе, уста вiць «вуш кi» i 

«хвос цiк».

Ка ра цей, ха пi ла ўсiм — i па гля-

дзець, i па каш та ваць, i на быць, што 

па ду шы прый шло ся.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.
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Та кi пра ект га ра джа нiн 

Яў ген ДА РА ГУШ «за му-

цiў» у рам ках аг ра эка ту-

рыз му. Ме на вi та «ягад-

ная» адметнасць, на яго 

дум ку, ста не пры ваб най 

для ама та раў уся го не-

звы чай на га. А пры маць 

ту рыс таў гас па дар пла-

нуе ў До мi ку ры ба ка, якi 

мае на мер па бу да ваць 

ка ля свай го ва да ёма.

Вось тут, мяр куе Яў ген 

Да ра гуш, i бу дуць час та ваць 

гас цей гар ба тай з эк за тыч-

ны мi яга да мi. А хто па жа дае, 

змо жа на быць iх у су ша ным, 

све жым цi за ма ро жа ным 

вы гля дзе. У за леж нас цi 

ад се зо на. Так са ма бу дуць 

пра па ноў ваць i ўлас ную пра-

дук цыю, на прык лад со ус з 

па мi до раў, цы бу лi i час на-

ку з да баў лен нем ягад го-

джы. Ме на вi ты яны на да юць 

пры пра ве не звы чай ны смак. 

Ужо i наз ву яму да лi — га-

джы ка. Пры гэ тым со ус га ту-

ец ца без алею i во ца ту, што 

знач на па вы шае яго на ту-

раль ны смак. За раз поў ным 

хо дам iдзе на рых тоў ка та кiх 

пры праў.

Па ра лель на вя дзец ца i 

збор са мiх ягад. Iх збi ра юць 

уруч ную. Сё ле та атры ма ны 

да во лi ня дрэн ны ўра джай, 

хоць сам гас па дар спа-

дзя ваў ся на леп шы вы нiк. 

Не ўсе кус ты пла да но сяць 

ад ноль ка ва. Ёсць i са праўд-

ныя рэ кардс ме ны па ўра-

джай нас цi, а ёсць i та кiя, 

з якiх на ват кi ла грам на ўрад 

цi збя рэш. Што кан крэт на 

паў плы ва ла на та кi раз на-

бой, фер мер не бя рэц ца 

ска заць, бо спра ва гэ та но-

вая, план та цыя за кла дзе на 

толь кi два га ды та му.

Але i з пер ша га по зiр ку 

вi да воч на, што зям ля тут не 

са мая ўрад лi вая. Яна хоць 

i пе ра да дзе на для фер мер-

скай спра вы, але, згод на з 

генп ла нам, зна хо дзiц ца ў 

рэ крэ а цый най зо не. Ка ра-

цей, звы чай ная ня ўдо бi ца. 

А па сут нас цi, тут быў са-

праўд ны смет нiк.

— Па фак це гэ тыя зем-

лi як во ры ва нi ко лi не вы-

ка рыс тоў ва лi ся, гэ та бы-

ла лу га вi на, пры тым ад ны 

ўзгор кi, i мне, як фер ме ру, 

прый шло ся пры во дзiць iх у 

па ра дак. Трэ ба бы ло доб ра 

па ву чыц ца, кан суль та вац ца 

з аг ра но ма мi, як па леп шыць 

пла да род насць зя мель, — 

рас каз вае су раз моў нiк.

На огул, каб што-не будзь 

па са дзiць, тэ ры то рыю прый-

шло ся раў няць. Угной ва лi 

гле ем пас ля ачыст кi ва да ё-

ма. Як пры хiль нiк ар га нiч-

на га зем ля роб ства фер мер 

Да ра гуш ка рыс та ец ца не 

пес ты цы да мi, а «зя лё ны-

мi» ўгна ен ня мi — сі дэ ра-

та мi. На прык лад, за раз на 

яго ўчаст ку рас це грэч ка, 

якая бу дзе за ара на ра зам 

з на сен нем. Та кiм чы нам, 

яна ста не ар га нi кай i на-

сы цiць гле бу азо там. Яшчэ 

грэч ка доб ра зма га ец ца 

з пыр нi кам. Гэ ты ўчас так 

так са ма бу дзе за са джа-

ны яга да мi го джы. Ця пер 

у фер ме ра пад iх за ня ты 

адзiн гек тар пло шчы. Са-

джан цы на бы ваў у ЕС, iх 

спе цы яль на адап та ва лi да 

на ша га клi ма ту. У Еў ро пе 

так са ма хо чуць зай мац ца 

iх вы рошч ван нем, а не пры-

во зiць з Кi тая, рас ка заў Яў-

ген. Там на ват рас пра ца ва-

на спе цы яль ная пра гра ма.

— Мае поль скiя ка ле гi па-

ра i лi зай мац ца яга да мi го-

джы. Мя не гэ та за цікавіла, 

бо яны не па тра ба валь ныя. 

Але, як па каз вае прак ты ка, 

там дзе ўрад лi вы пласт, яны 

лепш рас туць. Гэ та вi даць i 

на ма iм участ ку. Я на огул не 

ўяў ляў, як яны бу дуць рас цi, 

бо нi хто ў на ва кол лi гэ тым 

не зай маў ся. Да та го ж нi ў 

якiх рэ ест рах яга ды го джы 

не зна чы лi ся. Толь кi з мi-

ну ла га го да тра пi лi ў гэ тыя 

рэ ест ры.

Яў ген Да ра гуш пад во-

дзiць да кус та, якi най больш 

ура джай ны. I са праў ды, чыр-

во ныя, пра даў га ва тыя пла ды 

цяж кi мi грон ка мi звi са юць з 

раз ве сiс тай рас лi ны. Не чым 

на гад ва юць па фор ме глог, 

па сма ку больш са ка вi тыя 

i кры ху гар ка ва тыя. Аб ка-

рыс ных якас цях ягад кож ны 

мае маг чы масць да ве дац ца 

з ад кры тых кры нiц, перш за 

ўсё ў iн тэр нэ це. Ад туль чэр-

паў iн фар ма цыю i сам Яў ген, 

да рэ чы, пра гра мiст па пра-

фе сii. Ён най перш звяр тае 

ўва гу на без лiч па трэб ных 

мiк ра эле мен таў, якiя ўтрым-

лi ва юц ца ў пла дах.

Са мы рас паў сю джа ны 

вiд за ха ван ня — гэ та суш-

ка. У сям'i фер ме ра ме на-

вi та ёй ад да ец ца пе ра ва га. 

Та кiя яга ды мож на да баў-

ляць у гар ба ту аль бо кам-

пот. І ўво гу ле ва ўсе стра вы. 

Ёсць спро ба рас пра ца ваць i 

рэ цэп ту ру гар ба ты з лiс тоў 

ягад го джы. Ка жуць, што на 

Ты бе це, ад куль, улас на ка жу-

чы, i пай шла гэ та тра ды цыя, 

га ту юць ме на вi та лiс та вы на-

стой. Там кус ты раз рас та юц-

ца вя лi кi мi кро на мi.

А вось у Бе ла ру сi гэ та 

но вы вiд. На Гро дзен шчы-

не проб ную план та цыю не-

каль кi га доў та му вы са дзi лi 

ў сель ска гас па дар чым фi-

лi яле ў Гро дзен скiм ра ё не. 

Дру гая — у фер ме ра. Праў-

да, мно гiя спра бу юць у ся бе 

на да чы па не каль кi кус цi каў 

па са дзiць. А вось пра мыс ло-

вы мi маш та ба мi па куль нi-

хто не цi ка вiў ся. Хоць ёсць 

ва ры ян ты, ку ды пра даць.

— Па ля кi мо гуць узяць, 

але там трэ ба не менш 

як то ну. На ле та, мяр кую, 

мож на бу дзе са браць i на 

экс парт, — рас ка за вае Яў-

ген. — Ця пер так са ма рэа-

лi зую, праў да, лю дзi куп ля-

юць не вя лi кi мi пар ты я мi — 

па 100—200 гра маў. Сы рая 

яга да па 15 руб лёў за кi ла-

грам. Та кi мi ж аб' ёма мi на-

бы ва юць i су ша ны пра дукт.

I гэ та доб рая аль тэр на-

ты ва кi тай скiм яга дам, лi-

чыць фер мер. За якасць 

пры ваз ной скла да на нес цi 

ад каз насць. Фер мер прай-

шоў кур сы па лi нii зя лё най 

гас па дар кi i ця пер ка рыс-

та ец ца толь кi ар га нiч ны мi 

ме та да мi.

— Мно гiя фер ме ры вы-

рош ва юць неш та ўнi каль-

нае ў не вя лi кiх маш та бах. 

Нех та зай ма ец ца гры ба мi 

шы i та кi, я вось яга да мi го-

джы. За раз за пыт на ней кiя 

но выя вi ды, якiя за цi ка вяць 

гас цей, бо мая за да ча — ту-

рызм, а яга ды — склад нiк у 

раз вiц цi гэтай спра вы.

Пры ваб ным ту рыс тыч-

ным аб' ек там мо жа стаць 

i ста ра жыт ны млын, якi 

фер мер вы ку пiў i бу дзе 

яго ад наў ляць у ад па вед-

нас цi з бы лы мі функ цы я-

мi. Цi ка вая i са ма мяс цi на, 

што зна хо дзiц ца на поль-

ска-лi тоў скiм па меж жы. 

Але больш за ўсё фер ме ра 

ра дуе тое, што сё ле та ён 

атры маў ад ула д да звол на 

ўзвя дзен не не вя лi ка га До-

мi ка ры ба ка ка ля ва да ёма. 

Да гэ туль нi я кiя па бу до вы 

яму нель га бы ло ўзво дзiць. 

I хоць Яў ге ну прый шло ся 

прай сцi ня ма ла бю ра кра-

тыч ных пе ра шко д, ён не 

шка дуе, што за ня ўся гэ-

тай спра вай. На ад ва рот, 

па ста ян на шу кае маг чы-

масць раз вi ваць гэ ты кi ру-

нак. Не ад на ра зо ва пры маў 

удзел у за меж ных се мi на-

рах як удзель нiк пра гра мы 

транс гра нiч на га су пра-

цоў нiц тва. Вось i ня даў на 

ўдзель нi чаў у кон кур се 

«Эка ла гiч на дру жа люб ны 

фер мер Бал тый ска га рэ гi ё-

 на — 2020».

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

Iнi цы я ты ваIнi цы я ты ва

ГА ДЖЫ КА ПА-ГРО ДЗЕН СКУ
Фер мер на ня ўдо бi цы 

вы рошч вае 
эк за тыч ныя яга ды

Свя та з ка ла ры тамСвя та з ка ла ры там

КРЫ ЧАЎ СКI КО НІК ПА ГУ КУ ЧУ ЕЦ ЦА ЗДА ЛЁККРЫ ЧАЎ СКI КО НІК ПА ГУ КУ ЧУ ЕЦ ЦА ЗДА ЛЁК


