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Прык лад па тры яр халь-

на га ўкла ду жыц ця спа да-

ра Вік та ра — сён ня вя лі кая 

рэд касць, але гэ та са мае 

каш тоў нае для яго пя ці ўну-

каў, якія ад чу ва юць ся бе ў 

вёс цы шчас лі вы мі, бо ў іх 

(як пры зна юц ца са мі) ёсць 

усё, акра мя хі ба што «чор-

та ва га ко ла». А з дру го га бо-

ку — ра зам ве се ла, друж на 

і на дзей на. Доб ра і вяс коў-

цам, бо Кар по ві чы ні ко лі не 

ад мо ві лі ў да па мо зе ў гра-

мад скіх вяс ко вых спра вах, 

да па ма га юць і ня мог лым, 

і адзі но кім жы ха рам вёс кі.

Пра шлях да сва ёй спра-

вы рас ка за лі гас па ды ня 

Але на Вік та раў на з доч ка-

мі, ка лі мы пры еха лі да іх. 

Муж чын до ма не бы ло, яны 

па еха лі па сва іх фер мер скіх 

спра вах, а жа но чая па ло ва 

ча ка ла нас на пра стор най 

ве ран дзе за ста лом на ўсю 

даў жы ню па мяш кан ня, з ад-

мыс ло вы мі лаў ка мі, зроб ле-

ны мі з гус там «пад даў ні ну». 

За куб кам чаю з са ма ва ра і 

вя ла ся га вор ка...

— Вы бар ра бо ты ў вёс-

цы не вя лі кі. Ка лі мы пры-

еха лі жыць у Краг ле ві чы, 

я пай шла ра біць да яр кай, 

а муж кім і дзе толь кі не 

пра ца ваў! І да гляд чы кам, 

і ко ню хам, і ў бры га дзе па-

ля во даў... Сем га доў та му 

на ся мей ным са ве це вы-

ра шы лі, што са мім трэ ба 

чымсь ці зай мац ца. Ідэю 

па даў га ла ва на шай сям'і 

Вік тар Іва на віч, які даў но 

сяб руе з фер ме ра мі Та-

ма рай Мі хай лаў най і Ва сі-

лём Ва сі ле ві чам Ка мя ка мі 

з Ко лан ска, — рас каз вае 

гас па ды ня. — Ві ця мой на-

гля дзеў ся на іх і вы ра шыў 

сам за няц ца фер мер ствам. 

Та ма ра і Ва сіль нам да па-

ма га лі, во пы там дзя лі лі ся. 

У іх знач на боль шая гас па-

дар ка, мы ж на сва іх па лях 

вы рошч ва ем толь кі морк-

ву і буль бу. Гэ та асноў ныя 

куль ту ры. Для се ва зва ро-

ту ёсць па лі пад луг, се-

на кос, се ем збож жа выя, 

бу ра кі, ка пус ту ўпер шы ню 

па спра ба ва лі ле тась па са-

дзіць — не па шка да ва лі, 

усю рэа лі за ва лі... З са ма га 

па чат ку ўзя лі для пад соб-

най гас па дар кі па тры гек-

та ры на сям'ю: я з му жам і 

дач ка з му жам. Пер шы год 

быў не вель мі: не ха пі ла 

гро шай на ват па крыць усе 

рас хо ды.

— Не ха це ла ся кі нуць 

пас ля пер шай спро бы?

— Не-не. На ад ва рот, 

яшчэ больш упар та ўзя лі ся. 

Па мыл кі бы лі, як ра зу ме-

ем ця пер. Але ж як іна чай 

на брац ца во пы ту? А праз 

не каль кі га доў за мах ну лі ся 

аж на 80 гек та раў. Сён ня мы 

ўжо і са мі ве да ем, чым апра-

цоў ваць, каб жу чок ці чар вя-

чок не па шко дзіў морк вач ку, 

ка лі пад корм ку ўнес ці, пры 

якіх умо вах лепш на огул 

не ўно сіць, каб не на шко-

дзіць куль ту ры.

З 2013 го да па чаў ся ад лік 

краг ле віц кіх фер мер скіх гас-

па да рак: ад на гас па дар ка 

на зы ва ец ца «Краг ле ві чы», 

дру гая — «Аў ру се ві чы». 

Пра цу юць сем'і ра зам, не 

па дзя ля ю чы па лі: маў ляў, 

гэ та по ле маё, гэ та зя це ва, 

а гэ та — дач кі Ва лян ці ны.

— У нас усё ра зам. І ўра-

джай, і ня ўда чы дзе лім на 

тра іх. І вы руч ку дзе лім на 

тры сям'і, — да дае дач ка 

Ка ця ры на Аў ру се віч.

Вік тар Кар по віч у свой 

час скон чыў гід ра ме лі я ра-

цый ны тэх ні кум у Пін ску, 

да ар міі пра ца ваў на трак-

та ры, по тым на за вод зе 

ЖБВ у Іва цэ ві чах. Не як на 

Ку пал ле тра піў з сяб рам на 

свя та ў Стай кі, ку ды з вы яз-

ным ганд лем пры еха ла на 

Ку пал ле і Але на. Яна са ма 

бы ла стай каў ская, ста рэй-

шая з ча ты рох дзя цей. На 

Ку пал лі ма ла дыя лю дзі па-

зна ё мі лі ся, і гэ ты дзень стаў 

для абод вух са мым шчас-

лі вым у жыц ці. (Што год з 

той па ры сям'я ад зна чае 

зна ка вую су стрэ чу.) Па жа-

ні лі ся зі мой. У сту дзе ні сё-

ле та ад зна чы лі жам чуж нае 

вя сел ле.

На па чат ку па ся лі лі ся ў 

вёс цы Ба ра ны пад Іва цэ ві-

ча мі. Ка лі ма лод шай Ва лі 

бы ло тры га ды, вяр ну лі ся 

на Це ля хан шчы ну ў Краг-

ле ві чы, да баць коў Вік та ра 

Кар по ві ча, і ча ты ры га ды 

жы лі ра зам. Ня вест ка са 

свек ры вёю ла дзі лі. Але на 

Вік та раў на на кух ні бы ла 

гас па ды ня, бо па аду ка цыі 

по вар, а свяк роў на два ры 

ўпраў ля ла ся. Пра ца ва ла ня-

вест ка ў кал га се да яр кай, 

уста ва ла на до світ ку, а ка лі 

не па спя ва ла што зра біць, 

свяк роў да па ма га ла. І сён ня 

Але на Вік та раў на з удзяч-

нас цю ўспа мі нае свяк роў за 

да бры ню і спа гад лі васць, за 

шчы рае сэр ца. Ка жа, што 

леп шай ні ў ко га ў вёс цы 

не бы ло.

У 1999 го дзе Кар по ві чы 

атры ма лі ква тэ ру. Гэ та дом, 

у якім і ця пер жы вуць. Вы-

ку пі лі, ро бяць ра монт, ка жа 

гас па ды ня. І ў Ка ця ры ны з 

Ва лян ці най свае да мы.

— Не шка ду е це, што ў 

вёс цы за ста лі ся? — пы та-

ю ся ў да чок, пры го жых ма-

ла дых жан чын.

— Мы за вёс ку. Заў сё-

ды, — ад каз вае Ка ця ры на. — 

У нас трох па ка ё вая ква тэ ра 

ў Іва цэ ві чах: трое дзя цей — 

вось і атры ма лі. «Ча го ты не 

жы веш там?» — пы та юц ца 

зна ё мыя. А што мне там ра-

біць? У нас та кая пры го жая 

вёс ка! Сва бод на, па два ры 

па ха дзіць мож на. Ма шы на 

ёсць, сеў і па ехаў, ку ды трэ ба. 

На тан цы ў Іва цэ ві чы, на ма-

дэль нае дэ фі ле ста рэй шых 

дзя цей ва жу. Яны не ад чу-

ва юць, што жы вуць у вёс-

цы. У Це ля ха нах ёсць шко ла 

спар тыў ная, ез дзім і ту ды. 

Дач ка ад на ка жа, што ў нас 

не ха пае хі ба што «чор та ва га 

ко ла», а ас тат няе ўсё ёсць. 

А што ква тэ ра? Клет ка.

...Раз віт ва лі ся мы ледзь 

не сяб ра мі. За пра ша лі нас 

зноў у гос ці краг ле віц кія 

лю дзі, якія знай шлі ся бе ў 

фер мер стве. Ня лёг кая гэ та 

спра ва, але ка лі з ап ты міз-

мам, друж на, то і па пля чы. 

Ды і апо ра яны для вяс коў-

цаў у лю бой спра ве. На дзею 

ма юць на пра даў жэн не 

фер мер ства. Раз ліч ва юць 

і на мен шых уну каў.

Ва лян ці на БОБ РЫК.

Фо та 

Ва ле рыя МІС КЕ ВІ ЧА.

Ка жуць, на па мыл ках ву чац ца. Але, га ду ю чы ўлас нае 

дзі ця, хо чаш, каб гэ тых агрэ хаў бы ло як ма га менш. 

Хоць больш во пыт ныя баць кі сцвяр джа юць: па куль 

ма лое не на б'е «гуз» — пры чым і ў пра мым, і ў пе ра-

нос ным сэн се — не зра зу мее, што так ра біць нель га. 

Толь кі з гэ тым мож на па спра чац ца...

Дня мі Цё мік так за ха піў ся кі дан нем ка мя нёў у лу жы ны, 

што ні я кія мае ўга во ры і на ват за па лох ван не па пру гай, ка лі 

ма лы на мо чыць кра соў кі, не дзей ні ча лі. У вы ні ку, пе ра бя-

га ю чы ад ад ной лу жы ны да дру гой, Ар цём ка за ча піў ся за 

ней кую пал ку і па ля цеў... На шчас це, не ў ва ду. Але ха пі ла і 

та го: пры па дзен ні да кры ві аба драў аб ка мя ні руч кі. У ха ту 

ўвай шлі, гор ка ра ву чы, — ду маю, больш Цём ка па ку та ваў 

не ад бо лю, а ад ма іх на та цый. Су па ко іў шы ся, па мы лі ру кі, 

апра ца ва ла ран кі. Дні тры ма лы па каз ваў на паль чы кі, са 

шка да ван нем уз ды хаў і зга джаў ся са мной, што больш да 

тых лу жын і бліз ка не па ды дзе. Атры ма ла сваё я і ад Цё ма-

ва га дзе да, што не да гле дзе ла ма ло га. Але га вор ка не пра 

тое. Ран кі на паль чы ках яшчэ не за жы лі, а праз не каль кі 

дзён мой сы нок зноў па шы ба ваў да тых са мых лу жын...

А на пя рэ дад ні свай го дру го га дня на ра джэн ня Ар цём 

пры ціс нуў на арэ лях нож ку. Здо ра ва на па ло хаў, бо толь кі 

спра ба ваў на яе сту піць, як па чы наў пла каць. Прый шлі да ха-

ты, зня лі абу так — усё паў та ры ла ся: бя ры яго на ру кі і ўсё. 

Знеш не на га не мя ня ла ся, але пра цяг лы час ха дзіць ён так 

і не зга джаў ся. Па куль не пра па на ва ла тое, што звы чай на 

за ба ра няю: на дзьмуць па вет ра ны ша рык, за лез ці на вя лі кі 

ло жак, дзе спяць ба ба з дзе дам, і па цэ ліць у люст ру, з якой 

пад час та кой за ба вы па да юць «ле дзя шы». Нож ка, дзя куй 

бо гу, уміг прай шла. Толь кі вось жа дан не па ды хо дзіць да 

тых зла шчас ных арэ ляў так і не знік ла. Як і да кра нац ца да 

аба гра валь ні ка, аб які ён не каль кі дзён та му апёк руч ку.

І та кіх пры кла даў ня ма ла. Зда ец ца, і «шыш кі» атры ма ны 

не сла быя, але ўро кі ў рэш це рэшт не вы не се ны. Ма лы яшчэ, 

ска жа це, што ён ра зу мее... Ра зу мее, яшчэ як ра зу мее! 

Па каз вае, што ад цу ке рак у яго ру жа ве юць шчоч кі, але не 

ад мо віц ца, ка лі яму па шан цуе атры маць та кі ла су нак. Праў-

да, пе рад гэ тым аба вяз ко ва па ка жа мне тое, што збі ра ец ца 

па ла жыць у рот (і за гэ та дзя куй!). Ці на вош та ха вац ца з 

баць ка вым тэ ле фо нам за свой ло жа чак, ка лі не ве даць, што 

пры вы яў лен ні згу бы га джэт у ма ло га аба вяз ко ва кан фіс-

ку юць? Каб ні чо га не ра зу меў, на пэў на, не ла шчыў ся б і не 

лез бы з па ца лун ка мі, ка лі на шкод ні чае.

Але ёсць ва ўсім гэ тым і неш та ап ты міс тыч нае. Са ма 

здзі ві ла ся, ка лі, упер шы ню стаў шы на са ма кат, Цём ка рап-

там кі нуў свой транс парт і па бег на тра ву — у двор за ва-

роч ва ла ма шы на. Та му да рэм на сяб роў кі жар ту юць, што ў 

Мін ску ма ло му бу дзе ня звык ла ад вя лі кай коль кас ці аў та-

транс пар ту: маў ляў, гэ та ў вёс цы ён хо дзіць ды ез дзіць, дзе 

ўзду ма ец ца. Ака за ла ся, не зу сім ужо ён у мя не бяс страш ны. 

Цё мі ку толь кі два гад кі споў ні ла ся, а што та кое «зеб ра», 

мой Ар цём ужо ве дае. Ці ўсё ж ра зу мее, што мо жа доб ра 

ўля цець па «пя тай кроп цы», ка лі не там пя рой дзе да ро гу?

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік КА ЛІ «ШЫШ КА» НЕ ЎРОК

СЯ МЕЙ НАЯ СПРА ВА
Фер мер скія гас па дар кі «Краг ле ві чы» 

і «Аў ру се ві чы» — гэ та не па дзель ная па ду ху 

ся мей ная спра ва Вік та ра Кар по ві ча і яго зя ця 

Ге на дзя Аў ру се ві ча, якія жы вуць у Краг ле ві чах, 

што ў Іва цэ віц кім ра ё не на Брэст чы не. Муж чы ны 

«ўцяг ну лі» ў фер мер ства ўсіх ся мей ні каў: жон ку 

Вік та ра Іва на ві ча — Але ну Вік та раў ну, дач ку 

Ка ця ры ну (па му жу Аў ру се віч) і дач ку Ва лян ці ну. 

У ва ло дан ні кож на га з фер ме раў па 40 гек та раў 

зям лі, тры гек та ры пад соб най гас па дар кі — 

у Ва лян ці ны. Але гэ та па да ку мен тах. У жыц ці — 

уся вы дзе ле ная зям ля апра цоў ва ец ца ро дам 

Кар по ві чаў ра зам, ра зам вы рошч ва ец ца, збі ра ец ца 

і рэа лі зу ец ца ўра джай. І фі нан сы — па роў ну. 

Як ка жуць, і ў ра дас ці, і ў смут ку — усё па па лам.
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«З са ма га па чат ку 
ўзя лі для пад соб най 
гас па дар кі па тры 
гек та ры на сям'ю: 
я з му жам і дач ка 
з му жам».

Пра цу юць сем'і ра зам, 
не па дзя ля ю чы па лі: 
маў ляў, гэ та по ле маё, 
гэ та зя це ва, 
а гэ та — дач кі 
Ва лян ці ны.


