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Яшчэ тая за гар тоў ка
Для част кі За ход няй Бе ла ру сі, 

якая бы ла ка лісь ці пад поль скай 
ула дай, уво гу ле ха рак тэр ная ху-
тар ская сіс тэ ма.

— Ма са ва ўтва рац ца ху та ры 
ста лі ў 1930-х га дах, ка лі па ля-
кі па ча лі раз да ваць зям лю лю-
дзям. Апра цоў ва ю чы свае аса біс-
тыя гек та ры, вяс коў цы бу да ва лі 
там ха ты, пе ра яз джа лі на на дзел 
жыць. Зям ля цал кам ста ла пры-
 ват най. Мой 92-га до вы баць ка — 
свед ка тых ча соў. Ён ус па мі нае, 
як цяж ка да ва ла ся гэ тая апра цоў-
ка. Тра піц ца та бе ўчас так з ле сам, 
і па куль яго вы кар чу еш на ко нях, 
па куль ра за рэш... — рас каз вае 
Вік тар РО ІК, стар шы ня Во ра-
наў ска га ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў, які сам вы рас на ху та ры. 
— У нас лю дзі тут сва бо да лю бі выя, 
ад на асоб ні кі, мож на ска заць, і ім 
так па да ба ец ца жыць.

У Во ра наў скім ра ё не ка лісь-
ці бы ло ка ля 1200 ад асоб ле ных 
адзін ад ад на го пад вор каў, ад-
лег ласць па між які мі ў не каль кі 
кі ла мет раў лі чы ла ся «жыц цём 
па-су сед ску». Хоць ху та рам тут 
на зы ва юць і па ся лен не з 3—5 хат, 
якія ста яць не да лё ка ад на ад ад-
ной. За кі ну тае жыл лё руй ну юць, 
за бі ра ю чы зям лю пад па лі. А 
боль шасць з ху та роў, якія яшчэ 
іс ну юць, — не жы лыя. Ад нак тыя, 
дзе жы вуць лю дзі, здзіў ля юць 
сва ёй са ма ві тас цю і на ла джа най 
гас па дар кай.

Два ра зы на год кож ны ху-
тар на вед вае агляд ная ка мі сія: 
стар шы ня сель ска га Са ве та, 
прад стаў ні кі ад дзе ла па над звы-
чай ных сі ту а цы ях, энер га на гля-
ду, фельд шар ска-аку шэр ска га 
пунк та, са цы яль ны пе да гог (ка лі 
ў до ме жы вуць дзе ці).

— Кож ны раз вы свят ля ем, 
што па трэб на, аб сле ду ем жыл-
лё. Адзі но кім ста рым, ка лі трэ-
ба, бяс плат на ра ман ту ем печ і 
мя ня ем элект ра пра вод ку. Тым, 
у ка го ёсць дзе ці, даём час на 
ўста ра нен не праб ле мы, — рас-
ка за ла пра су вязь з ху та ра на мі 
стар шы ня Гір каў ска га сель-
ска га Са ве та дэ пу та таў Свят-
ла на МУ ШЫН СКАЯ. — Той, хто 

мац ней шы з жы ха роў, сам праб-

ле му вы ра шае ці спе цы я ліс та вы-

клі кае. Заўж ды тры ма ем су вязь з 

на сель ніц твам — інакш нель га.

Школь ні каў два ра зы да абе-

ду і адзін раз пас ля ўро каў во-

зіць спе цы яль ны аў то бус. Дзя цей 

вы вод зяць у пэў ныя мес цы ка ля 

да ро гі, ад куль іх за бі ра юць. Тры 

ра зы на ты дзень па цэнт раль-

ных да ро гах па між ху та ра мі хо-

дзіць аў та кра ма, спы ня ец ца на 

скры жа ван ні да рог. Пры ват ні кі 

ўво гу ле да кож на га ху та ра пад'-

яз джа юць.

— Тыя, ка му цяж ка пе ра зі ма-

ваць ад на му, ез дзяць да дзя-

цей або ўлад коў ва юц ца ў да мы 

круг ла су тач на га зна хо джан ня, а 

вяс ной вяр та юц ца да ха ты. Гэ та 

лю дзі ста рой за гар тоў кі. Па куль 

ру ха юц ца — яны жы вуць, — да-

дае стар шы ня Са ве та.

Ся джу, як у раі
82-га до вая Яні на СТАН КЕ ВІЧ — 

пер шая гас па ды ня, на ху тар якой 

мы за ві та лі. Ад ра зу за яе пад-

вор кам рас туць бя ро зы, на во кал 
рас кі ну лі ся па лі. Па да ро зе, што 
вя дзе да ха ты, не кож ная ма шы-
на ўзім ку ды па не па га дзі пра е-
дзе. Апош ні год (пас ля та го, як 
у жан чы ны зда ры ла ся праб ле ма 
з па зва ноч ні кам) трой чы на ты-
дзень яе на вед вае су пра цоў ні ца 
са цы яль най служ бы. Пра яе ху-
та ран ка ка жа: «Чэ ся гля дзіць мя-

не доб ра. Ка лі дзе ці не да едуць, 

яна заўж ды тут. І па га во рыць, і 

пры бя рэц ца, і хле ба пры ня се, і 

да хле ба».

Яні на Фе лік саў на ро дам з Літ-

вы, але вый шла за муж за мяс-

цо ва га і ўсё жыц цё пра вя ла на 

бе ла рус кім ху та ры, на ра дзі ла 

двух сы ноў і дач ку. Са ма тка ныя 

па кры ва лы, на кід кі на па душ кі, 

да рож кі, руч ні кі — усё зроб ле на 

яе ру ка мі.

Цяж кай вяс ко вай пра цай да-

па ма га ла ўсім дзе цям ву чыц ца 

і бу да ваць ка тэ джы. «Ні во дзін з 

граб ля мі не хо дзіць, да ла ім хлеб 

у ру кі, хоць са ма і не пісь мен ная», 

— ка жа яна. У вёс ку, блі жэй да 
лю дзей, Яні на Фе лік саў на не хо-
ча, бо «чу жое там усё».

— Мне муж ня бож чык ка заў: 
«Яну сень ка, жы ві ў сва ёй ха це». 
Я і жы ву, бо, як ка жуць, там свой 
ку ток, дзе рэ за ны пу пок. А як 
кеп ска ста не, вый ду, па ды хаю — 
і ляг чэй мне. Дай бо жа жыць 
на пры ро дзе. Я кве так на са джу 
ўвес ну і ся джу, як у раі, — рас каз-
вае жан чы на.

Пры гэ тым ху та ран ка не за ле-
жыць ад дзя цей і на ват да па ма-
гае ім.

— Каб вы ле там па гля дзе лі, 
коль кі тут гры боў ды ягад. Я ле-
тась на 5 міль ё наў ста ры мі гра-
шы ма зда ла лі сі чак. Вый дзеш за
хлеў — уся зям ля жоў тая, па 
12 кі ла гра маў збі раю. Яшчэ і ага-

род са дзі ла — ха чу, каб ка ва лак 
хле ба ў мя не быў, бо дзе ці мае 
сва іх дзя цей ву чаць.

Ле тась жан чы на са ма на ка ло ла 
і зла жы ла ў  па вець два пры чэ пы 
дроў. Яна да гэ туль лю біць спя чы 
са бе бул ку, бо «свая ж смач ней-
шая», і су шыць гры бы ў пе чы. Ле-
там, ка жа, зноў у яга ды пой дзе.

Не ля нуй ся — 
і ўсё бу дзе

Мар' ян і Ге ле на ВІНЦ КЕ ВІ ЧЫ 
жы вуць на ху та ры, дзе не да лё ка 
яшчэ па ру хат, у тым лі ку і бу ды-
нак сы на з ня вест кай, якія да гля-
да юць ста рых. Абод вум гас па да-
рам пад 80.

Зям ля ды ха та да ста лі ся Вінц-
ке ві чам ад баць коў гас па ды ні. 
Коль кі бы ло гек та раў, ця пер і не 
ўспом ніць.

— Ад ха ты і да ле су надзел з кі-
ла метр, і яшчэ на вёс цы быў учас-
так. Ця пер ужо той зям лі ня ма, 

ле сам за са дзі лі, — ка жа Ге ле на 

Янаў на.

З жыў нас ці на ху та ры — свін ні 

ды ку ры. «Ін дык у нас адзін, за тое 

ён за ку ра мі гля дзіць, ад кры ла-

тых дра пеж ні каў ба ро ніць», — 

жар туе Мар' ян Да мі ні ка віч.

Гас па дар да гэ туль хо дзіць 

па ля ваць на зай цоў ды ліс і 

аб кош вае пад во рак звы чай-

най ка сою. А на гры бы па люе з 

та кім аза ртам, што жон ка смя-

ец ца: «Аж злу ю ся на яго, што

ко шы ка мі пры но сіць, бо мне ж 

усё гэ та пе ра бі раць». Са ма

яна, да рэ чы, яшчэ пяць га доў 

та му бя ро за вік ця га ла з ле су — 

па 35 літ раў.

— Жыць доб ра. Толь кі зда роўя 

ня ма. Ру кі за сту дзі ла ў мі ну лым 

го дзе — мы ла ў сцю дзё най ва дзе 

буль бу. Ран кам паль цы аня ме лі 
на ад ной ру цэ. Ду маю ў баль ні цы 

па ля жаць, мо жа, ада грэ юць ру-

ку, бо хо чац ца яшчэ ка роў ку па-
тры маць, каб сваё ма ла ко мець і 
смя та ну. На зям лі ж як? Не ля нуй-
ся — і ўсё бу дзе, — ка жа яна.

Ху тар-ка тэдж
На ступ ны ху тар, 

які мы на ве да лі, — 
са праўд ны ка тэдж 
звон ку і ўнут ры: 
вя лі кі, утуль ны, з 
ацяп лен нем, сан-
вуз л ом, ван най з
га ра чай ва дой і еў-
ра ра мон там. Гас-
па да рам па шан ца-
ва ла пра вес ці сю-
ды газ, бо лі нію па 
по лі цяг ну лі аку рат 

за не каль кі мет раў ад ха ты. Дзе-
вяць га доў Ме чы слаў і Тэ рэ са 
ДЗЯНЬ КОЎ СКІЯ збі ра лі гро шы, 
каб зра біць з «хат кі на ку ры ных 
лап ках» лад ны дом, а пас ля яшчэ 
тры га ды ра ман та ва лі яго. На ста-
ле — яб лы кі, мёд, та мат ны сок, 
клін ко вы сыр — усё сваё.

Гас па дар пра цуе ін жы не рам-

ме ха ні кам, на ім, ка жуць, уся 

тэх ні ка ў кал га се тры ма ец ца. Ад-

ву чыў ра бот ні каў мехд ва ра піць 

і ку рыць. Гас па ды ня — са ні тар ка 

на па ло ву стаў кі. Пры гэ тым яны 

па спя ва юць апра цоў ваць тры 

гек та ры зям лі, тры маць дзвюх 

ка роў, быч ка, ця лят, аве чак і два 

вул лі. Ху та ра не на бы лі для сваёй 

гас па дар кі ўсю тэх ні ку: трак тар і 

аб ста ля ван не да яго, гру за вік, 

буль ба ўбо рач ны кам байн.

Ка роў Тэ рэ са до іць са ма. Аве-

чак га ду юць на про даж, толь кі 

праб ле ма, што ня ма ку ды воў ну 

зда ваць.

Сы на-адзі нац ца ці клас ні ка і ся-

мі клас ні цу-дач ку ў шко лу баць кі 

за во зяць на мік ра аў то бу се, на-

зад дзе ці вяр та юц ца на школь-

ным аў то бу се.

Ад баць кі і дзе да ма ла дым за-

ста лі ся яб лы не выя са ды. На про-

даж і са бе яны вы рошч ва юць ра-

са ду па мі до раў і са мі та ма ты.

— Па мі до ра мі я зай ма ю ся перш 

за ўсё для ўласнай уцехі, а не дзе-

ля да хо ду. І муж лі чыць, што гро-

шы — не га лоў нае ў жыц ці, яму 

пра ца на зям лі пры но сіць за да-

валь нен не, — ка жа гас па ды ня.

Акра мя та го, Тэ рэ са ў ле се збі-

рае жу ра ві ны, брус ні цы, гры бы.

— Лес — вунь жа ён, ад ра зу за 

пло там — яшчэ свё кар ка ля дзе-
ся ці со так елак ды бя ро зак ка-
лісь ці на са дзіў, — ка жа яна. — І 
на Но вы год куп ля лі заўж ды ел ку, 

свае не сся ка лі... Доб ра на ху та-

ры жыць, асаб лі ва ле там. Толь кі 

што дзе цям на ка ні ку лах сум на, 

бо сяб ры да ле ка ва та. А нам з му-

жам леп ша га і не трэ ба, як тут.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@svіazda.by

Больш здымкаў глядзіце на 
сайце www.zviazda.by. 
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НА ХУ ТА РЫНА ХУ ТА РЫ
Лі січ кі за хля вом, жу ра ві ны за пло там і... улас ны лес

У гасцях у Яніны У гасцях у Яніны СТАНКЕВІЧСТАНКЕВІЧ..

Мар' ян і Ге ле на ВІНЦ КЕ ВІ ЧЫМар' ян і Ге ле на ВІНЦ КЕ ВІ ЧЫ

Тэ рэ са ДЗЯНЬ КОЎ СКАЯ са сваёй гаспадаркай.Тэ рэ са ДЗЯНЬ КОЎ СКАЯ са сваёй гаспадаркай.

Не па трэб ныя ха ты і пус тыя вёс кі, згуб ле ныя ся род 
па лёў і ля соў ху та ры, якія па ці ху руй нуе са ма пры ро да 
ці кал гас ныя буль до зе ры... Гэ та адзін з маг чы мых 
сцэ на ры яў раз віц ця бе ла рус кай вёс кі. 
А па ін шым — тыя, хто пра гне яд нан ня з пры ро дай, 
на бы ва юць ха ты ме на ві та ў ад да ле ных ад га ра доў ды 
аў та ма гіст ра ляў мяс тэч ках і на ват на ху та рах. Ба дай 
што са мы ба га ты на та кія мяс тэч кі для ад асоб ле на га 
жыл ля — Во ра наў скі ра ён на Гро дзен шчы не, дзе на 
335 на се ле ных пунк таў пры хо дзіц ца больш за 800 ху та роў. 
Тыя, хто за стаў ся гас па да рыць на іх, не па га джа юц ца 
пра мя няць сваю «адзі но ту» з га ю чым па вет рам і 
ляс ны мі скар ба мі ні на якія га рад скія вы го ды.


