
7 кастрычніка 2020 г. 9ГЛЫ БІН КА

Сям'я з глы бін кі 

Бра гін ска га ра ё на 

за асно ву эка на міч най 

ма дэ лі ўлас най 

гас па дар кі аб ра ла 

ма ла ко. У се зон 

су жэн цы зда юць што дня 

да 120 літ раў. Яны 

ўпэў не ныя: год на жыць, 

пра ца ваць, па ды маць 

дзя цей у ад да лен ных 

вё сач ках Го мель шчы ны, 

што па цяр пе лі ад ава рыі 

на ЧА ЭС, ні што 

не пе ра шка джае. У свой 

час яны, як і мно гія 

мес ці чы, пры ня лі ва ля вое 

ра шэн не не па кі даць 

ма лую ра дзі му. Улас ны 

жыц цё вы пос пех 

су жэн цы тлу ма чаць 

эле мен тар най 

са ма дыс цып лі най 

і лю бою да пра цы.

На тал ля За хо жая па аду ка цыі фі ло лаг. 
Яшчэ пад час ву чо бы ў Го мель скім дзярж-
уні вер сі тэ це імя Фран цыс ка Ска ры ны яна 
ве да ла — аба вяз ко ва вер нец ца жыць і 
пра ца ваць на Бра гін шчы ну, у род ныя Лу-
бе ні кі. Ма ры ла ву чыць дзе так у шко ле. 
Так і атры ма ла ся — больш дзе сяці га доў 
пра ца ва ла на стаў ні кам. Але ка ля шас ці 
га доў та му ба за вую шко лу ў род най вёс цы 
за кры лі. Но вае ра бо чае мес ца на стаў ні цы 
пра па на ва лі так са ма ў Бра гін скім ра ё не, 
але ў на се ле ным пунк це за 16 кі ла мет раў 
ад до ма.

На тал ля та ды не чы та ла на ва мод ных 
ча со пі саў аб біз нес-лэ дзі, якія па чы на лі 
свае стар та пы. Ка жа, прос та сэр цам ад-
чу ла: жыц цё — яно вось тут і ця пер. На 
ру ках тры дач кі і ся мей ная гас па дар ка, 
дзе цям па трэб на кла пат лі вая ма ці, а до-
му — дбай ная гас па ды ня. На ся мей ным 
схо дзе з му жам та ды вы ра шы лі: ні я кай 
цяж кай фі зіч най пра цы яны не ба яц ца, з 
гас па дар кай упраў ля юц ца як мае быць, 
а гэ та і ёсць най леп шы да маш ні біз нес, 
які пра кор міць сям'ю. Ака за ла ся, тое ра-
шэн не цал кам пе ра вяр ну ла жыц цё жан-
чы ны.

— Ка лі пы та юц ца, як мы па чы на лі, я заў-
сё ды ад каз ваю, што вель мі прос та. Мая 
ма ма па да ры ла ця луш ку, а баць кі му жа — 
двух па ра сят, пяць ку ра чак і пеў ніч ка, — 
рас каз вае гас па ды ня ця пер ад ной з са мых 
вя лі кіх улас ных пры ся дзіб ных гас па да рак 
на Бра гін шчы не На тал ля За хо жая. — Пас-
ля дру гую ка ро ву на бы лі, по тым і сва іх 

ця лу шак на ву чы лі ся га да ваць і больш не 
куп ля лі.

Ця пер да маш няя гас па дар ка На тал лі і яе 
му жа Аляк санд ра — 14 ка роў, свін ні, ку ры і 
гу сі. Пры ся дзіб ны ўчас так — 35 со так зям-
лі пад па сад ка мі ага род ні ны і са да ві ны, а 
так са ма ўлас ная се на жаць для вы па су жы-
вё лы. Да маш ні дой ны ста так — сем ка роў. 
На ват не ў се зон сям'я што дня атрым лі вае 
да 100 літ раў ма ла ка.

На вя дзен не гас па дар кі тое, што 
іх на се ле ны пункт — тэ ры то рыя, па-
цяр пе лая ад ава рыі на ЧА ЭС, ні як не 
ўплы вае. Ёсць свае плю сы: па чар но быль-
скай пра гра ме па шы пе ра за луж ва юцца, 
жы вё ла пра хо дзіць аб сле да ван ні, сан-
стан цыя рэ гу ляр на бя рэ ма ла ко на 
ана лі зы. За ўваг па па каз чы ках ні ко лі 
не ўзні ка ла.

Між тым су жэн цы На тал ля За хо-
жая і Аляк сандр Чы кін ад ны на ўсё 
бра гін скае на ва кол ле тры ма юць та-
кую вя лі кую хат нюю гас па дар ку і 
вы раб ля юць ма лоч ную пра дук цыю. 
Акра мя гэ та га, Аляк сандр Чы кін пра-
цуе на ад ной з ма лоч ната вар ных 
фер маў жы вё ла во дам. До ма на гас па-
да ры — да па мо га ў до гля дзе жы вёлы, 
нарых тоў ка кар моў і не вя лі кі да маш ні 
транс парт ны цэх. Усю сяль гас тэх ні ку 
Аляк сандр сам ра ман туе і на ладж вае. 
Да рэ чы, гэ ты та лент гас па да ра ся дзі-
бы асаб лі ва цэ няць вяс ко выя хлоп цы. 
Пад во рак На тал лі і Аляк санд ра — мес ца 
пры цяг нен ня юна коў, якія ма раць ву чыц-

ца на трак та рыс таў. Быў час, ка лі зноў 
сес ці за пар ту вы ра шы ла і На тал ля За-
хо жая.

— Мне доў гі час пра па ноў ва лі пра цу ў 
на шай гас па дар цы, — дзе ліц ца жан чы-
на. — Спа чат ку су мня ва ла ся, по тым вы-
ра шы ла пай сці ву чыц ца на тэх ні ка-асе мя-
на та ра. За раз мне і з ма і мі ка ро ва мі вель мі 
лёг ка абы хо дзіц ца, та му што я ўсё ве даю.

Не каль кі га доў На тал ля пра ца ва ла ў гас-
па дар цы па но вай спе цы яль нас ці, по тым 
бы ла за гад чы цай ма лоч ната вар най фер-
мы. Але ця пер вя лі кая хат няя гас па дар ка 
з га ла вой па глы ну ла жан чы ну. За раз яна 
ма рыць раз ві вац ца яшчэ і як вы твор ца да-
маш ніх фер мер скіх ма лоч ных пра дук таў.

— Мы доб ра на ла дзі лі пе ра пра цоў ку 
ма ла ка, — на тхняе ўлас ным пры кла дам 

На тал ля. — Спа чат ку мы яго се па ры ру ем: 
атрым лі ва юц ца най чыс цей шыя вярш кі, з 
якіх пас ля раб лю мас ла. З абяс тлу шча на га 
ма ла ка раб лю тва рог, з яго — най смач ней-
шыя сыр ні кі і за пя кан кі.

Ві да воч на, што на смак тва ра гу, смя-
та ны, мас ла, вярш коў з кра мы, у сям'і На-
тал лі За хо жай ужо і за бы лі ся. Ка лі ж яна 
пры во зіць на про даж свае пра дук ты ў рай-
цэнтр, — гас па ды ню з Лу бе ні каў ужо ча ка-
юць яе ста лыя па куп ні кі.

Уво гу ле пра ца ві тую сям'ю ве да юць ужо 
і за ме жа мі Бра гін ска га ра ё на. На тал ля — 
ак тыў ная ўдзель ні ца шмат лі кіх се мі на раў і 
трэ нін гаў па раз віц ці аса біс тай пры ся дзіб-
най гас па дар кі на тэ ры то ры ях, па цяр пе лых 
ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС. Яна дзе-
ліц ца ўлас ным до све дам, як жыць і пра ца-
ваць на вёс цы. Са ма гас па ды ня лі чыць, 
што пра ца на зям лі не толь кі да па ма гае 
пра кар міць сям'ю з дзець мі, але і ста но-
віц ца сэн сам жыц ця.

— Нам вель мі час та ка за лі, на ват мая 
ма ма, — ой, з'яз джай це з гэ тай вёс кі, 
та кая глух мань, тут усе та кія ста рыя! 
Са праў ды, ма ла дых сем' яў вель мі ма-
ла, — шчы ра пры зна ец ца На тал ля За хо-
жая. — Але ў нас ня ма ні я ка га жа дан ня 
пе ра бі рац ца ў го рад ці блі жэй да яго. 
Я ўпэў не ная, што ча ла век мо жа жыць і пра-
ца ваць доб ра ўсю ды, не за леж на ад та го, 
дзе жы ве. Так, ця пер на шы дзве дач кі 
ву чац ца ва ўні вер сі тэ це ў Го ме лі, па сту-

пі лі лёг ка, бо ву чы лі ся на вы дат на, 
ад ВНУ — толь кі ўдзяч насць, што 
вы ха ва лі та кіх дзя цей. Зна чыць, і 
рас ці, і атрым лі ваць аду ка цыю на 
вёс цы мож на не горш, чым у го ра-
дзе.

Але ж ці за хо чуць дзе ці пра цяг нуць 
іх «ма лоч ную спра ву», сям'я з Лу бе ні-
каў па куль не за гад вае. Жыць у вёс цы 
ці ў го ра дзе — вы ра шаць кож на му 
аса біс та, лі чаць На тал ля і Аляк сандр, 
якія свой вы бар зра бі лі даў но. Яны ве-
раць, што вёс кі, у якіх ёсць руп лі вая 
ся мей ная пра ца і моц ныя гас па дар кі, 
не па мі ра юць.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та з ар хі ва ге ра і ні.

МА ЛОЧ НЫЯ РЭКІ 
ГАС ПА ДА РОЎ З ЛУ БЕ НІ КАЎ

Спа чат ку ста ра даў няй тэх ні кай ава ло да ла 

Ала На кла до віч, пас ля да руч но га ткац тва 

да лу чыў ся яе муж Юрый. Не за ста лі ся ў ба ку 

ад ся мей на га за хап лен ня і дзве дач кі — 

Ма рыя і Ка ра лі на. Сям'я май строў час та пра во дзіць 

май стар-кла сы і ўдзель ні чае ў на род ных 

аб ра дах і свя тах.

А жы вуць на род ныя ўмель цы ў вёс цы Скры баў цы Шчу-
чын ска га ра ё на. І муж, і жон ка за ня тыя ў бу даў ні чай га лі не. 
Да гэ та га Ала пра ца ва ла ў Шчу чын скім цэнт ры куль ту ры і 
на род най твор час ці, там і за ха пі ла ся ра мяст вом. Час та вы-
яз джа ла на свя ты і фес ты ва лі. Па сло вах Алы, муж на па чат-
ку зайз дрос ціў та кой па пу ляр нас ці жон кі, а по тым вы ра шыў 
і сам да лу чыц ца да на род на га ра мяст ва.

Аб гэ тым Юрый рас ка заў пад час май стар-кла са ў Шчу-
чын скім цэнт ры дзі ця чай твор час ці, зна ка мі тым па ла цы 
Друц кіх-Лю бец кіх. Ака за ла ся, што ава ло даць ні бы та «жа но-
чым» ра мяст вом пад сі лу і муж чы ну. Праў да, ён па ды шоў да 
твор час ці больш прак тыч на, і ця пер ра зам з па яса мі пля це 
дэ ка ра тыў ныя вя роў кі для па трэб гас па дар кі. Та кія вы ра бы 
так са ма ка рыс та юц ца по пы там.

Ця пер На кла до ві чы ра зам ез дзяць на свя ты, дзе ах вот на 
дэ ман стру юць сваё май стэрт сва.

— Гэ та тэх ні ка «на ні це» да во лі ста ра жыт ная. Мне не ка лі 
ма ма яе па каз ва ла, але я на ву чы ла ся плес ці та кія па ясы на 
спе цы яль ных кур сах, пе рад ала сваё май стэр ства спа чат ку 
доч кам, по тым і муж да лу чыў ся. Ця пер у яго так са ма доб ра 
атрым лі ва ец ца. Уво гу ле нель га ска заць, што гэ та скла да на, 
але па трэб ны не ка то рыя пры ла ды — та кія круг лыя ка лод-
кі. З іх да па мо гай тка лі па ясы, які мі маг лі пад пе ра за цца, і 

ска рыс тац ца ў гас па дар цы, як вя роў ка мі. Тэх ні ка ткац тва 
па ясоў ёсць роз ная. Дач ка, на прык лад, тчэ на бёр дач ку, 
але ўсе мы пля цём па ясы, гэ та на ша спе цы фі ка, — рас-
каз вае Ала.

І хоць у сям'і вя лі кая гас па дар ка, яны зна хо дзяць 
час, каб удас ка на ліць май стэр ства і прад ста віць ткац кія 
вы ра бы з но вы мі ўзо ра мі. Па сло вах Юрыя, га лоў нае ў 
гэ тым пра цэ се ўсё ра біць упэў не на, але не хут ка. Ка лі 
спя ша еш ся, мож на на блы таць, і та ды прый дзец ца вяр-
тац ца на зад. У Алы — свой па ды ход. Яна скі ра ва на на 
по шук ар на мен ту і но вых фар ба вых спа лу чэн няў. А яшчэ 
ў яе ёсць ма ра на ву чыц ца ткаць на крос нах. Пры чым не 
на су час ных, кам пакт ных, а на вя лі кіх ста рых стан ках. 
Дзед Алы не ка лі зра біў та кія крос ны, і яны да гэ тай па-
ры за ха ва лі ся, але іх цяж ка пры ста са ваць у су час ным 
до ме. Маг чы ма, Юрый зро біць спе цы яль ную май стэр ню, 
каб жон ка маг ла там ткаць руч ні кі і сур вэт кі. І, хто ве дае, 
мо жа, і сам Юрый асво іць ста ра жыт нае ра мяст во, як спа-
сціг ня прос тую спра ву пля цен ня па ясоў. Да рэ чы, у бы лыя 
ча сы муж чы ны не цу ра лі ся та кой ра бо ты і не лі чы лі яе 
вы ключ на жа но чай...

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Муж чын ская спра ва
Як бу даў нік за ха піў ся ткац твам і пля це па ясы «на ні це»

Ка ра ніКа ра ні

 У тэ му
Па вод ле ін фар ма цыі ка мі тэ та па сель-

скай гас па дар цы і хар ча ван ні Го мель ска га 
абл вы кан ка ма, на тэ ры то рыі рэ гі ё на на 
пер шае сту дзе ня 2020 го да за рэ гіст ра-
ва на 8800 ка роў, якія ўтрым лі ва юц ца 
ва ўлас ных да па мож ных гас па дар ках 
жы ха роў Го мель скай воб лас ці.
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