
5. ЯК ЖЫВУЦЬ I ГАСПАДАРАЦЬ 
У ДАНІІ І ІНШЫХ ЧУЖЫХ КРАЯХ 

(Вытрымкі з газеты «Наша ніва») 

(А. Уласау, А. Лявіцкі, А. Луцкевіч) 

5.1. Як жывуць і гаспадараць у Даніі 

1У Даніі ўсяго зямлі 3 мільёны 520 тысяч дзесяцін 
(3,8 млн га. — У. А), значыць, уся дзяржава меншая за 
Віленскую губернію на 300 тысяч дзесяцін (0,33 млн га). 
Жыхароў у ей 2 мільёны 470 тысяч; гэта значыць, роўна 
у два разы больш, чым у Віленскай губерніі. Зямлі выпадае 
на душу менш чым паўтары дзесяціны (1,6 га), калі раз-
дзяліць яе па роўнай частцы. Але с прычыны, што ў Даніі 
ёсць меншыя і болыныя гаспадары, то восьмая частка гас-
падароў беззямельных. 3 сотні гаспадароў наогул толькі 
адзін мае больш чым 6 валок (прыкладна 130 га); 22 ча-
лавекі маюць ад 1 да 6 валок (ад 20 да 130 га); 9 па адной 
валоцы (21,36 га); 29 — ад адной чвэрці да поўвалокі (ад 5 
да 10 га), а 38 маюць па маленькім шматочку зямлі — 
менш восьмай валокі (менш 2,5 га). 

Закон у Даніі забараняе скупляць дробныя кавалкі 
зямлі ў адны рукі, але спрыяе раздзелу большых участкоў 
на хутары, прычым урад ў такіх выпадках памагае сяля-
нам. На зямлі працуюць большай часткай самі гаспадары, 
і толькі дзесятая частка ўсёй зямлі аддаецца ў арэнду. Аран-
дуюць там зямлю толькі на доўгія гады, часам на ўсё жыц-
цё, а часам арэндная зямля пераходзіць спадчынай с па-
каления ў пакаленне. 

1 Урывак з артыкула: Сельская гаспадарка ў Даніі // Наша ніва. 
1909. № 51-52. С. 756—758 (па некоторых звестках, аўтарам гэтага арты-
кула з'яўляўся А. Уласаў. — У. А). 



5. Як жывуцъ і гаспадараць у Даніі і іншых чужых краях 167 

Рэдка дзе на свеце вядзецца лепей сялянская гаспадар-
ка, як у Даніі. Сяляне там вельмі рупяцца добра ўгнойваць 
зямлю, для чаго ўжываюць не толькі хлеўны гной, але 
купляюць яшчэ і розныя штучныя гнаі. Таксама абы якім 
насеннем дацкі селянін не засмеціць сваё поле — на час 
пасеву сялянскія таварыствы выпісваюць самае лепшае 
насенне з розных краёў сотнямі вагонаў. Пагэтаму ўра-
джаі ў Даніі бываюць самыя лепшыя з усяго свету. На-
прыклад, у 1899 г. ураджай пшаніцы быў у Расіі ў чатыры 
разы менш, чым у Даніі. Кавалак зямлі ў 50, а часам на-
ват і болей дзесяцін (55 га. — У. А), дацкія сяляне абраб-
ляюць адной сваёй сям'ёй, таму што яны маюць розныя 
сельскагаспадарчыя машыны. Калі аднаму купіць машы-
ну немагчыма, тады некалькі гаспадароў купляюць у склад-
чыну, хаўрусам. 

Калісь у Даніі сеялі больш за усё аўса, ячменю, жыта 
і пшаніцы. Цяпер жа больш за ўсё сеюць розных траў і ін-
шых раслін на пашу жывёлам, дзеля таго што дацкія ся-
ляне пачынаюць усё больш і больш гадаваць жывёлу і вы-
возіць за мяжу мяса і масла. Дзеля таго што ў Даніі ся-
лянскія гаспадаркі невялікія і селяніну саматугам цяжка 
заводзіць розныя палепшванні, ды і цяжка знайсці карыс-
нага купца на дабро, на жывёлу, мяса і масла, то дацкія 
сяляне пачалі рабіць у сябе хаўрусы, адкрываць сельска-
гаспадарчыя таварыствы. 

Раз ці два разы ў год усе члены сельскагаспадарчага 
таварыства збіраюцца на агульны сход, дзе раяцца аб усіх 
справах і выбіраюць людзей, каторыя б круглы год кіра-
валі справамі таварыства. Таварыства купляе для сваіх 
членаў гуртам насенне, добрыя машыны і ўгнаенні. Дзеля 
таго што гэты інтарэс вядзецца хаўрусам, адразу перараб-
ляецца многа малака і на добрых машынах, то члены хаў-
руса маюць добрыя даходы. Таварыствы прадугледжваюць 
для сваіх членаў пазыковыя касы, каб памагаць адзін дру-
гому ў прыгодзе. 

Карысць для сялян з такіх хаўрусаў вялікая: грамадой 
сялянам куды лягчэй весці сваю гаспадарку; ды і шмат 
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значаць агульныя сходы, на каторыя з'язджаюцца сяляне 
і, разглядаючы справы таварыства, даведваюцца, дзе што 
робіцца добрага і карыснага. Апрача таго, дробныя тава-
рыствы злучаюцца паміж сабой у некалькі вялікіх тава-
рыстваў. Гэтыя вялікія таварыствы прыносяць таксама 
шмат карысці для краю. Тое, што не змога зрабіць ма-
ленькаму хаўрусу, то зробіць вялікае таварыства. Гэтыя 
вялікія таварыствы робяць выстаўкі, на якія селяне пры-
водзяць сваю лепшую жывелу і знаёмяцца з лепшымі зем-
ляробчымі машынамі. На выстаўках даюцца ўзнагароды. 
Напрыклад, за добрае гаспадаранне даюць грошы на праезд 
удоўж і ўшыркі свайго краю. Пры гэтым сялянам раяць, 
дзе што цікавага ім можна агледзець і дзе чаму карысна-
му навучыцца. Пасля такой паездкі, нагледзеўшыся на но-
вых людзей, на розныя гаспадаркі, селянін вяртаецца да-
моў з вялікім запасам новага ведання і з жаданнем яшчэ 
больш вучыцца і ведаць. Часам аб'язджаюць край па не-
калькі чалавек разам. 

Апрача выставак, сельскагаспадарчыя таварыствы за-
кладаюць школы, пасылаюць людзей свядомых у вёскі чы-
таць лекцыі. Гэтыя таварыствы робяць тое, што дацкія ся-
ляне вядуць так добра свае гаспадаркі, што на выстаўках 
лепшыя жывёлы і насенне заўсёды належаць да дробных 
гаспадароў. (...) 

«Грамада — вялікі чалавек», — кажа ўкраінская народ-
ная прыказка. Што гэта — праўда, знаюць добра ўсе куль-
турныя нацыі: трымаючыся яе, яны шмат зрабілі для па-
ляпшэння жыцця свайго и пераканаліся, што яшчэ мно-
га-многа можна зрабіць, калі ўсе разам шчыра будуць 
брацца да супольнай, спорнай работы на карысць усёй 
грамадзе. 

Супольная праца («кааперацыя») усёй грамады больш 
можа зрабіць, як адзін чалавек, хоць бы ў яго былі самыя 
найлепшыя жаданні. I той, хто навучыць людзей, як ім 
сваімі сіламі выбрацца з бяды, зробіць для іх болей даб-
ра, як бы сам памог ім. Возьмем такі прыклад. У Нямеч-
чыне гадоў сорак таму назад сялянам вельмі цяжка пры-
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ходзілася ад недастатку крэдыту. Урад мала клапаціўся аб 
гэтым, і такім парадкам мужыкі лезлі ў рукі багатыроў 
вясковых, якія з ліхвой цягнулі без працы вялікія грошы 
з сваіх суседзяў. Тады адзін немец, [Ф.] Райффайзен, па-
раіў сялянам рабіць свае вясковыя касы ці банчкі, якія за 
невялікі працэнт давалі б пазычкі супольнікам сваім на 
паляпшэнне гаспадаркі, на які інтарэс ці ў якой-небудзь 
бядзе. Спачатку людзі не надта ахвотна браліся да гэтага. 
У 1870 г. па ўсёй Нямеччыне было толькі 20 такіх кас. 
Але з года ў год усё болей і болей пазнавалі карысць ад 
іх, касы завадзіліся ў розных месцах, і ўжо сёлета ў Ня-
меччыне налічвалася 14 тысяч 359 такіх кас. Усе касы 
Райффайзена злучыліся ў вялікі і моцны хаўрус, які мае 
немалую сілу і шмат грошай, як бы вялікі банк. 

Апроч гэтага, за граніцай сталі мужыкі рабіць супол-
кі, каб разам, грамадой купляць патрэбныя прылады да гас-
падаркі, розныя машыны. Завяліся суполкі, якія нарых-
тавалі грамадскія маслобойні, сыраварні і інш. У Даніі ця-
пер ёсць 1 тысяча 76 суполок; да іх належыць 157,5 тысячы 
гаспадароў, і ў 1906 г. яны вырабілі на продаж 176 мільё-
наў фунтаў масла — на 4,5 мільёна рублёў (7,2 тыс. тон 
у пераводзе на сучасныя адзінкі вымярэння і на 15,7 млн. € 
у пераводзе на сучасныя грошы. — У. А.). У Нямеччыне 
гэткіх суполок 2 тысячы 911; апроч таго, ёсць 173 супол-
кі, што прадаюць салодкае малако. А яшчэ ўсюды мужы-
кі злучаюцца ў хаўрусы, каб гуртам прадаваць свае збож-
жа, высылаць яго ў вялікія гарады, у чужыя краі; гэтак 
і цану большую бяруць, дый трымацца яе грамадзе ляг-
чэй, як кожнаму паасобку. I гэтыя суполкі, маючы свой 
хаўрус, так добра зарабляюць, што ў розных месцах пабу-
давалі вялікія мураваныя склады, куды вязуць збожжа 
з усіх старой. 

Карысць ад «кааперацыі», грамадскай працы, розных 
суполок і таварыстваў памалу пачынаюць сяляне разу-
мець і ў Расійскай дзяржаве. У рускіх губернях за апошнія 

тры гады лічба суполак павялічылася ў чатыры разы. 
У Польшчы іх цяпер больш тысячы у Літве і Беларусі — 
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больш 300. Усё ж такі ў нас прыбываюць яны надта па-
маленьку: часта людзі нічога аб такіх рэчах не ведаюць, 
а калі і чулі нешта, то не знаюць, як узяцца за справу. 
Дык вось, каб дапамагчы нашым сялянам у гэтай рабоце, 
у Вільні аткрылася нядаўна «Таварыства пашырэння каа-
перацыі». Гэтае новае таварыства, клічучы ўсё грама-
дзянства нашага краю да работы, піша: «Наша мэта і за-
данне — пашыраць і падтрымліваць усялякую супольную 
працу дзеля карысці грамадскай, а найперш дзеля карыс-
ці тых людзей, што больш за другіх чакаюць дапамогі. 
Мы будзем даваць сваю раду ўсім, як закладаць і кіраваць 
розныя суполкі, як весці рахункі, правяраць іх, здаваць. 
Мы будзем памагаць, колькі здолеем, кожнаму, каму да-
памога наша патрэбна. Няхай жа нашы сяляне скарыстаюц-
ца з таго, што можа даць гэтае таварыства. Зварочвацца 
да яго можна па адрасе: «Вильно, Большая Полулянка, 
дом № 18, кв. 4, Бюро Виленского общества поощрения 
кооперации». 

5.2. Як жывуць і гаспадараць у Нямеччыне? 

Перад намі кніжачка ўкраінскага пісьменніка пад за-
галоўкам «Як гаспадараць у чужых краях», напісаная так 
цікава, што кожны з ахвотай і карысцю перачытвае яе. 
У ей апавядаецца, як гаспадараць людзі ў чужых землях; 
як удаецца там хлебаробам з невялічкага поля мець добры 
заробак і жыць у дастатку. 

Вось мы хочам расказачь, як гаспадараць і жывуць 
сяляне ў каралеўстве Гэссэн (Нямеччына). У гэтым кара-
леўстве на кожных 100 гаспадароў толькі 80 маюць зямлі 
на нашу меру да 6 дзесяцін (6,5 га. — У. А); каля 17 гас-
падароў маюць ад 6 да 20 дзесяцін (6,5—21,8 га) і толькі 
тры гаспадары маюць больш чым па 100 дзесяцін (109 га). 
Як жа жывуць нямецкія сяляне, маючы па большай част-
цы 5 дзесяцін зямлі (5,5 га. — У. А.)? 

1Урывак з артыкула: С. Як гаспадараць у чужых краях // Саха. 
Вільня. 1912. Кн. 6. С. 2—5. (Магчыма аўтарам артыкула з'яўляўся 
А. Луцкевіч. — У. А.). 
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Адзін з гэтых гаспадароў распавёў, што ў сярэднім у іх 
многа гадоў ужо падрад былі такія ўраджаі (табл. 5.1). 

Табліца 5.1. Сярэдняя ўраджайнасць асобных 
сельскаі аспадарчых культур у Нямеччыне сто гадоў таму 

Культура 

Азімая пшаніца 

Азімае жыта 

Авёс 

Бульба 

Ураджайнасць 

пудоў з дзесяціны 

180-190 

170-180 

170-180 

1000-1200 

цэнтнераў з гектара 

32-34 

30-32 

30-32 

180-215 

* У арыгінале даныя былі паданы толькі ў пудах на дзесяціну, якія 
затым былі пераведзены ў сучасныя адзінкі вымярэння — цэнтнеры 
з гектару. (Назвы гэтай і наступных табліц у гэтым раздзеле даны ўкла-
дальнікам; у арыгіналах яны прыводзяцца без назваў. — У. А.). 

Калі прыраўняць гэта да ўраджаеў, якія бываюць у нас 
на Беларусі, дзе лічыцца добры ураджай, калі ў сярэднім 
намалоцяць 40 пудоў з дзесяціны (7 ц/га. — У. А), то па-
бачым, што ў Гэссэне селянін з 1 дзесяціны збірае столькі 
збожжа, колькі наш мае з 4, а то і з 5 дзесяцін (г. зн. — 
28-35 ц/га). 

Чаму ж гэткая вялікая розніца ва ўраджаях? Зямля 
там не можна сказаць, каб была лепшая, чым у нас: боль-
шай часткай гліна, гліна с пяском, а то і шчырыя, сы-
пучыя пяскі. Але немец умела вырабляе сваю зямлю, 
умела даглядае расліны, а галоўнае, добра гноіць яе. Там 
кожны кавалачак зямлі вырабляецца, як на агародзе. Там 
кожная жменька гною аберагаецца. Немцы кажуць: як 
ніхто не спадзяецца мець ураджая з незасеянага поля, гэ-
так сама не павінен мець надзеі на ўраджай з няўгноенага 
поля. I яны гнояць зямлю не толькі гноем, але і штучны-
мі навозамі (попеламі), на куплю штучных навозаў (су-
перфасфату, калі, селітры) трацяць вялікія грошы. I дзе-
ля гэтага, што добра гнояць, немцы засяваюць штогод 
усю зямлю, не пакідаючы на папар. 

Пладазмен у іх пры гэтым бывае такі: 
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I) кармавое поле (бульба, буракі, аднагадовыя травы); 
ІІ) азімая пшаніца і жыта; 
III) ярына, авёс і ячмень. 
Сеюць звычайнымі сеялкамі; насенне добра ачышчаюць. 

Кармавое поле штогод добра гнояць. У нас цэлае лета ска-
ціну ганяюць галоднай па папары, а зімой кормяць най-
больш саломай, памешанай з малапажыўным сенам з ба-
лотных траў, а ў немцаў, як бачым, трэцяя частка зямлі 
засяваецца на корм для скацшы. I не толькі трава, а ўсё 
зерне, апрача пшаніцы, не прадаецца на старану, а скар-
мліваецца скаціне. Цэны на мясныя і малочныя прадук-
ты там высокія, і сялянам куды больш карысці скарміць 
збожжа скаціне і прадаваць ужо малако і мяса. 

(...) Цэны на збожжа там крыху большыя за нашы, за-
тое цэны на скаціну куды большыя. Гэтым і тлумачыцца, 
чаму нямецкія сяляне гэтак цікавяцца гадоўлей скаціны 
і здаўна маюць прыказку: «душа гаспадаркі ў хлявах». 
Пры 5 дзесяцінах зямлі (5,5 га. — У. А) нямецкі селянін 
дзякуючы добраму ўраджаю зерня і саломы мае каля 3 ка-
роў, 2—3 цялят, 6 свіней, 15 кур ды пару авечак. За кож-
ную кормную свінню жывой вагой 8—9 пуд. (130—150 кг. — 
У. А) ён атрымоўвае 80—90 рублёў (на сучасныя грошы 
280—315€. — У. А) ды за кожную аткормленую карову 
вагой 25—40 пудоў (410—650 кг. — У. А.) — каля 200 з ліш-
нім рублёў (на сучасныя грошы 700€. — У.А). У гаспа-
дарцы на 5 дзесяцінах (5,5 га. — У .А) каней не трымаюць, 
бо яны дужа дорага абыходзяцца. Усе работы робяць ка-
ровамі; імі аруць, возяць, а прытым яшчэ і дояць іх. 

Як распавядаюць нямецкія сяляне, ад кожнай каровы, 
апрача работы, маюць 160—170 вёдзер малака. Вядро ма-
лака каштуе 80 капеек (на сучасныя грошы 2,8€. — У. А). 
Значыць, кожная карова за год дае даходу 130 рублёў (на 
сучасныя грошы 455€. — У .А). Каровы там найбольш сі-
ментальскага заводу; яны у 2—3 разы большыя за нашых. 

Цэлы год кароў кормяць у хляве ды на прывязі. Летам 
кожны дзень селянін едзе ў поле накасіць на корм скаці-
не сеянай травы. Паш і папараў у іх няма. Скаціну тры-
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маюць у чыстых цёплых хлявах. Гной штодзень зграбаю-
ць у неглыбокія, вымашчаные ямы, а мача сцекае асобна 
ў шчытныя ямы. Малако прадаюць малочным суполкам. 
Калі суполка мае даход, то яго ў канцы года дзеляць па-
між удзельнікамі суполкі. 

Трэба яшчэ сказаць, што сяляне там кожны паасобку не 
прадаюць нічога і не купляюць. Усё, што патрэбна для гас-
падарства — машыны, штучныя навозы, харчы, усё гэта яны 
купляюць агулам, вялікімі партыямі, па таннай цане. Калі ж 
трэба ім прадаваць яйкі, малако, збожжа, то яны таксама 
прадаюць агулам і, само сабой, прадаюць даражэй, чым каб 
кожны прадаваў асобна. На гэта сяляне там злучаюцца ў хаў-
русы ды таварыствы. Таварыствы сялянскія варочаюць вялі-
кімі грашыма, маюць у гарадах свае крамы, канторы і інш. 

Жывуць сяляне невялічкімі засценкамі або паасобку 
на хутарах. Зямля дужа дарагая: да 1500—1800 рублёў за 
дзесяціну (на сучасныя грошы 5,2—6,3 тыс. еўра за 1 га. — 
У. А.); дзеля гэтага там і вуліцы вузенькія, будоўлі сцісну-
ты ў адно месца. Будынкі будуюць с цэглы і гліны. 

Аб пажарах вялікіх не чуваць там. Хаты сялянскія за-
звычай на два паверхі. Унізе пекарня, сталовая ды святліца 
для гасцей, на гары спальня. Чыстата скрозь дужа вялікая. 
На вокнах вісяць фіранкі, падлога чыстая, пафарбаваная, 
на сценах малюнкі, скрозь расстаўлена выгодная мэбля. 

Дзень раздзелены ў сялян гэтак: а 6-й гадзіне раніцай 
п'юць каву с хлебам і з маслам; а 9-й гадзіне снедаюць, 
ядуць каўбасы з хлебам; а 12-й гадзіне абедаюць: крупнік, 
мяса, бульба і закусваюць салодкай стравай з фруктаў; 
а 4-й гадзіне падвячоркаюць, ізноў п'юць каву с хлебам 
і з маслам; а 9-й гадзіне вячэраюць. У кожнага селяніна, 
апроч вопраткі да працы, ёсць яшчэ 2 гарнітуры святоч-
ныя. У свята ўсе апранаюцца чыста, апранаюць накрахма-
леныя кашулі і каляровыя гальштукі; кабеты апранаюцца 
ў капелюхі і ў пекную вопратку. Многа ёсць веласіпедаў, 
у свята на іх едуць на шпацыр, у будні — на работу. У кож-
най хаце ёсць газета і кніжкі па сельскай гаспадарцы. Не-
пісьменных зусім няма. 
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5.3. Як жывуць і гаспадараць у Швейцарыі? 
13ямля ў Швейцарыі ў прыватных руках. Памешчыкі, 

якія маюць многа зямлі, а самі не працуюць, разбіваюць яе 
на малыя участкі, будуюць фальваркі (фермы) і аддаюць 
у арэнду меншым гаспадарам альбо беззямельным. 

Зямля тут вельмі дарагая: калі хто мае 1 дзесяціну 
(1,0925 га. — У. А.), то гэта ўжо цэлы капітал; не раз 
мераюць яе пры продажы не на дзесяціны, а на сажані 
(4,5 м2. — У. А). Дзеля гэтага тут ні адна пядзь зямлі дар-
ма не гуляе. Будынкі будуюць з каменняў, крыюць дахоў-
кай; але каб менш займалі яны зямлі, то ўшыркі і ўдоўж-
кі іх мала гоняць, за тое будуюць у два паверхі, а пад ні-
зам склеп, дзе перахоўваюць варыва і інш. На першым 
паверсе — кухня, пакойчык, сенцы, за загародкай дзве пра-
варыны, побач склад для ўсялякіх гаспадарскіх прыладаў. 
На другім паверсе маюць яшчэ са два пакойчыкі, халод-
ны пакой і склад на сена. Таксама сена напіхваюць нават 
пад страху. Гэтак гаспадар мае ўсё і на вачах, і пад рукой. 
Кожны гаспадар увесь свой участак абгароджвае, а с паў-
ночнай — халаднейшай — стараны ставіць ад ветру або 
вышэйшы каменны мур, або абсаджвае густа дрэвам. Усе 
дарогі, нават палеткавыя і пуцявінкі, роўныя і гладкія, 
высланыя каменчыкамі; не дзіва, што на такіх дарогах пе-
равозяць такія вазы, якіх па нашых калдобінах і чацвёр-
кай не выцягнуў бы. (...) 

Абапал кожнай дарогі пасаджаны дрэвы: тапалі, дубы 
ці так якое, а каб день ад іх не перашкаджаў даходзіць па-
севам, год у год абразаюць вярхі і сукі; с танейшых пля-
туць кошыкі; таўсцейшыя ідуць на апал, а пень штогод 
пушчае новыя гукі. 

Зямля хоць і цяжкая тут, затое так выраблена, так да-
ведзена, што нага ажио вязьне; але перш, чым што колечы 

1 Урывак з артыкула: Я. Ш. Як жывуць і гаспадараць хлебаробы за 
граніцай. У Швейцарыі // Наша ніва. 1910. № 22. С. 338—341. Пад гэ-
тым крыптонімам пісаў А. Лявіцкі. (У сваю чаргу матэрыял для свайго 
артыкула аўтар па ўласнаму прызнанню ўзяў з кнігі: Семенов С. Т. По 
чужим землям. М., 1910. — У. А.). 
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пасеяць на ей, швейцарскі хлебароб добра хоча ведаць, да 
чаго гэта земля найболыи прыдатна, с чаго ён будзе мець 
найбольшую карысць. Дзеля гэтага гаспадар бярэ колькі 
жменек зямлі сваёй і пасылае яе ў пробную станцыю, дзе 
вучоныя гаспадары-аграномы разглядаюць і разбіраюць гэ-
ту зямлю па частках і даюць знаць гаспадару, з якой зба-
жыны на такой зямлі можна чакаць найбольшай карысці. 
Таксама і з насеннем швейцарскія хлебаробы вельмі асця-
рожны. Купляюць яны насенне найбольш толькі ў такіх 
складах, якія перш чым прадаць, пасылаюць яго ў кант-
рольную станцыю, дзе робяць акуратныя пробы, ці добра 
насенне ўсходзіць, ці чыстае яно. Не дзіва, што пры такой 
асцярожнасці, працы і разумнай гаспадарцы пасевы там 
амаль ніколі не заводзяць. 3 агародаў сваіх швейцарцы 
ўмеюць таксама атрымліваць наибольшую карысць. Там 
кожнае дрэўца фруктовае, кожны кусцік з ягадамі паса-
джаны так, што адно другому не замінае. 

Працы на лугах сваіх швейцарцы не шкадуюць. Нідзе не 
ўгледзіш ні кусціка, ні камня, ні купіны — гладкія, роўныя 
яны, як стол. 3 восені яшчэ на лугі навозяць гною і роў-
ненька яго скрозь растрасаюць; гэтак ляжыць ён праз усю 
зіму. Вясной грабуць гной у кучкі і паляць, а попел зноў на 
гэтых самых лугах рассыпаюць. Вось на гэтых лугах расце 
пасля такая трава, што і вужака не прапаўзе, і там з мало-
га кавалачка маюць шмат болей карысці, як мы з вялікага. 

Скаціну тут трымаюць у хляве праз усё лета, аж па-
куль не збяруць з лугоў двух пакосаў травы, і толькі ўжо 
пад восень выпускаюць скаціну на пашу — хто на свой 
кавалак, хто наймае ў суседа сцернь, а то хаўрусам пасуць 
і тады наймаюць пастуха. Швейцарскія хлебаробы так цэ-
няць і шануюць сваю працу, што, пакуль не пройдуць яга-
ды і не збяруць усё з поля, то і курыцы з загароджы не 
выпусцяць, бо і за яе трэба плаціць каля рубля штрафу. 

Шмат захадаў і працы маюць швейцарцы каля гною. Кож-
ны дзень вычышчаюць яны праварыны і складаюць яго 
ў асобнае месца, куды кідаюць і ўсялякія гаспадарскія не-
патрэбныя адпадкі; усю гэткую кучу часта паліваюць гнаёў-
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кай, ажно пакуль гной добра не перапрэе. Калі які гаспадар 
болын збярэ гною, чым яму патрэбна на свой палетак, то 
прадае яго. Ахвотнікі заўсёды знойдуцца. Апрача гною, швей-
царцы шмат яшчэ прыкупляюць і фабрычных парашкоў. 

Калі чаго няма магчымасці набыць аднаму гаспадару, 
робяць складчыну і купляюць хаўрусам. Калі ў якого гас-
падара прападзе конь ці карова, хаўрус зараз жа выдае яму 
падмогу на куплю жывёлы. Кароў тут трымаюць толькі 
добрых — малочных; корм і дагляд вельмі старанны, дык 
і малака ў кожнаго гаспадара, апрача сваей патрэбы, застаец-
ца і на продаж. А каб часу не марнаваць, носячы ў горад 
паасобку кожнай гаспадыні свой жбаночак, там маюць хаў-
русную малочную. Асобная падвода едзе ад гаспадара да 
гаспадара, забірае малако і вязе яго ў горад на продаж. 

У кожным сяле ёсць школа; грошы на яе дае камуна-
воласць; дзяўчынкі і хлопчыкі вучацца чытаць, пісаць і лі-
чыць; у свабодныя гадзіны займаюцца гімнастыкай і гуль-
нямі. Як сама школа, так і пакой для гімнастыкі, у якім 
можна і зімой гуляць, прасторныя чыстыя, светлыя. У кож-
най школе ёсць свая бібліятэка, усялякія прылады для збі-
рання і сушкі розных кветак, траў і інш. Гэтым займаюц-
ца дзеці ўлетку, ходзячы на экскурсіі разам са сваімі на-
стаўнікамі, якія тут жа на волі распавядаюць дзецям аб 
усім тым, што яны бачаць вакол сябе. Скончыўшы пачат-
ковую школу, дзеці вучацца яшчэ тры гады, але ўжо боль-
шым навукам: гісторыі, геаграфіі (навуцы аб зямлі) і шмат 
іншым. Апроч таго вучацца маляваць, спяваць, а дзяўчын-
кі вучацца розным ручным работам, найбольш шыццю. 

Гаспадарцы швейцарцы вучаць сваіх дзяцей у гаспадар-
чых школах. Амаль ці не пры кожнай такой школе ёсць 
пробнае поле, на якім вучні спазнаюць, якое збожжа ці тра-
ва на якой зямлі лепей родзіць, як з ім абыходзіцца, які 
гной пад якое збожжа лепей класці і г. д. Таксама ў гэтых 
школах вучацца распазнаваць зямлю, да якога насення яна 
найболей прыдатна. Вось і не дзіва, што пры гэткай асве-
це і супольнай працы гаспадарка ў Швейцарыі вядзецца 
добра і хлебаробы жывуць багата — не па-нашаму. 
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5.4. Як жывуць і гаспадараць у Італіі? 
1У Італіі, як і найчасцей за граніцай, вялікіх зямель-

ных участкоў няма, хоць там зямля не цікавая, а месцамі 
горшая за нашу, але калі хлебароб мае дзесяцін 8 зямлі 
(8,7 га. — У. А.), то гэта лічыцца ўжо вялікім гаспадарствам 
і жыве ён панам. Праўда, нядаўна яшчэ ўсё гаспадарства 
вялося там па-старасвецку, быццам у нас цяпер, тамтэйшыя 
сяляне таксама наракалі на дрэннае жыццё свае і крахта-
лі, як наракаюць і крэхчуць хлебаробы ў нас цяпер. Але 
ўрэшце агледзеліся і зразумелі, што само нараканне ні-
чым не дапаможа, а каб лепей жыць, трэба паспяваць за 
часам, бо жыццё не чакае, а патрэбы яго што раз болей 
і болей узрастаюць. Каб задаволіць гэтыя новыя патрэбы, 
прыходзіцца наладзіць і новыя варункі жыцця — гаспа-
дарства. Але як жа гэта зрабіць? На палепшанне гаспадар-
кі трэба грошы, а іх у беднага селяніна заўсёды нехапае; 
пазычаць ці залажыць зямлю ў банк — гэта значыць за-
кінуць сабе пятлю на шыю і тады працаваць толькі пры-
дзецца на сваіх дабрадзеяў, каб ім заплаціць працэнты за 
пазыку. Дык, каб выбрацца з бяды, пачалі сяляне злу-
чацца ў хаўрусы — кааперацыі, і тады аказалася, што ча-
го не мог здолець адзін чалавек, тое адразу асіліла гра-
мада. Супольна сталі яны купляць гаспадарскія машыны, 
насенне, капаць канавы, праводзіць дзе трэба ваду, 
купляць пародзістую скаціну, коней; супольна і прадаваць 
сталі тыя лішкі, якія давала ім новая гаспадарка. Гэткая 
супольная продаж паказала, што наша прыказка «сваей 
цаны не ўстановіш» не мае ніякай вагі; у нас, напрыклад, 
купец, трапіўшы ў вёску чаго колечы купляць, ідзе ад ха-
ты да хаты, таргуецца с кожным гаспадаром па колькі га-
дзін, каб як цану сарваць, дый і самі сяляне адзін перад 
адным перабіваюць — збаўляюць сваю цану, каб, як хаця, 

1 Урывак з артыкула: Люцык Як жывуць і гаспадараць хлебаробы 
за граніцай. У Італіі // Наша ніва. 1909. № 36. С. 548—551. (Верагодна, 
аўтарам гэтага артыкула з'яўляўся А. Лявіцкі, хоць матэрыял да яго, як 
і ў папярэднім выпадку, усё роўна быў ўзяты з кнігі: Семенов С. Т. По 
чужим землям. М., 1910. — У. А.). 
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свой тавар прадаць. У італьянскіх хлебаробаў гэтага няма: 
там не купец устанаўлівае цану, а прадавец, і ніхто гэтай 
цаны яму не папсуе, бо прадае там не сам гаспадар, а су-
полка за згодай усіх. Гэткім парадкам і часу не марнуюць 
на пераліванне с пустога ў парожняе, і лепшую за сваю 
працу бяруць цану. Калі ж прыходзіцца весці які тавар — 
малако, напрыклад, на продаж у горад, то не вязе там кож-
ны гаспадар паасобку, а або супольна наняты чалавек, або 
за кожным разам чарговы гаспадар. Трубой дае ён знаць 
на ўсю ваколіцу свой выезд і кожны — хто сколькі мае — 
зносіць яму свой тавар, а самі застаюцца пры рабоце до-
ма: вечарам атрымліваюць грошы і разлік. 

(...) Рабочыя тут дарагія: свабаднейшым часам у дзень 
пяць злотых, а самой работай — паўтара і два рублі (на 
сучасныя грошы — 5,2—7€. — У. А). Аб зямлі і гаварыць 
няма чаго. Там арэнды за адзін гектар плацяць у год 50— 
60 рублёў (175—210€. — У. А), а купіць — за гэткі самы 
гектар трэба заплаціць 700, а то і 1000 рублёў (адпаведна 
на сучасныя грошы 2,4 тыс. і 3,5 тыс. €. — У. А). Зямля 
тут, як я ўжо казаў, не цікаўная, а найгорш, што няхват 
дажджу, дык каб змагацца с частымі засухамі, тамтэйшыя 
сяляне шмат лішняй працы дакладаюць. 3 гарыстых не-
вялікіх рэчак адводзяць яны ваду быццам у вялікія азёры, 
а калі ўдарыць засуха, пускаюць ваду ў канавы, якія пароб-
лены скрозь па палетках. Утрымліваць у парадку гэтыя ка-
навы, грэблі, дарогі вымагае там большай працы і дагляду, 
чымсці за нашыя чыгункі! Але чаго не здолее грамада?! 

Праўда, што там і ўрад, добра зразумеўшы, што ўсё 
багацце свайго краю ляжыць у руках сялян-хлебаробаў, 
пайшоў насустрач разумнай іх працы і пачаў як мага 
больш дапамагаць. Цяперашні італьянскі кароль Віктар-
Эмануіл ІІ выкупіў манастырскія землі, а таксама землі 
ў розных князёў і герцагаў і аддаў іх у рукі беззямельных 
і дробных хлебаробаў. Разлік за гэтыя землі вядзе сам 
урад і стварае вельмі прыступныя і карысныя варункі для 
новых гаспадароў. Апрача таго, гэты самы ўрад паадчы-
няў гаспадарчыя школы, арганізаваў сялянскія (аграрныя) 
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камісіі, да якіх прыцягнулі лепшых мясцовых гаспадароў, 
і гэтым усім заведуе міністэрства. Ды яшчэ пазаводзілі 
тут лятучыя вышэйшыя школы (кафедры, што падарож-
нічаюць), у якіх кожны найдрабнейшы селянін-хлебароб 
можа даведацца і вучыцца ўсім новым спосабам гаспадар-
кі. Так, напрыклад, ёсць там найлепшае насенне, ёсць про-
бы з усялякай зямлі, якая збажына дзе лепш родзіць; ёсць 
новыя гаспадарчыя машыны і іх задарма пазычаюць на 
пробу; тут жа і кавалак зямлі, парэзаны на шматочкі, 
на каторых пазасявана збожжа з рознымі фабрычнымі 
гнаявымі парашкамі, і кожны не ў кніжцы, а з практы-
кі, сваімі вачамі, бачыць, што да чаго лепей падыходзіць 
і якая з гэтага карысць. Прафесары-аграномы галоўней-
шых школ — гэта не такія, як нашы прафесары, якіх мы 
толькі с кніжак іхніх ведаем; там яны кожную нядзелю 
ці свята, калі ў хлебароба свабоднейшы, значыцца, час, 
пераязджаюць з месца на месца па ўсёй правінцыі (як на-
шай губерні) — чытаюць, вучаць сялян гаспадарцы, хо-
дзяць з імі разам па палетках, паказваючы і растлумачваю-
чы, дзе што патрэбна зрабіць, якая прычына неўраджаю, 
што дзе лепей сеяць і г. д. Да гэтых прафесараў на фермы 
з'язджаюцца народныя настаўнікі і там падвучваюцца гас-
падарцы, каб пасля мець магчымасць дзяліцца сваімі ве-
дамі ў школах з вучнямі. 

Для дзяцей-сірот у Італіі ёсць асобныя прытулкі, дзе 
апроч іншых навук усіх вучаць і гаспадарцы. Прымаюць ту-
ды ад 10 год і трымаюць да 18-ці. За гэты час дзеці паспя-
ваюць добра навучыцца хадзіць і каля гаспадаркі, і каля 
агародаў, садоў і выходзяць яны адтуль ужо добрымі свя-
домымі гаспадарамі, і ім не цяжка знайсці і зарабіць сабе 
на кавалак хлеба. Гэтым парадкам тамтэйшыя сіроты бы-
ваюць не абузай, як у нас, а вялікай падмогай для сялян-
скага грамадзянства. Як вялікую ўвагу звяртаюць у Італіі 
на гаспадарства, відаць яшчэ з таго, што там нават жаўне-
раў у войску прыкладаюць да гаспадаркі і ваеннае мініс-
тэрства мае свае фермы, з якіх пасевы ідуць на патрэбы 
войска і гэткім парадкам танней яно абыходзіцца для са-
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мога народа, бо не толькі вучыцца ваенных муштроў, а і са-
мо на сябе нейкую долю зарабляе. Таксама і бальніцы 
маюць сваю гаспадарку, дзе найбольш гадуюць кароў, ад 
якіх усё малочнае ідзе для хворых. 

Кожны італьянскі селянін вядзе гаспадарку такую, 
с якой ён можа мець найболыны даход. Той, які мае зусім 
маленькі кавалак зямлі, садзіць фруктовыя дрэвы, ягады 
і з гэтага мае добры даход. На большых участках сеюць 
ужо збожжа, а які дагляд яно там мае, можна бачыць ужо 
с таго, што пшаніцу, напрыклад, калі яна толькі яшчэ 
ў пуку, стрыгуць зверху, каб не гнала яе ў гару, а больш 
заставалася сілы на даўжэйшы колас. Абстрыжаныя пёр-
кі збіраюць для скаціны. Гарох на полі прывязваюць да ты-
чак, дык ён не падгнівае знізу і дае такі ўраджай, аб якім 
нам і не снілася. Яшчэ на большых участках налягаюць най-
больш на скаціну. Кароў гадуюць усялякага заводу: аднаго 
да пашы; другога заводу — для малака; трэцяга — на мяса. 

Гэтак шчыра, разумна і супольна ўзяўшыся за гаспа-
дарку, італьянскія сяляне дабіліся таго, што нават на та-
кіх землях, скуль не больш, як гадоў дзесяць таму назад, 
сяляне выязджалі на чужыну па хлеб, прывозячы разам 
з ім і хваробы да дому, цяпер не толькі сабе хапае гэтага 
хлеба, але маюць яго яшчэ на продаж. Супольная праца 
грамады паказала, што не толькі можна мець з невялічка-
га кавалка зямлі добры даход за сваю працу, але і вырваць 
тую тлустую лусту, якую прывыклі ўрэзаць сабе с працы 
рук селяніна-хлебароба ўсялякія перакупшчыкі і апекуны. 

5.5. Як жывуць і гаспадараць у Англіі? 
1Англія — не хлебаробная краіна. Яна сама не здабы-

вае ў сябе і паловы таго зерня, што ёй патрэбна. Таго, што 
не хапае, дакупляе ў Амерыцы і Расіі, а таксама ў Індыі 

1 Урывак з артыкула: Люцэк Як жывуць і гаспадараць хлебаробы за 
граніцай. У Англіі. // Наша ніва. 1909. № 23-24. С. 360-362. (Верагод-
на, аўтарам гэтага артыкула з'яўляўся А. Лявіцкі, хоць матэрыял да яго, 
як і ў папярэднім выпадку, усе роўна быў ўзяты з кнігі Семенов С. Т. 
По чужим землям. М., 1910. — У. А). 
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і ў сваіх калоніях. Але хлеба там не хапае не дзеля таго, 
што ангельцы былі дрэннымі хлебаробамі, а дзеля таго, 
што там зямля не ў сялянскіх руках. Большая частка зям-
лі ў Англіі належыць лордам і багачам. Дробных гаспада-
роў, якія маюць менш чым паўвалокі (10,68 га. — У. А.), 
у Англіі толькі палавіна. Затое шмат ёсць такіх, якія маюць 
больш як па 100 валок зямлі (2136 га. — У. А.); а як такія 
паны, апроч гэтага, маюць яшчэ і капіталы, дык яны ма-
ла і клапоцяцца, каб мець якую-колечы карысць з зямлі, 
глядзяць на яе як на якую забаву для сябе. 

Усе ангельцы вельмі любяць розныя гульні і то на два-
рэ — на вялікіх абшарах, каб было дзе разагнацца. Забаў-
ляюцца не толькі дзеці ці падросткі, але сталыя і пажы-
лыя; забаўляюцца мужчыны і жанчыны. Глядзець на та-
кія гульні з'язджаюцца дзесяткі, а то іншым разам і сотні 
тысяч народу. Пад такія забавы трэба шмат месца — шмат 
зямлі, і ангельцы яе на гэта не шкадуюць. Пры вёсках, 
мястэчках, гарадах адведзены і агароджаны толькі пад 
гульні грамадныя пляцы зямлі, на якіх і трава нават вы-
таптана. Затое народ тут крэпкі, здаровы і спрытны. Зямлю, 
якая ідзе пад гаспадарку, разбіваюць на часткі, будуюць 
на іх фермы (хутары) і аддаюць у арэнду тым, хто сам 
можа працаваць. У арэнду аддаюць адразу на шмат гадоў: 
на 7, 14, 21, 99 і 100. Арэндатар прыкладае ўсе свае сілы, 
каб было чым заплацщь арэнду і каб застаўся яшчэ яму 
заробак. Ён купляе розныя машыны, купляе фабрычныя 
парашкі і такім парадкам зямлю вельмі добра вырабляе 
і гноіць. Форма зямельных участкаў тут зусім не такая, 
як у іншых краях. Тут няма вузкіх, доўгіх палос, як нашы 
шнуры, а кожнае поле, кожная асобная гаспадарка, хоць бы 
там было і дзве дзесяціны (2,2 га. — У. А.), яна ў адным 
кавалку і абгароджана з усіх бакоў; так што, апрача як праз 
вароты, туды іначай не пападзеш. Гэткая форма фермы 
(фальварка) вельмі выгодная тым, што, як збяруцца с по
ля, туды заганяюць скаціну, зачыняюць вароты і не трэ
ба ніякіх пастухоў. Як с зачыненага дарожніка, скаціна ні-
куды не можа выйсці. Форма гэткіх ферм бывае розная. 
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Дарогі скрозь такія роўныя і так убітыя, што іх нават 
цяжка папсаваць. Па іх можна вазіць аграмадныя вазы, 
і ніколі не бывае ані столькі страты часу, ані калецтва ска-
ціны, як, напрыклад, па нашых дарогах. Скаціна ў Англіі 
страшэнна дарагая: за маладую добрую карову плацяць 
160—200 рублёў (на сучасныя грошы 560—700€. — У. А.); 
за старую — 120—150 (420—5256. — У. А.); за каня — не 
менш 400 рублёў (1400€. — У. А.)! Але ангельскі хлебароб 
і з пустыні здолее зрабіць зямлю, як агародную, і дабіцца 
з яе добрага даходу. Дзе ніжэйшая зямля, капаюць кана-
вы; гэту чорную зямлю возяць і зароўніваюць ей дзе яшчэ 
ёсць ямы; выкапаюць куст ці дастануць камень, а ў іншым 
месцы пазразаюць купіны і імі залатаюць тыя дзіркі з-пад 
куста ці каменя і так скрозь перакапаюць, зраўнуюць, зям-
лю зробяць, як пух, гнояць, чым папала, і ускорасці гэ-
тай пустыні не распазнаць. Сеюць тут усё машынамі, дык 
усходы бываюць роўныя, радочкамі. Збожжа тут полюць 
таксама машынамі, дык не дзіва, што родзіць добра, бо ўся 
сіла с зямлі ідзе ў збожжа, а не так, як у нас, у траву. 
Цэны таксама добрыя трымаюцца, так што тутэйшы хле-
бароб з дзесяціны (1,09 га. — У .А.), апрача арэнднай пла-
ты, насення, мае наогул 150—200 рублёў (на сёняшнія гро-
шы 525—700€. — У. А.) за сваю працу, дый то апроч сало-
мы. А салома тут вельмі дарагая — паўрубля пуд (1,7€ за 
цэнтнер. — У. А.). Таксама маюць гаспадары добры даход 
і са сваіх кароў. (...) 

Хаты свае ангельскія сяляне не раз робяць бітыя з глі-
ны, як у нас на Украіне, і крыюць саломай, але іхняя ра-
бота і крапчэйшая, і зграбнейшая, дый ставяць іх у два 
паверхі. Пакойчыкі хоць і невялічкія, але чыстыя і пекна 
прыбраныя; на верхнім паверсе спяць, на ніжнім — кух-
ня, сталовая і ванна для мыцця. 

У Англіі той, хто не мае сваей зямлі, то і падаткаў ні-
якіх не плаціць. Школы таксама зусім бясплатныя. Дзя-
цей у школкі можна аддаваць ужо ад трох гадоў. Там з імі 
настаўніцы гуляюць, прывучаюць пакрысе да малюнкаў, 
вучаць спяваць, і такім парадкам дзеці з маленства маюць 
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добрую і разумную апеку, а бацькам не замінаюць дома 
ў працы. Старэйшых вучаць розным навукам, і толькі ўлет-
ку на 6 нядзель пускаюць іх да дому ды на 2 нядзелі яшчэ 
на зімовыя святы. Таксама ёсць школы, у якіх вучаць гас-
падарцы. Апроч навукі з кніжак, тут найбольш звяртаюць 
увагу на пробныя ці ўзорныя гаспадаркі, з якіх лепш, чым 
з кніжак, паказваюць карысць з разумнай гаспадаркі. Апроч 
таго, робяць падарожжы (паездкі) не толькі па сваей краі-
не, але і за мяжу разам з вучнямі, а то і з іх бацькамі, каб 
прыгледзецца, як дзе людзі гаспадараць. Таксама вучаць 
у школах не толькі працы каля зямлі, але і як абыходзіц-
ца, гадаваць скаціну, свіней, авечак, кур і інш. Апроч 
таго, па мястэчках, дзе ёсць гэтыя гаспадарскія школы, 
у гандлёвыя дні прафесары чытаюць лекцыі аб гаспадар-
цы для ўсіх, хто хоча, і паказваюць усялякія пробы. На та-
кія лекцыі кожны селянін, прыехаўшы са сваімі справамі 
на ярмарку, можа дарма заходзіць, слухаць, прыглядацца 
і шмат чаму добраму навучыцца. I праўда, набіваецца ту-
ды народу паўнюсенька, не раўнуючы, як і ў нас у гандлё-
выя дні; толькі там набіваюцца ў школы, а ў нас — у піў-
ныя. Бо такіх школ няма! 


