
5БЛІ ЖЭЙ ДА ПРЫ РО ДЫ16 лістапада 2017 г.

ВЕ ЛА СІ ПЕД 
З «МА ТОР ЧЫ КАМ»

На пры пын ку нас су стра кае Кі рыл. 
У чыр во на-зя лё ным спар тыў ным кас-
цю ме з над пі сам «Belarus» і на ве ла сі-
пе дзе, «за прэ жа ным» са ба ка мі.

— Па ка тац ца не хо ча це?
Мы з фа то гра фам ва га ем ся. 

А ма ла му там кар ціць са рвац ца з 
мес ца. Умка за вы вае: маў ляў, ра-
шай це ся хут чэй. І са праў ды, ка лі 
яшчэ та кі шанц вы пад зе?

...Да мы ў вёс цы Гор ная Ру та ста-
яць па асоб ку, як ху та ры. На па лях 
яшчэ не рас се яў ся ра ніш ні ту ман. 
Збо чыў шы з да ро гі, за ўва жа ем 
Тац ця ну ў кам па ніі шча ню коў. Тым 
уся го толь кі ча ты ры ме ся цы, а ўжо 
вы ма ха лі гас па ды ні да ка ле на. Зда-
лёк мож на па ду маць, што з ле су 
вы бег ла зграя ваў коў.

— Быў у нас адзін вы па дак. Су-
сед на ка ні ехаў, а той за ўва жыў у 
па чат ку вёс кі Умку. Стаў на ды бы 
і ледзь на зад не па ска каў, — рас-
каз вае сям'я.

Пас ля пра беж кі ў шча ню коў 
сня да нак. Усе чац вё ра за бя га-
юць у валь ер, са дзяц ца ў ра до чак, 
быц цам пер ша клас ні кі, і цярп лі ва 
ча ка юць, па куль Кі рыл па чар зе 
раз ло жыць пор цыі. Але ес ці ні хто 
не па чы нае. І толь кі пас ля ка ман ды 
«мож на» друж на за ры ва юц ца на са-
мі ў корм і гру ко чуць міс ка мі.

— Ну што, пой дзем у дом?

МА РЫ АБ СА ДЗЕ І ЕЖЫ 
СА СВАЙ ГО АГА РО ДА
У ка мі не па трэск ва юць дро вы. 

На ста ле — свой скія хлеб, тва-
рож ны сыр, ва рэн не. І са ма роб ная 
дух мя ная гар ба та — яб лыч ная, з 
нот ка мі ча бо ру і са сны. Тац ця на і 
Кі рыл рас каз ва юць, як су стрэ лі ся 
дзя ку ю чы вёс цы. А да гэ та га ў кож-
на га бы ло сваё ста ліч нае жыц цё.

Кі рыл зай маў ся спор там — мод-
най на той час ат ле тыч най гім нас-
ты кай. У 1991 го дзе стаў апош нім 
чэм пі ё нам Са вец ка га Са ю за па 
куль ту рыз ме. Вёў біз нес у гэ тай 
сфе ры — пра да ваў спар тыў нае 
хар ча ван не, асна шчаў фіт нес-цэнт-
ры трэ на жо ра мі — і кі ра ваў Бе ла-
рус кай фе дэ ра цы яй бо дзі біл дын га 
і фіт не су. А ў 2011-м са браў ся і пе-
ра ехаў у вёс ку.

— Што змя ні ла ся? — за дум ва ец-
ца. — Жыц цё выя каш тоў нас ці. Дзе-
ці — тры дач кі — ужо вы рас лі, і я па-
ду маў: што я яшчэ па ві нен зра біць, 
каб не бы ло крыўд на за пра жы тыя 

га ды? Ха це ла ся не ча га боль ша га, 
чым прос та тра ціць і за па сіць. Хоць 
я да лё ка не аг ра рый, даў но ма рыў 
пра ежу са свай го ага ро да і пры го-
жы сад з пла до вы мі дрэ ва мі.

Тац ця на ўсё сваё дзя цін ства 
пра во дзі ла лет нія ка ні ку лы ў вёс цы. 
На ват ка лі вы бі ра ла пра фе сію — 
па пер шай аду ка цыі яна на стаў-
нік па чат ко вых кла саў, — ду ма ла: 
як здо ра ва — ле та не ў го ра дзе. 
А пас ля з га ла вой па глы бі ла ся ў ра-
бо ту. Больш за ча ты ры га ды жы ла 
ў Маск ве: пра ца ва ла там чай ным 
май страм, рэ дак та рам кніг, вя ла 
псі ха ла гіч ныя трэ нін гі.

— Ка лі вяр ну ла ся ў Бе ла русь, 
бы ло ўжо ад чу ван не пе ра сы ці са-
цы яль ны мі да сяг нен ня мі, — дзе-
ліц ца Тац ця на. — Я ку пі ла до мік 

у глы бін цы на мя жы з Літ вой. Са-
праўд ная глуш. Мяс цо выя гля дзе лі 
на мя не як на вар' ят ку: маў ляў, так 
не мо жа быць, каб да рос лы за бяс-
пе ча ны ча ла век вы браў лес за мест 
гі пер мар ке та і печ ку за мест са ўны. 
Пра жыў шы там прак тыч на год, я 
зноў пры еха ла ў Мінск і ад кры ла 
сваю спра ву — у мя не бы ла чай ная 
шко ла: я вя ла цы ры мо ніі, за пус ці-
ла ін тэр нэт-кра му. Але вы ву ча ю чы 
куль ту ру Ус хо ду, усё больш імк ну-
ла ся да пры ро ды, раз ме ра на га ла-
ду жыц ця. Каб вес ці біз нес, на ня ла 
па моч ні каў, а са ма боль шую част ку 
ча су пра во дзі ла ў тым до мі ку на 
паў ноч ным за ха дзе Бе ла ру сі.

Па зна ё мі ла ся па ра шэсць га доў 
та му ў гас цях у агуль най сяб роў кі, 
якая жы ве ў вёс цы не па да лёк. Кі-
ры лу та ды за па ла ў ду шу і Тац ця на, 
і гэ тая мяс цо васць.

— Я ўба чыў ду бы, ру чай. Сеў на 
лаў ку, пры слу хаў ся, удых нуў па вет ра. 
Усё ва кол за га ла сі ла: «Так, так!» — 
ус па мі нае ён. — Пры ехаў у Мінск — 
не ма гу. Ты дзень вы тры маў і вяр нуў-
ся сю ды. Ку піў дом і за стаў ся.

А праз год Тац ця на пра да ла біз-
нес і пе ра еха ла да яго. «У вёс цы 
мы шмат гіс то рый пра ся бе чу лі. 
На прык лад, што Кі рыл — пал коў нік 
КДБ у ад стаў цы, а да рож кі да на-
ша га до ма вы кла дзе ны чыр во най 
цэг лай», — смя юц ца.

«МЫ ЯК ЛУ НА ЦІ КІ ТУТ»
Сям'я пры зна ец ца: ка лі пе ра еха-

лі, не ве да лі за што ха пац ца. Ува гі 
па тра ба ваў і дом, і ўчас так. Ха ту 

Кі рыл аб шыў і ўцяп ліў. За ня ўся 
ўнут ра ным аздаб лен нем. Пад ло га, 
печ, лож кі, крэс лы — усё зроб ле на 
сва і мі ру ка мі. Ка лі быў па трэб ны 
по суд, Тац ця на на ля пі ла та ле рак 
і куб каў з глі ны, не аб ход ны фі ран-
кі — асво і ла пэч варк (шыц цё з аб-
рэз каў тка ні ны).

Дуб ко вы за ня лі ся пры ро да-
згод ным зем ля роб ствам — яго 
сут насць у тым, каб не пе ра адоль-

ваць пры ро ду, а вы ву чаць яе за ка-
на мер нас ці і пад строй вац ца пад іх. 
Зям лю яны не аруць, толь кі звер ху 
ўзрых ля юць, за мест пес ты цы даў 
вы ка рыс тоў ва юць ар га ніч ныя ўгна-
ен ні — гной, гу мус.

— Ёсць рас лі ны, якія ўза е ма да-
паў ня юць ад на ад ну, на прык лад цы-
бу ля і морк ва, — іх трэ ба са дзіць на 
ад ну град ку: так яны бу дуць лепш 
зма гац ца з па ра зі та мі, — тлу ма чыць 
Тац ця на. — Гэ та да зва ляе менш фі-
зіч на ўклад вац ца. Але пер шыя га ды 
ідуць на тое, каб ад на віць урад лі вы 
слой гле бы, за губ ле ны хі мі яй.

Яшчэ адзін прын цып пры ро-
да згод на га зем ля роб ства — вы-

рошч ваць тое, што ха рак тэр на 
для да дзе най клі ма тыч най зо ны. 
Ка бач кі, гар бу зы, пят руш ку, буль-
бу... «Са мае ра дас нае, што ў нас 
ран няй вяс ной шмат зе ля ні ны на 
ста ле. Па сне да еш хле бам з мас лам 
і з зе ля ні най — і га то вы шчы ра ваць 
увесь дзень», — ка жа Кі рыл.

Ад бы лых гас па да роў на ўчаст ку 
за ста лі ся ча ты ры ве лі зар ныя ча-
рэш ні, па са джа ныя га доў 50 та му. 
Ура джаю ха пае ўсім: сяб ры сям'і ў 
се зон пры яз джа юць — на бі ра юць 
па два вяд ры ягад.

— Ле там што год па шы ра ец ца 
пе ра лік дзі ка ро саў, якія мы ўжы-
ва ем у ежу. Кра пі ва, дзьму хаў цы, 
сніт ка, ле бя да, мак ры ца, ка ра ні 
ло пу ху, — пе ра лі чае гас па ды ня. — 
Інакш гля дзіш на ўчас так. Ка лі 
пер шыя га ды пе ра жы ва ла, як гэ та 
ўсе пра па лоць, ска сіць, то ця пер: 
«О, і гэ та мож на з'ес ці».

Тац ця на ад зна чае: у го ра дзе 
ні ко лі не за ўва жа ла, як свет ла вы 
дзень ка ра цее, для яе гэ та не ме ла 
ні я ка га зна чэн ня — уклю чыў свят ло 
і ўсё. А жы ву чы на зям лі, ста но віш-
ся больш за леж ным ад пры род ных 
цык лаў.

— Трэ ба гар ма ніч на ўза е ма-
дзей ні чаць з на ва кол лем, каб ра-
дас на жыць. А мы гэ та стра ці лі ў 
свой час, — да дае Кі рыл. — Та му 
мы як лу на ці кі тут.

За ба ро ны на ма га зін ныя пра-
дук ты ў па ры ня ма. Ін шая рэч, што з 
ця гам ча су ўсё менш хо чац ца неш-
та куп ляць у кра ме. «Я як па чы таю 
склад пе чы ва, ду маю: не, трэ ба іс ці 
сваё аў ся нае га та ваць», — смя ец ца 
Тац ця на.

Як за раб ляць у вёс цы? Кі рыл 
асво іў дрэ ва ап ра цоў ку (на рых тоў-
вае на за каз дош кі, брус кі), ста віў 
цяп лі цы. Тац ця на вярс тае і рэ да гуе 
тэкс ты, ле піць по суд, фер мен туе 
чаі — са скры пе ню, гру шы, ма лін, 
ажын. «Да ве рыц ца жыц цю скла да-
на, — раз ва жае яна. — Ка лі сцеж кі 
пра тап та ны, ты ве да еш, што ў па-
ня дзе лак ідзеш на ра бо ту, у аў то-
рак так са ма і г. д. — так ляг чэй. 
Але ў ней кі мо мант ду ша па чы нае 
раз ры вац ца. У вёс цы скла да ней у 
пла не са ма дыс цып лі ны, ар га ні за-
цыі свай го ча су, але я не ад чу ваю, 
што ў не чым здрадж ваю са бе».

ТРЭ НІ РОЎ КІ Ў МА РОЗ 
І СУ СЕД СКІЯ КУ РЫ

Ма ла му ты з'я ві лі ся ад ра зу пас-
ля пе ра ез ду. Кі ры лу быў па трэб ны 
кам пань ён, каб зай мац ца фіз куль-
ту рай, та му вы бар пры паў ме на ві-
та на гэ ту па ро ду. Спа чат ку за вя лі 
Умку, пас ля — Аскан ню. А ле там 
раз ме ра ны лад жыц ця па ру шы лі 
шча ню кі. Тац ця на з усмеш кай ус па-
мі нае: па ру апош ніх ме ся цаў, ка лі 
га да ва лі ўсіх дзе вя ця рых, на гад ва лі 
ней кі ма ра фон.

Сям'я час та пра гуль ва ец ца са 
шча ню ка мі па вёс цы. У пер шыя 

ме ся цы жыц ця са ба кам трэ ба па-
зна ё міц ца з як ма га боль шай коль-
кас цю лю дзей, гу каў, па хаў: гэ та 
важ на для іх адап та цыі. А ў да рос-
лых ма ла му таў рэ гу ляр ныя трэ ні-
роў кі — пра бя га юць з Кі ры лам ад 
трох да дзе ся ці кі ла мет раў. Узім ку 
на шпа цыр ад праў ля юц ца што дня: 
гэ та па ро да аба жае ма роз нае на-
двор'е.

Бе гаць у вуп ра жы са бак пры-
ву ча юць з ма лен ства. На шча ня 
на дзя ва ец ца шлей ка, каб ён да яе 
пры вы каў. По тым пры вяз ва ец ца 
лёг кі груз — на прык лад, бяр вен ца. 
Важ на, каб са ба ка ру хаў ся рыс сю. 
Пра хо дзіць час — і ён сам па чы нае 
вы бя гаць на пе рад. «А вы яго хва-
лі це, — да дае Кі рыл. — У на шых 
са бак га лоў ны ма ты ва тар бег чы — 
па хі звя роў і маг чы масць су стрэць 
но вых лю дзей. У ма ла му таў роз ныя 
ха рак та ры: Умка «ір ве» са два ра, а 
Аскан ня — да до му».

— Ча му ў спа бор ніц твах не 
ўдзель ні ча е це?

— Са ба кам гэ та не па трэб на. 
А я свае спар тыў ныя ам бі цыі ўжо 
рэа лі за ваў.

Па сло вах гас па да роў, кар міць 
ма ла му таў не так скла да на, як 
зда ец ца. Дзён ная пор цыя для да-
рос ла га са ба кі — паў кі ло мя са (ці 
суб пра дук таў), кру пы і ага род ні на. 
У ме сяц на хар ча ван не ад на го га-
да ван ца ідзе ка ля ста руб лёў.

— А су сед скіх ку рэй не кра-
дуць?

— Бы ло ад ной чы. Але на ват 
доб ра вы ха ва ны са ба ка, ка лі ён гу-
ляе без на гля ду ча ла ве ка, мо жа не 
ўтры мац ца ад гэ та га — ін стынк ты 
возь муць верх.

Да рос лыя ма ла му ты да па ма-
га юць і па гас па дар цы: пры цяг ва-
юць бяр вё ны, ка мя ні ў по крыў ках. 
Не як трэ ба бы ло за вез ці да до му 
кры ніч ную ва ду, а джып зла маў ся. 
Кі рыл па гру зіў боч кі ў ве лі зар ныя 
са ні, спра ба ваў зру шыць сам — не 
змог. За прэг лі Умку — ён лёг ка па-
цяг нуў.

Ма ла му ты, да рэ чы, не адзі ныя 
жы вё лы ў гэ тай сям'і. У до ме ра зам 
з на мі грэ юц ца ма лая Ні коль (су-
месь так сы з кар лі ка вым пін ча рам), 
кош ка Мар фа і кот Ліс. Апош ні на-
ват не злез з пе чы, каб па ві тац ца: 
пра спаў увесь дзень.

— Як ду ма е це, ча му лю дзей, 
якія пе ра яз джа юць з го ра да ў вёс-
ку, ста но віц ца ўсё больш?

— Мне зда ец ца, гэ та на ту раль-
ная з'я ва, — лі чыць Тац ця на. — Гра-
мад ства спа жыў цоў дай шло да пі-
ку, тэх на ла гіч ны свет ужо вы чар паў 
сваю пры ця галь насць, і лю дзі шу ка-
юць штось ці са праўд нае. Я кры ху 
зайз дро шчу той мо ла дзі, якая пры-
хо дзіць да гэ тых вы сноў ра на. У іх 
ёсць маг чы масць і дом на пры ро дзе 
па бу да ваць, і сям'ю тут ства рыць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.
Ка рэ ліц кі ра ён.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Дзе ці — тры дач кі — 
ужо вы рас лі, і я па ду маў: 
што я яшчэ па ві нен зра біць, 
каб не бы ло крыўд на 
за пра жы тыя га ды?»

У да рос лых ма ла му таў 
рэ гу ляр ныя трэ ні роў кі — 
пра бя га юць з Кі ры лам 
ад трох да дзе ся ці кі ла мет раў. 
Узім ку на шпа цыр 
ад праў ля юц ца што дня: 
гэ та па ро да аба жае ма роз нае 
на двор'е.

У ПО ШУ КАХ У ПО ШУ КАХ 
СА ПРАЎД НА ГАСА ПРАЎД НА ГА


