
«Да мок за го ра дам 
ку пі ла на 5-м кур се 
ўні вер сі тэ та»

— Ці праў да, што вы за-

ра бі лі на стрыж ках са бак 

са бе на ква тэ ру, ма шы ну і 

ле ці шча? — пер шай спра-

вай ці каў лю ся ў Та ма ры.

— Усё праў да. Акра мя 

ква тэ ры ў Мін ску. На быць 

яе мне да па маг ла ма ма. Ка лі 

бы ла сту дэнт кай, я ўмуд ры-

ла ся за ра біць, зай ма ю чы ся 

лю бі май спра вай, спа чат ку 

на ле ці шча. А по тым і на ма-

шы ну. Ка лі ты пра ца лю бі вы і 

не ду рань, то мож на за ра біць 

у лю бой сфе ры. Усё за ле-

жыць ад кан крэт на га ча ла-

ве ка. Пры са ба чым са ло не, у 

якім пра цую, ёсць шко ла гру-

мін гу, я там вы кла даю. Гэ та 

так са ма не бла гі за ро бак. Не 

пер шы год на зі раю за людзь-

мі, якіх мы вы пус ка ем. Дык 

вось да лё ка не ўсе з іх мо-

гуць да зво ліць са бе ква тэ ру 

ці ма шы ну. Пос пе ху мож на 

да сяг нуць толь кі та ды, ка лі 

ты фа на тыч на лю біш сваю 

спра ву. Для гэ та га трэ ба па-

ста ян на ру хац ца і раз ві вац-

ца. На пер шым жа за ня тку 

ка жу сту дэн там: за во дзім са-

бе про філь у «Ін стаг ра ме», 

пад піс ва ем ся на ўсіх вя до-

мых гру ме раў. Пры нам сі, я 

пад пі са на на 3000 май строў. 

Што ра нак пад ка ву гар таю 

іх ста рон кі, каб быць у трэн-

дзе, ра зу мець, што ад бы ва-

ец ца ў све це. Але ж са мае 

га лоў нае — прак ты ка. Ня хай 

на ват на пер шым ча се бяс-

плат ная. Я ў свой час ез дзі ла 

да за вод чы цы з Укра і ны, гля-

дзе ла, як яна рых туе са бак 

да вы ста вак. Бяс плат на да-

па ма га ла ёй. Гэ та мне вель-

мі да па маг ло ў пра фе сій ным 

рос це. Са лон на му гру мін гу 

ву чы ла ся ў Маск ве.

— Без ча го не ўяў ля е це 

свай го жыц ця?

— Без гро шай. Усе мае 

зна ё мыя ве да юць, што я 

вель мі на кі ра ва ная на тое, 

каб шмат за раб ляць. Заў сё-

ды свой час пе ра во дзі ла ў 

фі нан са вы эк ві ва лент. Гро-

шы ў мя не аса цы ю юц ца са 

сва бо дай і не за леж нас цю, 

яны мне па трэб ныя, каб мець 

маг чы масць па да рож ні чаць, 

раз ві вац ца, рас ці ў пра фе сіі. 

Я ж не маю ба га та га та ты ці 

му жа-міль я не ра, та му раз-

ліч ваю толь кі на свае сі лы. 

Ін стру мен ты для гру мін гу 

вель мі да ра гія. Ад ны пра-

фе сій ныя на жні цы каш ту юць 

ад 100 до ла раў і вы шэй. А ў 

мя не іх ка ля 10. А яшчэ па-

трэб ны фен, ма шын ка для 

стрыж кі са бак, ад мыс ло вая 

кас ме ты ка. Куп ля ла ўсё гэ та 

па сту по ва. На пра фе сій ныя 

ін стру мен ты іш лі ўсе гро шы, 

што за раб ля ла. Ра зам яны 

мне абы шлі ся ў не каль кі ты-

сяч до ла раў.

— І як хут ка вый шлі на 

пры бы так?

— Дзесь ці праз тры га ды 

што дзён най пра цы. На па-

чат ку кар' е ры я не цу ра ла-

ся лю бой ра бо ты, не толь кі 

стрыг ла са бак, але і аб ра за-

ла ім кіп цю ры, чыс ці ла ву шы. 

Ез дзі ла з цяж кай сум кай пад 

20 кі ла гра маў да клі ен таў 

да до му. Та ды мне гэ та па да-

ва ла ся нар маль ным, але ця-

пер ра зу мею, што гэ та бы ло 

пек ла. Да во дзі ла ся стрыг чы 

на пра са валь най дош цы ці 

праль най ма шы не. Са ба ка 

вы ры ва ец ца, бе га еш за ім 

па ква тэ ры. Гас па да ры хва-

лю юц ца: «Яму ж ба лю ча!» 

Ця пер стры гу вы ключ на ў 

са ло не ці ў сва ёй ква тэ ры, 

адзін па кой якой аб ста ля ва-

ла пад ра бо чае мес ца. Ку-

пі ла спе цы яль ны стол для 

гру мін гу за 300 до ла раў з 

пнеў ма пад' ём ні кам ды шта-

ты вам, да яко га пры ма цоў-

ва ец ца ашый нік, каб са ба ка 

ста яў спа кой на. А яшчэ я па-

ста ян на ўклад ваю гро шы ў 

на ву чан не. Скон чы ла кур сы 

кі но ла га-сак ра та ра, кі но ла-

га-за вод чы ка, за раз ста жы-

ру ю ся на кі но ла га-экс пер та. 

Га на ру ся, што я ў Бе ла ру сі 

та кі гру мер, які рых туе да 

вы ста вак па ро дзіс тых са-

бак. Гэ та га на ро ва, але і 

вель мі ад каз на.

«Ба бу ля пла ка ла, 
ка лі ўба чы ла, 
як я па стрыг ла 
Б'ян ку»

— Та ма ра, а ча му вы ра-

шы лі зай мац ца са ба ка мі 

ды во жы ка мі, а не ко ці ка-

мі ды ха мяч ка мі, на прык-

лад?

— Коль кі ся бе па мя таю, 

у нас до ма заў сё ды быў заа-

парк. У мя не га да ва лі ся ча ра-

па хі, тры то ны, яшчар кі, мар-

скія свін кі ўсіх па род, мы шы, 

па цу кі, ка ты, рыб кі, ка на рэй кі, 

па пу гаі, га лу бы. Я на ват умуд-

ра ла ся за раб ляць са бе на кі-

шэн ныя рас хо ды, пра да ючы 

ха мяч коў, ка лі бы ла ма лая. 

Па ста ян на пад бі ра ла па ра не-

ных ды пад бі тых жы вёл і пту-

шак, якіх зна хо дзі ла на ву лі цы 

ды пры но сі ла да до му. Ду маю, 

ма ці з ба бу ляй скла да на бы-

ло са мной жыць... Але больш 

за ўсё мя не цяг ну ла да са бак. 

За чы та ла да дзі рак усе кні гі 

пра іх, што бы лі ў біб лі я тэ цы. 

Вы піс ва ла ра сій скі ча со піс 

«Друг». На яго іш лі ўсе мае кі-

шэн ныя гро шы.

— А па мя та е це, ка лі 

ўпер шы ню па стрыг лі са-

ба ку?

— У дзя цін стве ў мя не быў 

пу дзель Б'ян ка. Па мя таю, ка лі 

ву чы ла ся ў шко ле, аб стрыг ла 

яго, па куль той спаў, звы чай-

ны мі кан цы ляр скі мі на жні ца-

мі. Атры ма ла ся вя лі кае це ла 

на тон кіх лап ках. Ба бу ля, 

ка лі ўба чы ла, пла ка ла. Маў-

ляў, на вош та так са пса ва ла 

са ба ку. По тым з сяб роў кай 

га лі лі яго дзя ду ле вым стан-

ком «Спа да рож нік». Да кан ца 

шко лы я ўжо стрыг ла чу жых 

са бак у Пін ску за сім ва ліч ную 

су му. Сяб роў ка, да рэ чы, ця-

пер мае свой са ба чы са лон 

у Пін ску. Ды і я, ка лі шчы ра, 

та ды на ват уя віць са бе не 

маг ла, што ста ну то па вым 

гру ме рам, на ват не чу ла пра 

та кую пра фе сію.

— Ве даю, што вы за кон-

чы лі фа куль тэт жур на ліс-

ты кі. Як сва я кі ад рэ ага ва-

лі, што пра мя ня лі кар' е ру 

жур на ліс та на са бак?

— Ма ма ма ры ла, каб я 

ста ла зна ка мі тым жур на ліс-

там і пі са ла пра зо рак. З пер-

ша га кур са я па ча ла пад пра-

цоў ваць. Праў да, пі са ла не 

пра зор ных лю дзей, а пра... 

са бак. На ват дып лом ную аба-

ра ня ла на тэ му «Кі на ла гіч ныя 

СМІ Бе ла ру сі». Жур на лісц кая 

дзей насць вель мі моц на да-

па маг ла. Я пе ра зна ё мі ла ся з 

усі мі бе ла рус кі мі кі но ла га мі, 

экс пер та мі. Спа чат ку ма ці са-

ро ме ла ся, што я за раб ляю на 

жыц цё на «са ба чых хвас тах». 

Ка лі су се дзі пы та лі ся, чым 

зай ма ец ца дач ка, ухі ля ла ся 

ад ад ка зу. Аб зы ва ла мя не гу-

вер нант кай. Але я ні ко га не 

слу ха ла, упэў не на іш ла да 

сва ёй мэ ты. Мне па да ец ца, 

што ёсць сэнс слу хаць толь кі 

па ра ды лю дзей, якія жы вуць 

так, як хо чаш жыць ты.

«На быць 
га да ван ца 
ў за вод чы ка — 
як дзі ця 
ўсы на віць»

— Каб на ву чыц ца стрыг-

чы па ро ду, са мую па пу ляр-

ную для гру мін гу, на гле дзе-

ла са бе ў ін тэр нэ це пу дзе ля 

за ты ся чу еў ра ў Таль я ці. 

Каб гэ та га са ба ку мне пра-

да лі, трэ ба бы ло спа чат ку 

атры маць ха рак та рыс ты ку 

ад вя до ма га бе ла рус ка га са-

бач ні ка. Я па тэ ле фа на ва ла 

Та ма ры Вя ча сла ваў не Сар-

монт, экс пер ту між на род най 

ка тэ го рыі па ўсіх па ро дах 

са бак. Яна ска за ла: «Та ма-

ра, мне трэ ба па гля дзець 

умо вы, у якіх ты жы веш». 

Яна пры яз джа ла да мя не 

да до му і толь кі пас ля гэ та га 

па га дзі ла ся, што я маю пра-

ва за вес ці пу дзе ля. На быць 

са ба ку ў за вод чы ка — гэ та 

як дзі ця ўсы на віць.

— А за раз вы тры ма е це 

до ма ней кіх жы вёл?

— У мя не ця пер ёсць два 

мі ні я цюр ныя са бач кі чы хуа-

хуа. Яны вель мі зруч ныя, у 

ма шы не змя шча юц ца. Тры-

маю іх для ду шы, хоць, маг-

чы ма, ад на го з іх зва жу на-

ле та на вы стаў ку. Ка лі шчы-

ра, у ідэа ле мне ха це ла ся б 

зай мац ца раз вя дзен нем са-

бак буй ных па род. Я на ват 

за рэ гіст ра ва ла га да валь нік 

рус кіх чор ных тэр' е раў і бру-

сель скіх гры фо наў. Гэ та вя-

лі кія са ба кі па 70 кі ла грам. 

Ця пер я іх не тры маю, бо 

жы ву ў ква тэ ры і ў мя не ня-

ма столь кі гро шай на гэ та 

ўсё. Раз вя дзен не — да ра гое 

за да валь нен не. Гэ та не пра 

«за раб ляць», а пра «вы дат-

коў ваць».

Та му вось ужо 10 га доў 

зай ма ю ся тым, што ма гу са-

бе да зво ліць, — раз воджу 

дэ ка ра тыў ных аф ры кан-

скіх мі ні-во жы каў. Гэ та ла-

ба ра тор ны від, ён не іс нуе 

ў пры ро дзе. За каз ваю іх з 

Маск вы, Гер ма ніі, Поль шчы, 

Ма я мі. Аф раво жы кі ма юць 

вя лі кі спектр афар бо вак — 

за рэ гіст ра ва на больш за 

100. Я, ка лі пер шы раз уба-

чы ла іх на фо та здым ках, ві-

шча ла ад за хап лен ня. Та кія 

яны мі лень кія.

Ка лі пы та ю ся пра не-

звы чай ныя па жа дан ні 

клі ен таў, Та ма ра па чы нае 

па каз ваць фо та здым кі на 

сва ім тэ ле фо не. Са ба кі-

пан ды, са ба кі-тыг ры, са ба-

кі-лі січ кі, са ба кі-дра ко ны, 

са ба кі — ру жо выя фе еч-

кі, — ка го там толь кі ня ма.

— Яшчэ 10 га доў та му, 

ка лі ў мо дзе быў гла мур, на 

са ба ках да во дзі ла ся вы бры-

ваць ла га ты пы та кіх ма рак 

аў та ма бі ляў, як «Пар шэ», 

«Лам бар джы ні», пра БМВ я 

на огул па маў чу. Не ка то рыя 

гас па да ры про сяць, каб я іх 

бу сеч цы крыль цы вы стрыг-

ла ці та ту блёст ка мі на ма-

ля ва ла. Пе рад Но вым го дам 

час та фар бую са бак у Дзе да 

Ма ро за. Я вы ка рыс тоў ваю 

вель мі бяс печ ную фар бу на 

рас лін ных кам па не нтах. Яна 

без амі яч ная, та му на ват ка-

лі рап там тра піць у па шчу 

са ба ку ці на ру кі ча ла ве ка, 

не пры чы ніць ні я кай шко-

ды. Усё на ту раль нае, та му 

і да ра гое. Фар ба для са бак 

каш туе ад 100 еў ра. А каб 

па фар ба ваць ад на го са ба-

ку, ча сам трэ ба 2-3, а то і 

4 цю бі кі. Але ні ко лі не за-

да во лю прось бу клі ен та, 

ка лі гэ та бу дзе не бяс печ на 

для зда роўя яго га да ван ца 

ці пры чы ніць яму боль. Бо 

люб лю са бак, як і ўсе, хто 

імі зай ма ец ца.

На дзея ДРЫ ЛА.
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«Ка лі ты пра ца лю бі вы 
і не ду рань, то мож на 
за ра біць у лю бой 
сфе ры. Усё за ле жыць 
ад кан крэт на га 
ча ла ве ка».

«Гро шы ў мя не 
аса цы ю юц ца 
са сва бо дай 
і не за леж нас цю.  
Я ж не маю ба га та га 
та ты ці му жа-міль я не ра, 
та му раз ліч ваю толь кі 
на свае сі лы». 

«Не ка то рыя гас па да ры 
про сяць, каб я іх 
бу сеч цы крыль цы 
вы стрыг ла ці та ту 
блёст ка мі на ма ля ва ла. 
Пе рад Но вым го дам 
час та фар бую са бак 
у Дзе да Ма ро за».

«НЕ ЎЯЎ ЛЯЮ СВАЙ ГО ЖЫЦ ЦЯ 
БЕЗ ГРО ШАЙ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Да.

«Вы лі чы це, што ма шы на ды ле ці шча — гэ та кру та? 
Мне зда ец ца, кру та ства рыць штось ці боль шае».

Акра мя са бак, гру мер зай ма ец ца яшчэ і раз вя дзен нем 
мі ні-во жы каў.

Пас ля.

Да. Пас ля.


