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ВЫ МІ РА ННЕ ЦІ ВЫ МІ РА ННЕ ЦІ 
АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ?АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ?

Не як за нес ла мя не жур на лісц кая до ля на чар го вы круг лы 
стол. Тэ мы дак лад на не па мя таю, але га вор ка іш ла аб 
праб ле мах вёс кі. І ўсе вы сту поў цы, ні бы змо віў шы ся, 
па чы на лі стаг наць, што вёс ка вы мі рае і што трэ ба з гэ тым 
неш та ра біць. Пры сут ныя чы ноў ні кі, жур на ліс ты і ак ты віс ты 
са спа чу ван нем кі ва лі га ло ва мі. Маў ляў, трэ ба. А то ста рыя 
па мі ра юць, мо ладзь з'яз джае, і заўт ра не бу дзе ка му ка роў 
па да іць ды буль бу вы ка паць. І хат вунь коль кі пус тых ста іць. 
І ага ро ды пус та зел лем за рас та юць. Жу дасць!

Але ж ня ма ро ду без вы ро ду. І ся род спа гад лі вых лю дзей 
знай шоў ся цы нік, які з хаў тур на га пла чу па вёс цы толь кі па-
смей ваў ся. Гэ тым цы ні кам быў я. Удо сталь на слу хаў шы ся 
«пе сень жаль бы», я за даў пры сут ным адзі нае пы тан не: «А хто 
з вас га то вы кі нуць сваё га рад ское жыц цё і заўт ра ад пра віц ца 
пад ні маць ся ло?» На коль кі се кун даў ста ла чу ваць, як зум кае 
му ха, на ра за ючы кру гі пад стол лю. Па нен кі ўта ро пі лі ся ў свае 
да гле джа ныя па зног ці кі, а муж чы ны між во лі ста лі па праў-
ляць галь шту кі. Ама та раў за глы біц ца ў аг ра ра ман ты ку ся род 
тых, хто бе да ваў пра вы мі ра нне вёс кі, не ака за ла ся...

Да вай це гля дзець у во чы гіс та рыч най праў дзе. Жыць з 
ся лян ска га ма за ля заў сё ды бы ло не вы нос на цяж ка. Та му 
па да ва лі ся вяс коў цы хто ў го рад на за вод, хто ў вой ска. Бо 
ін шых са цы яль ных ліф таў не іс на ва ла. А ка лі пры «ку ку руз-
ным» ген се ку ся ля нам ста лі на рэш це вы да ваць паш пар ты, 
то апус цен не вё сак ста ла пы тан нем ча су. Бо ўсе мы лю дзі, 
усім хо чац ца кам фор ту. Каб ва да з кра на, а не са студ ні. І 
цёп лая пры бі раль ня ў ха це, а не «шпа коў ня» на ся мі вят рах. 
І не жы лы рваць за плу гам, а ся дзець ва ўтуль най кан то ры... 
А ў тэх ніч на «пра су ну тым» XXI ста год дзі абяз людж ван не 
сель скай мяс цо вас ці пай шло яшчэ хут чэй. Па вод ле Бел ста та, 
у 2005 го дзе ў вёс ках пра жы ва ла бо лей за 2,7 міль ё на бе ла-
ру саў. А ў 2015-м вяс коў цаў за ста ло ся 2,1 міль ё на. За пом нім 
гэ тыя ліч бы.

А ця пер звер нем ся да ін шай ста тыс ты кі. Бел стат свед-
чыць, што вы твор часць мя са і птуш кі за тыя ж дзе сяць га доў 
вы рас ла з 1024 да 1662 ты сяч тон. Ма ла ка — з 5676 да 7047 
ты сяч тон. Яек — з 3103 да 3816 міль ё наў штук. Не ла гіч на не як 
вы хо дзіць: вёс ка вы мі рае, а вы твор часць пра дук цыі жы вё ла-
га доў лі рас це! Ха ця з пунк ту гле джан ня абы ва цель скай ло гі кі 
му сіць быць на ад ва рот. Дык што гэ та: па мыл кі, пры піс кі? Не. 
Прос та — но выя тэх на ло гіі.

Пра грэс ро біць сваю спра ву. І на фер ме, дзе тры ма юць 
ты ся чы га лоў сві ней, мо жа быць толь кі пяць ра бот ні каў на 
зме не. І яны спраў ля юц ца! Аў та ма ты за цыя і ме ха ні за цыя, спа-
дар ства! Су час най сель скай гас па дар цы не па трэб на столь кі 
пра цоў ных рук, як яшчэ паў ста год дзя та му. Ад па вед на, ад-
па дае не аб ход насць у шмат лі кім вяс ко вым на сель ніц тве. І 
пе ра важ ная боль шасць лю дзей кан цэнт ру ец ца ў га ра дах. 
Па доб нае на зі ра ец ца ва ўсіх раз ві тых кра і нах. І Бе ла русь тут, 
як той ка заў, у трэн дзе.

Мно гім вёс кам на ка на ва на знік нуць з аб' ек тыў ных эка-
на міч ных пры чын. І ра біць «штуч нае ды хан не» бес перс-
пек тыў ным на се ле ным пунк там — до ра га і не мэ та згод на. 
За ста ец ца толь кі за бяс печ ваць пра ду гле джа ныя за ко нам 
са цы яль ныя стан дар ты тым жы ха рам, хто вы ра шыў да жы-
ваць там свой век.

А на сель ніц тва, за ня тае ў сель скай гас па дар цы, так са ма 
хо ча больш кам форт ных умоў пра жы ван ня. Каб не горш, 
чым у го ра дзе: ка му наль ныя вы го ды, а так са ма банк, пош-
та, доб ры ма га зін, шко ла, дзі ця чы сад... Так, гэ та кан цэп цыя 
аг ра га рад коў, якая даў но рэа лі зу ец ца ў на шай кра і не. На-
ту раль на, уз ні ка юць яны не ў чыс тым по лі, а на ба зе вё сак, 
што ў сі лу эка на міч ных фак та раў ака за лі ся мац ней шы мі, дзе 
ўжо бы ла ней кая інф ра струк ту ра. А раз вёс ка аб слу гоў вае 
сель гас прад пры ем ствы, што за раб ля юць гро шы, то яе іс на-
ван не эка на міч на апраў да на. І ўкла дан ні ў яе раз віц цё так ці 
інакш аку пяц ца.

Гэ та быў чыс та эка на міч ны ас пект. Су хі і без эма цы я наль-
ны, ні бы ста рон ка бух гал тар скай спра ва зда чы. А што да 
эмо цый... Знік нен не лю бой вёс кі — гэ та, вя до ма, тра ге дыя. 
Сы хо дзяць у ня быт не толь кі лю дзі, але і куль ту ра. Бо кож ная 
вёс ка — гэ та асоб ны не вя ліч кі су свет. І ча ла ве ку, які вы рас у 
гэ тай мяс цо вас ці, які па мя тае кож нае дрэў ца, кож ную ха ту, 
над звы чай ба лю ча ба чыць пуст ку за мест род на га ся ла.

Але пра грэс не зва жае на эмо цыі. Ён ру ха ец ца імк лі ва і 
ня ўмоль на. З яго пунк ту гле джан ня, знік нен не вё сак — гэ-
та не вы мі ра нне, а ап ты мі за цыя коль кас ці. І ла дзяць гэ тую 
ап ты мі за цыю не чы ноў ні кі, а са мо Жыц цё. А з ім спра чац ца 
не маг чы ма. Якія аса біс тыя эмо цыі нас не пе ра паў ня лі б, трэ ба 
ра зу мець, што на два ры XXI ста год дзе. І цы ві лі за цыя даў но 
пе ра ско чы ла і сель ска гас па дар чы, і на ват ін дуст ры яль ны 
этап свай го раз віц ця. І ў ін фар ма цый ным гра мад стве з яго 
іна ва цый най, ін тэ ле кту аль най эка но мі кай «кла січ най» вёс цы 
прак тыч на не за ста ло ся мес ца. Хі ба што ў вы гля дзе му зе яў 
пад ад кры тым не бам.

Ва лян цін БОЙ КА. boіka@zvіazda.by
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Ці вар та бе да ваць 
па тым, што знікла?

Спрад ве ку гэ та вёс ка зна хо дзі ла ся 
ў мес цы, дзе ня рэд кі мі гас ця мі бы лі 
па да рож ні кі або ганд ля ры. Ад сюль 
і наз ва Гу дзе ві чы, бо на род тут 
увесь час гу дзе. Сён ня аг ра га ра док 
з та кой наз вай зна хо дзіц ца па між 
Грод нам і Ваў ка выс кам. Зда ва ла ся б, 
мо ладзь не па збеж на па він на 
кі ра вац ца ў га ра ды — па пра цу 
і ста тус, але вёс ка не мен шае. 
На ад ва рот, што год тут з'яў ля юц ца 
но выя да мы.

Вяр тан не да род ных ніў
Уся го Гу дзе віц кі сель са вет на-

ліч вае 17 на се ле ных пунк таў. Вёс кі 
Піл кі, Ра дзя ві чы да во лі вя лі кія, але 
не ідуць у па раў на нне з аг ра га рад-
ком Гу дзе ві чы, дзе сён ня жы ве 734 
ча ла ве кі — больш за па ло ву ўся го 
на сель ніц тва сель са ве та.

У са мім аг ра га рад ку ёсць адзі нае 
прад пры ем ства ЗАА «Гу дзе ві чы», 
што спе цы я лі зу ец ца на сель скай 
гас па дар цы. Ту ды ж пра ца ўлад-
коў ва ец ца аб са лют ная боль шасць 
пры ез джых. Ін шыя шу ка юць ра бо ту 
ў на ва коль ных вёс ках, і толь кі адзін-
кі вы праў ля юц ца на пра цу ў ра ён ны 
цэнтр Мас ты, што зна хо дзіц ца за 
30 кі ла мет раў ад сель са ве та.

— У асноў ным у нас за ма цоў-
ва юц ца спе цы я ліс ты, — рас каз-
вае Пётр ДЗЕ НІ СЕ ВІЧ, стар шы ня 
Гу дзе віц ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў. — Гэ та і мо ладзь, якая 
атры ма ла раз мер ка ван не пас ля ву-
чо бы, а по тым за ста ла ся на па ста ян-
нае мес ца пра цы, і больш во пыт ныя 
ра бот ні кі, якія ад пра ца ва лі пэў ны 
тэр мін у ін шым мес цы, а по тым вяр-
ну лі ся на ра дзі му. Так са ма шмат 
лю дзей пры яз джа юць сю ды пас-
ля вы ха ду на пен сію. Та кіх цяг не ў 
род ную вёс ку, да баць коў скай ха ты. 
Яны з ах во тай зай ма юц ца сель скай 
гас па дар кай, ла дзяць ага ро ды, га-
ду юць на пад вор ках свой скую жы-
вё лу. Вя до ма, ёсць яшчэ і се зон ныя 
жы ха ры, дач ні кі.

На огул жыл лё, на дум ку стар шы-
ні, — асноў ны спо саб пры цяг нуць 
мо ладзь у аг ра га ра док. Ка неш-
не, аб лас ны цэнтр спа ку шае маг-
чы мас ця мі, але ква тэ ру атры маць 
там скла да на. А ў Гу дзе ві чах ма ла-
ды спе цы я ліст ад ра зу пе ра яз джае 
на вы дзе ле ныя ад прад пры ем ства 
квад рат ныя мет ры. Мож на ўлад ка-
вац ца ў ад на па вяр хо вым ка тэ джы-

ку (па сё лак што год «пры рас тае» на 
тры-ча ты ры па доб ныя бу дын кі), 
мож на па ся ліц ца ў ква тэ ры га рад-
ско га ты пу. У хут кім ча се ў аг ра га-
рад ку як раз па ві нен з'я віц ца трох па-
вяр хо вы дом на 12 ква тэр. Звы чай на 
ра бот ні кі, якія даў но пры еха лі ў вёс-
ку, вы куп ля юць ча со вы пры ту лак у 
пры ват ную ўлас насць. Стар шы ню 
сель ска га Са ве та гэ та ра дуе: зна-
чыць, ча ла век ста ла за ма цоў ва ец ца 
на мес цы. 

Аў то бус 
для пер ша клас ні ка

Для жы ха роў су сед ніх вё сак па-
езд ка ў Гу дзе ві чы мо жа стаць аль-
тэр на ты вай па да рож жу ў рай цэнтр. 
У аг ра га рад ку ёсць кра мы, дом 
куль ту ры, ка фэ-бар, лаз ня. Ме ды-
цын скую да па мо гу жы ха рам аказ-
ва юць у ам бу ла то рыі.

Асаб лі вае мес ца ў ту тэй шай інф-
ра струк ту ры зай мае дзі ця чы са док. 
На па чат ку ён раз мя шчаў ся ў пры-
ста са ва ным бу дын ку — бы лой пан-
скай ся дзі бе. Умо вы там бы лі не са-
мыя спры яль ныя, а но вую ўста но ву 
для да школь ні каў бу да ва лі доў га, 
ра бо та ўвесь час пры пы ня ла ся.

— Ад ной чы ў Мас тах пра хо дзі ла 
ак цыя, ка лі мож на бы ло за даць пы-
тан не гу бер на та ру. Я па ці ка ві ла ся, ці 
быць у на шай вёс цы дзі ця ча му сад ку, 
— і праз ме сяц бу доў ля ад на ві ла ся. 
А ў кан цы чэр ве ня 2012 го да мы ўжо 
свят ка ва лі на ва сел ле, — рас каз вае 
Тац ця на КА ЛЫ ХАН, за гад чы ца 
Гу дзе віц ка га дзі ця ча га сад ка.

Бу ды нак стаў са праўд ным па да-
рун кам мяс цо вым жы ха рам. Раз-
лі ча ны ён на 78 мес цаў. Аб ста ля-
ва ны су час най мэб ляй, ёсць улас-
ная праль ня, харч блок, му зыч ная і 
спар тыў ная за лы, асоб ныя ка бі не ты 
для пе да го га-псі хо ла га і пе да го га-
дэ фек то ла га. У па коі для тэх ніч на га 
пер са на лу ра бот ні кі мо гуць ад па-
чыць, па абе даць. Тут жа, пад ад ным 
да хам, зна хо дзіц ца мед пункт з іза-
ля та рам для хво рых ма лых.

Па сло вах Тац ця ны Ка лы хан, 
што год у са дзік ідзе пры бліз на ад-

на і тая ж коль касць вы ха ван цаў — 
37—38 дзя цей. А на ле та пла ну ец-
ца па паў нен не да 45 ча ла век. Та кі 
«пры рост», на дум ку за гад чы цы, 
вы клі ка ны сем' я мі, што пры еха лі ў 
вёс ку на па ста ян нае мес ца жы хар-
ства. Мно гія з іх ста но вяц ца шмат-
дзет ны мі.

Не да лё ка ад дзі ця ча га сад ка зна-
хо дзіц ца яшчэ ад на ўста но ва аду ка-
цыі. У Гу дзе віц кай ся рэд няй шко ле 
Тац ця на Ні ка на ва пра цуе ча ты ры 

га ды. Пра тое, што за ста нуц ца ў 
вёс цы, з бу ду чым му жам вы ра шы лі 
яшчэ да вя сел ля. Ця пер яна — са цы-
яль ны пе да гог і ад на ча со ва на стаў-
нік ма тэ ма ты кі, а муж Ге надзь — га-
лоў ны аг ра ном на прад пры ем стве.

Цуд уся го ра ё на
У 1968 го дзе на стаў нік бе ла рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры Алесь Бе ла-
коз ра зам з вуч ня мі ад крыў школь-
ны му зей. Экс па на ты трап ля лі ту ды 
роз ны мі шля ха мі і бы лі роз на га 
кштал ту: ад прад ме таў тра ды цый-
на га по бы ту да аса біс тых рэ чаў зна-
ка мі тых бе ла рус кіх пісь мен ні каў.

— У 1990 го дзе му зей на быў ста-
тус дзяр жаў на га, а ў 2012-м тут бы ло 
ўжо 13 экс па зі цый ных за лаў і эт на-
гра фіч ны ад дзел «хат ка», — вя дзе 
эк скур сію ды рэк тар му зея Ка ця-
ры на БА СІН СКАЯ. — За хоў ва ем як 
ад мет ныя для на шай мяс цо вас ці экс-
па на ты, так і прад ме ты, што бу дуць 
ці ка выя на вед валь ні ку з лю бо га ку-
точ ка кра і ны. На прык лад, ліст род-
на га бра та Яку ба Ко ла са. Або экс па-
зі цыя, пры све ча ная Ла ры се Ге ні юш, 
з аса біс ты мі рэ ча мі паэ тэ сы.

За мі ну лы год у му зеі па бы ва ла 
ка ля 8 ты сяч ча ла век. Ар га ні за та ры 
ра зу ме юць, што кож ная ту рыс тыч-
ная гру па хо ча па ба чыць як ма га 
бо лей, і пры яз джаць толь кі ў Гу дзе-
ві чы — для па да рож ні каў не са мы 
вы гад ны ва ры янт. За тое пры пы нак у 
Мас тоў скім ра ё не мо жа стац ца ці ка-
вым для груп, што едуць па вя лі кім 
марш ру це ў Ваў ка выск ці Грод на... 
А для гэ та га не аб ход на прад ста віць 
га то вы ту рыс тыч ны «пра дукт».

— Трэ ба, каб лю дзі тут маг лі ад-
па чыць, пе ра ку сіць, і каб усё бы ло 
ў кро ка вай да ступ нас ці. Ад нак зме-
ны па тра бу юць срод каў. Па куль жа 
мы мо жам пра па на ваць ім толь кі 
мяс цо выя кра мы, — ка жа Ка ця ры на 
Ба сін ская.

— Вя до ма, нель га ска заць, што 
жыц цё ў Гу дзе ві чах зу сім без праб-
лем, — пад во дзіць вы ні кі ванд роў кі 
па аг ра га рад ку Пётр Дзе ні се віч. — 
Так, ву лі ца Азёр ная да гэ та га ча су не 
за ас фаль та ва на. На сель ніц тва ле там 
скар дзіц ца на пыл, але пры вес ці да-
ро гу ў па ра дак у сель вы кан ка ма не 
стае срод каў. Трэ ба ча каць да па мо гі 
ад ін шых ін стан цый. Яшчэ пы тан ні 
вы клі кае якасць ва ды. Каб вы ра-
шыць праб ле му, ужо за пла на ва на 
бу даў ніц тва стан цыі абез жа лез ван-
ня. Бу дзем ча каць, што з гэ та га атры-
ма ец ца. На огул жа лі чу, што вёс ка 
як бы ла перс пек тыў най, так і за ста-
нец ца. Ча му? Та му што тут імк нуц ца 
ства раць кам форт нае жыц цё.

З гэ тым цяж ка не па га дзіц ца. Лю-
дзям ёсць дзе жыць, ёсць дзе пра ца-
ваць, ёсць ку ды сха дзіць... А га лоў нае —
 яны ад чу ва юць, што іх чу юць, да іх 
праб лем ста вяц ца не абы яка ва.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.
yurgel@zvіazda.by

Дру гое пры шэс цеДру гое пры шэс це
Ча му лю дзі вяр та юц ца ў вёс ку?

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Марына і Іван ЛУКА засталіся ў вёсцы і не шкадуюць.

Но вы дзі ця чы са док у Гу дзе ві чах.Но вы дзі ця чы са док у Гу дзе ві чах.


