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З Вя ча сла вам Ба ту ры ным я па зна ё-

мі ла ся ў ста ліч ным Се ва сто паль скім 

пар ку. Пад цяг ну ты муж чы на спя шаў ся 

з па ке ці кам се мак у бок ма ёй лю бі май 

алеі. «Гэ та, ві даць, вы тут ва вё ра чак 

пад корм лі ва е це?» — па ці ка ві ла ся. — 

«Я, — сціп ла ўсміх нуў ся ў ад каз Вя-

ча слаў Мі ка ла е віч. — У 71 год у лю бое 

на двор'е ха джу сю ды што дзень, як на 

ра бо ту».

Толь кі па спеў мой но вы зна ё мы на сы-

паць се мак у кар муш ку, як звер ху на вы пе-

рад кі спус ці лі ся дзве ва вёр кі.

— Ба чы це, як яны мя не тут ча ка юць, ве-

да юць, што пры ня су ім што-не будзь па ла-

са вац ца. Вось трош кі пры хва рэў. Ты дзень 

не ха дзіў у парк. Дык увесь спе ра жы ваў ся. 

Ка лі сю ды не прый ду, мне ча гось ці не ха пае. 

Так, хлоп цы (звяр та ец ца да га лу боў, што 

пры ля це лі сле дам), не на хаб ні чай це, дай це 

па ес ці сяст рыч кам.

Вя ча слаў Мі ка ла е віч, па куль не пе ра ка-

на ец ца, што ва вё рач кі па елі, дзя жу рыць по-

бач з кар муш ка мі.

Рап там з дрэ ва ку ляй зва лі ла ся трэ цяя 

ва вёр ка. Дзве яе сяб роў кі так спу жа лі ся, 

што, ад скок нуў шы, су тык ну лі ся ў па вет-

ры. Та кое не звы чай нае ві до ві шча я ба чы ла 

ўпер шы ню.

— О, гэ та Да ша — са мая жва вая з ся мі 

ва вё рак, што тут жы вуць, — ка мен туе Вя-

ча слаў Мі ка ла е віч. — Ад ра зу бач на — гас-

па ды ня, ім гнен на ўсіх ра за гна ла.

Па куль ва вёр кі ла са ва лі ся се м ка мі, муж-

чы на рас ка заў, што ра ней жыў у ва ен ным 

га рад ку ва Уруч чы.

— А там жа лес кру гом. Дык вось ад на 

ва вё рач ка па на дзі ла ся пры хо дзіць на мой 

бал кон. Я што дзень ча каў яе, ад смыс ло ва 

па кі даў там сем кі, арэш кі. А по тым тая ва вё-

рач ка пра па ла. Я вель мі моц на пе ра жы ваў. 

А пас ля пра чы таў, што іх век ка рот кі — уся го 

ка ля пя ці га доў.

Ця пер Вя ча слаў Мі ка ла е віч жы ве по бач 

з Се ва сто паль скім пар кам. Яму як бы ло-

му ва ен на му вы дзе лі лі ква тэ ру на ву лі цы 

Лук' я но ві ча.

— Каб тры маць ся бе ў фор ме, што дзень 

пра хо джу пе хам як мі ні мум пяць кі ла мет раў. 

Най леп шае мес ца — гэ та парк по бач з до-

мам. Там і пры кме ціў ва вё ра чак. Усе хо чуць 

на зі раць за імі, а кар міць ня ма ах вот ні каў. 

Вось я і вы ра шыў узяць над се ва сто паль скі мі 

ва вё рач ка мі шэф ства. Змай стра ваў кар муш кі 

і на шу ім ежу ды ва дзіч ку. Пе шчу ва вё ра чак, 

ад даю ім, мож на ска заць, ад ну чац вёр тую 

сва ёй пен сіі. Дзя куй бо гу, ма гу да зво ліць са-

бе гэ та ра біць. У мя не як у ва ен на га пен сія 

доб рая. Куп ляю сем кі, арэ хі. Узім ку, ка лі бы лі 

моц ныя ма ра зы, цэ лую ніз ку су ша ных гры боў 

для іх на быў. Акра мя та го, збі раю жа лу ды, у 

мя не яшчэ цэ лае вяд ро за ста ло ся з во се ні.

Па ста ян ныя на вед валь ні кі пар ка ўжо 

па зна юць сяб ра ва вё рак. Спы ня юц ца па-

раз маў ляць, дзя ку юць, што ства рыў та кое 

цу доў нае мес ца для на зі ран ня за па цеш ны-

мі жы вёл ка мі.

— Ме на ві та тут, на гэ тай алеі, я і па зна-

ё міў ся з ад на дум ца мі, Тац ця най Іва наў най 

ды яе му жам — Ге надзь Анд рэ е віч так са-

ма бы лы ва ен ны. Яны мне да па ма га юць 

пад корм лі ваць ва вё рак ды пры бі рац ца ка ля 

кар му шак.

Акра мя ва вё рак, на «алею Ба ту ры на» 

ўзім ку пры ля та юць кар міц ца гі лі, сі ніч кі, зе-

ля нуш кі, бе рас ця нач кі, сой кі, шпа кі, дзят-

лы... Для ці каў ных пен сі я нер па ве сіў по бач 

з кар муш ка мі бук лет з вы ява мі пту шак і іх 

наз ва мі на бе ла рус кай і рус кай мо вах, які 

яму па да ры лі спе цы я ліс ты «Ахо вы пту шак 

Баць каў шчы ны». А так са ма мі ні-ін струк-

цыю: чым мож на кар міць жы ха роў пар ка, 

каб не на шко дзіць ім.

— Я за ўва жыў, што лю дзі праз 

ня ве дан не кла дуць у кар муш кі ка-

шу, якая за цві ла, хлеб. А хле бам, 

асаб лі ва чор ным, пту шак кар міць 

нель га. Най леп шы корм — не са-

лё ныя і ня сма жа ныя сем кі сла-

неч ні ка, не са лё ныя ара хіс ды са-

ла. Мож на клас ці про са, але яны 

стам ля юц ца яго дзяўб ці.

Да зі мы Вя ча слаў Мі ка ла е віч 

пла нуе змай стра ваць яшчэ не каль кі 

кар му шак, каб уста ля ваць на ін шых 

але ях. Ён вель мі спа дзя ец ца, што на вед валь ні-

кі пар ка бу дуць ашчад на да іх ста віц ца.

— Ней кія ван да лы ў сту дзе ні зла ма лі ўсе 

кар муш кі, — уз ды хае муж чы на. — Да вя ло-

ся ад наў ляць. Лю дзі ж у парк пры хо дзяць 

роз ныя. Не ка то рыя цку юць ва вё рак сва і мі 

са ба ка мі. Я пра сіў іх гэ та га не ра біць — трэ-

ба ж ра та ваць жы вёль ны свет, які і так пра-

па дае. На жаль, не ўсе гэ та ра зу ме юць...

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. Фо та аў та ра.

— І я, і мой муж вы рас лі ў 

пры ват ным сек та ры. По тым 

жы лі ў га рад ской ква тэ ры, 

і я ду ма ла, што так бу дзе 

заў сё ды. Але не як муж ска-

заў, што хо ча бу да ваць дом 

за го ра дам. Не ле ці шча, а 

ме на ві та дом для ўсёй сям'і. 

Ве да е це, я ця пер ра зу мею, 

што гэ та не бы ла да ні на 

мо дзе — маў ляў, да сяг нуў-

шы пэў на га ма тэ ры яль на га 

ста но ві шча, па ста ту се трэ-

ба мець за га рад ны дом. Не, 

гэ та бы ло ін шае — па трэ ба 

быць блі жэй да пры ро ды, да 

сва іх ка ра нёў, — апа вя дае 

На тал ля.

— А вы, як дзе каб рыст-

ка, па еха лі за му жам ці 

жы лі на два да мы?

— Роў на ме сяц я пра жы-

ла на два да мы і зра зу ме-

ла, што мне гэ та цяж ка, ды 

і ня пра віль на ў да чы нен ні 

да сва ёй сям'і. Пе ра еха ла 

ў Ра там ку і ні вод на га ра зу 

не па шка да ва ла аб гэ тым. 

Больш за тое — ця пер ужо 

не ўяў ляю, як лю дзі жы вуць 

у го ра дзе. Не як за ста ла ся 

на ча ваць у сяб роў кі, дык 

не маг ла за снуць: то ліфт 

гу дзіць, то яшчэ які гру кат. 

Зра зу ме ла, што і ды ха ец ца 

ў ме га по лі се не так лёг ка, 

як у нас на пры ро дзе. Гэ та 

та кое шчас це — ра ні цай 

ба са нож прай сці ся па ра се! 

А як цу доў на амаль круг лы 

год жыць ся род кве так! У 

нас жа тут пер шыя за цві-

та юць пра лес кі і кро ку сы. З 

ця гам ча су я на ву чы ла ся ра-

біць так, каб на клум бах не 

бы ло «лы сін»: квет кі цві туць 

ад ны за дру гі мі. А за вяр ша-

юць се зон хры зан тэ мы і 

поз нія ру жы. Апош ні бу кет 

я зра заю ў ліс та па дзе і са ма 

са бе раб лю та кі па да ру нак.

— На тал ля, у вас вя лі кі 

ўчас так, шы коў ныя ру жы, 

ста вок і на ват цяп лі цу бу-

дуе це. Ска жы це шчы ра, 

коль кі ў вас па моч ні каў?

— Са праў ды, ёсць дзяў-

чы на, якая да па ма гае ў ма ім 

мі ні-ба та ніч ным са дзе. Але 

мы шмат што ро бім ра зам. 

Ка неш не, усё гэ та па тра буе 

і ча су, і на ма ган няў, але ка лі 

ты лю біш свой ла пік зям лі, 

сваю ру жа вую алею, то да-

гля даць гэ та ўжо не цяж кая 

пра ца, а за да валь нен не. Да 

жа дан ня па ста віць цяп лі цу 

трэ ба бы ло да рас ці, я шмат 

чы та ла пра тое, як ёй ка рыс-

тац ца. Трэ ба бы ло даць са бе 

шчы ры ад каз на пы тан не, ці 

хо піць у мя не на гэ та ча су і 

жа дан ня. У нас, як ба чы це, 

ня ма вя лі ка га ага ро да, але 

дзве-тры град кі з зе ля ні най, 

агур ка мі, ру ка лай ро бім. Ця-

пер вось і цяп лі ца з та ма-

та мі ды ін шай га род ні най 

да дас ца.

На шы ўну кі вы рас лі тут. 

Я на ват ін шым ра зам ду-

маю, што для іх дзед, ба бу ля 

і Ра там ка — сі но ні мы. Для 

дзя цей аса ло да — са да ві-

на ды яга ды. Вель мі лю бім 

лі пень, бо вый дзеш у сад, 

а там — ма лі ны, ча рэш ні, 

па рэч кі, агрэст... Сма ка та! 

Сваё, зда ец ца мне, смач-

ней шае за куп ле нае на Ка-

ма роў цы.

— Ві даць, што ру жы — 

ва ша за хап лен не. Як доў га 

збі ра лі та кую ка лек цыю?

— На ват ка лі ў нас не 

бы ло гэ та га до ма, не дзе ў 

глы бі ні ду шы ў мя не жы ла 

ма ра пра ру жа вую алею. 

Ка лі бу да ваў ся дом, па ча ла 

яе ажыц цяў ляць. Та ды яшчэ 

не бы ло са до вых цэнт раў 

і вя лі ка га вы ба ру кве так, 

у пры ват нас ці ру ж. Але я 

шу ка ла, неш та за маў ля ла 

праз ін тэр нэт, на бы ва ла 

за мя жой, штось ці пры во-

зі лі сяб ры. Ад ны з пер шых 

у ма ёй ка лек цыі — чай ныя 

ру жы, якія мне пры вез лі з 

Уз бе кі ста на. Вель мі да лі-

кат ныя квет кі, з тых дзе вя ці 

кус тоў і ця пер тры цві туць. 

На пер шым ча се я зай ма ла-

ся і вы рошч ван нем ра са ды, 

але хут ка зра зу ме ла, што 

пра сцей ку піць на рын ку. 

А ця пер і ўво гу ле шмат роз-

ных са до вых цэнт раў, га да-

валь ні каў. На маю дум ку, 

у нас пра да юць і ра са ду, і 

са джан цы доб рай якас ці, і 

вы бар ёсць на лю бы густ і 

ка ша лёк.

— Як вам тут жы вец ца 

ўзім ку?

— Цу доў на! Цёп ла і 

ўтуль на. А яшчэ не трэ ба 

мар на ваць гро шы на за ня ткі 

фіт не сам. Рас чыс ціў сцеж кі 

ад сне гу — вось вам і фіт-

нес. У го ра дзе лю дзі сне гу 

звы чай на не ра ды, а мы яго 

вель мі ча ка ем. Лю біць зі му 

і наш са ба ка Тэ дзі. Яшчэ ў 

нас тут па чу ва ец ца гас па ды-

няй кош ка Ры ся. Яна жы ла ў 

сям'і дач кі, але ім да во лі час-

та да во дзіц ца ез дзіць у ка-

ман дзі роў кі, та му Ры сю ад-

да лі нам. Яна вель мі лю біць 

гас цей, але ка лі пры яз джае 

дач ка, то ха ва ец ца — ба іц-

ца, што за бя руць у го рад.

— Ця пер час цей лю дзі 

су стра ка юц ца ў ка фэ, а 

жыл лё ста но віц ца та кім 

пры ват ным мес цам, ку-

ды ні ко га не за пра ша юць. 

Дзве ры ва ша га до ма ад-

чы не ны для сяб роў?

— Без умоў на! Мы ра ды 

на шым сяб рам. На ват ка лі 

ра бі лі ра монт, то част ко ва 

пе ра пла на ва лі ўчас так, каб 

бы ла пар коў ка для гас цей. 

Су стрэ чы ў ка вяр нях ма юць 

пра ва на жыц цё, але ж до-

ма — зу сім ін шая рэч, тут 

цёп лая, ня зму ша ная ат ма-

сфе ра.

Да рэ чы, ка лі мы толь кі 

пе ра ся лі лі ся сю ды, то на-

шы сяб ры гля дзе лі на нас 

крыш ку са здзіў лен нем. 

А сён ня амаль усе яны аль бо 

ўжо па бу да ва лі за га рад ныя 

да мы, аль бо да бу доў ва юць. 

Му сіць, кож ны з нас хто ра-

ней, хто паз ней, але шу кае 

сваю тэ ры то рыю для ду шы. 

Мне зда ец ца, што знай сці яе 

мож на толь кі по бач з пры-

ро дай.

Так скла ла ся, што ўзім-

ку ідзе асноў ная ра бо та над 

пра за іч ны мі тво ра мі. І ве-

да е це, мне тут так утуль на 

і спа кой на, што на ват не заў-

ва жаю, як бя жыць час. Тут 

цу доў на, бо, з ад на го бо ку, 

жы веш ся род пры ро ды, і ў 

той жа час ёсць усе звык лыя 

бы та выя вы го ды. Го рад вы-

смокт вае сі лу, а пры ро да яе 

дае. Ка лі вы яз джаю за каль-

ца вую да ро гу, вель мі доб ра 

гэ та ад чу ваю.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва 

На тал лі Батраковай.

Жыц ця лю быЖыц ця лю бы
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Блі жэй да пры ро дыБлі жэй да пры ро ды ТЭ РЫ ТО РЫЯ ДЛЯ ДУ ШЫ
Вя до мая бе ла рус кая пісь мен ні ца, аў тар 

бест сэ ле раў «Площадь согласия», «Территория 

души» і «Миг бесконечности», а так са ма не каль кіх 

збор ні каў вер шаў На тал ля БАТ РА КО ВА ўжо на 

пра ця гу 16 га доў жы ве ў зна ка мі тым аг ра га рад ку 

Ра там ка. «Жы вём, ні бы та ў ба та ніч ным са дзе. 

А якая тут рас ко ша для ўну каў і на шых кош кі 

ды са ба кі!» — ка жа пісь мен ні ца. Я ча мусь ці 

ўяў ля ла мод ны ды зайн участ ка, дзе ўсё ні бы та са 

ста рон кі глян ца ва га ча со пі са. А ўба чы ла мо ра руж, 

утуль насць і та кую доб рую па тры яр халь насць.


