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Свой вы барСвой вы бар

Мак сім прый шоў у сель-

скую гас па дар ку 14 га доў 

та му. Яго баць ка пра ца ваў 

кі роў цам у кал га се, та му 

хло пец ужо з дзя цін ства ка-

таў ся на трак та рах. Скон-

чыў аб лас ны аграр на-тэх-

ніч ны пра фе сій ны лі цэй у 

Дзяр жын ску і ўлад ка ваў ся 

ў род най вёс цы Ата лезь. А 

год та му пе ра вёў ся ў Віш-

ня вец.

— Зі мой пра цую як ме ха-

ні за тар і кі роў ца. Ня даў на, 

на прык лад, на па груз чы ку 

кар мы на фер ме раз во зіў. 

А пры хо дзіць вяс на — са-

джу ся на трак тар. Мне тут 

ці ка ва, — ка жа Мак сім.

— Ве да е це, ён фа на цее 

ад тэх ні кі, — да лу ча ец ца да 

раз мо вы Ка ця ры на. — Пры-

хо дзіць убо рач ная кам па нія, 

ён па чы нае па ін тэр нэ це шу-

каць, гля дзіць кам бай ны су-

час ныя, якія за мя жой бы ва-

юць. Быц цам на ра бо це не 

ха пае яму. (Усмі ха ец ца.)

Дзяў чы на ў гас па дар цы 

пра цуе во сем га доў. Са ма 

яна ро дам з Віш няў ца.

Гэ тым ле там Ка ця ры на 

змя ні ла ка бі нет сак ра та ра на 

ка бі ну кам бай на — пра ца ва-

ла ў па ры з Мак сі мам. «Са ма 

ў шо ку», — смя ец ца яна.

— Ні ко лі да гэ туль дзяў-

чат у па моч ні ках не бы ло, — 

пры зна ец ца хло пец. — Ка лі 

прый шоў сю ды пра ца ваць, 

ма ла ка го ве даў. Вось і пра-

па на ваў Ка ці. Ска заў: «Там 

доб ра за пла цяць. Я ж столь-

кі га доў на кам бай не, усё ве-

даю, на ву чу».

— Ды рэк тар па га дзіў ся. 

А я, што, ад маў ляц ца бу ду? 

Але, на пэў на, гэ та ўсё ж та кі 

не жа но чая спра ва. Ран кам 

я чыс ці ла кам байн: пра ці ра-

ла шкло, пад мя та ла. І трэ ба 

бы ло, каб на пра ця гу ўся го 

дня па ра дак у ка бі не за ста-

ваў ся — Мак сім вель мі ахай-

ны. А пас ля рап су тэх ні ка ж 

моц на за брудж ва ец ца, чор-

нае ўсё... Да па ма га ла так са-

ма раз гру жаць кам байн: там 

не скла да на — трэ ба толь кі 

на ціс нуць на кно пач ку.

— Доб ра, што ў нас кан-

ды цы я нер быў. У па пя рэд-

няй гас па дар цы без яго 

ез дзіў — вель мі спя кот на: 

ка лі на ву лі цы плюс 30, то 

ў ка бі не ўсе 50. Я за жні во 

на пяць кі ла гра маў худ неў. 

А тут ся дзіш з кам фор там, 

як у ма шы не.

Мак сім на пар ні цу хва-

ліць: усю ўбо рач ную дзень 

у дзень пра бы ла. Праў да, 

бя дуе, што праз за су ху ўся-

го ты ся чу тон на жа лі. Бы лі б 

ін шыя ўмо вы на двор'я, маг-

лі б і дзве ўзяць. Іх экі паж, 

да рэ чы, быў уз на га ро джа-

ны як адзін з най леп шых 

на кон кур се «Ма ла дая Мін-

шчы на — за ўра джай», які 

ар га ні зу юць аб лас ны БРСМ 

і праф са юз пры пад трым цы 

абл вы кан ка ма.

— У нас кан ку рэн цыя 

па між гас па дар ка мі жорст-

кая, — пры зна ец ца Ка ця ры-

на. — Пра ліч бы ўбо рач най 

кож ны ты дзень у ра ён най 

га зе це па ве дам ля юць. А вы-

ні кі па гас па дар цы што дзень 

вы веш ва юць у га ра жы.

...А па зна ё мі ла ся па ра 

ка ля дзе ся ці га доў та му — 

на зім ніх спа бор ніц твах. 

Але раз' еха лі ся та ды, так і 

не аб мя няў шы ся ну ма ра мі. 

А праз тры га ды зноў су стрэ-

лі ся на тур ба зе.

— Я яго не па зна ла, — 

ус па мі нае Ка ця ры на. — Ін-

шая ка ман да вы сту па ла, а 

мы ча ка лі на тра ве. І не як 

по бач се лі, спі на да спі ны. 

Сло ва за сло ва, рас каз ваю 

яму, як па зна ё мі ла ся тры га-

ды та му з хлоп цам. А Мак сім 

мне: гэ та ж я быў. Пас ля і 

па ча лі су стра кац ца. Ве да е-

це, за ча піў тым, што вы со кі, 

пад цяг ну ты. Плюс адзен не 

ў яго бы ло яр ка-зя лё нае, 

скла да на не за ўва жыць.

— А я яшчэ пас ля пер шай 

су стрэ чы ха цеў пры ехаць да 

яе ў вёс ку, але ўсё ад цяг-

ваў.

— Ты не мог тры га ды з 

Ата ле зя пры ехаць? — здзіў-

ля ец ца дзяў чы на.

— Ну, да ле ка ва та. 30 кі-

ла мет раў, — ві на ва та па смі-

ха ец ца Мак сім.

Спа бор ніц твы, да рэ чы, 

ні ку ды не знік лі. Праз па ру 

дзён па ра едзе на спар та кі я-

ду ся род гас па да рак ра ё на.

— Мы ў на столь ны тэ ніс 

гу ля ем, — удак лад няе Ка-

ця ры на. — Мак сім ле тась, 

праў да, кры ху не да цяг нуў, 

а я ста ла най леп шай. Але 

цяпер бу дзем браць пер шыя 

мес цы.

Ці мож на на вёс цы нар-

маль на за раб ляць? Мак сім 

у гэ тым упэў не ны. Зі мой, 

вя до ма, за роб кі ў гас па дар-

цы не вы со кія, але пад час 

на рых тоў кі кар моў кам бай-

нер мо жа доб рыя гро шы 

атры маць. Дый ін шыя бо-

ну сы ёсць: збож жа вы дзя-

ля юць бяс плат на, па да рун кі 

да свят да юць, пра дук то выя 

на бо ры.

Але ра бо чых мес цаў, 

акра мя як у сель скай гас-

па дар цы, у вёс цы ма ла. Ка-

ця ры на не ха вае: мно гія ад-

сюль з'яз джа юць у ста лі цу.

— А вы не хо ча це?

— Ве да е це, ка лі б мне 

пра па на ва лі за раз у го рад 

ехаць, я не па га дзі ла ся б. 

Хоць жы ла не як у Мін ску. 

У вёс цы — пры ро да, свой 

дом. Я люб лю квет ка вод-

ства: вы рошч ваю ў па лі сад-

ні ку ру жы, лі ліі.

Дзяў чы ну вяс ко вае жыц-

цё за да валь няе. Адзі ны мі-

нус — ня ма за баў. Ні ба сей-

на, ні кі но (хоць апош няе бы-

ло не ка лі). Та му мно гія ідуць 

з ра бо ты да до му і ся дзяць у 

ін тэр нэ це: сум на. 

— Ра ней дыс ка тэ кі кож-

ную су бо ту пра во дзі лі. Ра-

зу мею, іх за кры лі, бо мо-

ладзь пе ра ста ла ха дзіць. 

А пе ра ста ла, бо ды джэя ня-

ма. Да нас не як са Стаўб-

цоў пры яз джа лі пра во дзіць 

дыс ка тэ ку — з ды мам, 

свят лом — вось гэ та бы ло 

ці ка ва, — дзе ліц ца дзяў чы-

на. — На шчас це, у нас ёсць 

ма шы на. Ка лі Мак сім за ру-

лём, ка лі я. На Но вы год у 

Ня свіж па еха лі, там боў лінг 

пра цуе. У кі но так са ма ту ды 

ж вы бі ра ем ся.

— А на шо пінг ку ды?

— Апош ні раз ез дзі лі ў 

Ба ра на ві чы на ры нак. А так 

звы чай на на «Жда но ві чы» 

ў Мінск.

Ёсць у па ры су мес нае хо-

бі — ры бал ка. Хо дзяць на 

плат нае во зе ра ў су сед нюю 

вёс ку або на Нё ман: на ра цэ 

Мак сім шчу па коў ло віць.

— Не так страш на ў вёс-

ках, як зда ец ца, — жар туе 

Ка ця ры на. 

Дый перс пек ты ва аб за-

вес ці ся сва ім до мам ёсць. 

Гас па дар ка як раз не каль кі 

но вых бу да ваць збі ра ла ся...

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Стаўб цоў скі ра ён.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як жы вё лы трап ля-

юць да вас?

— Пры хо дзіць кі раў ніц тва 

і ка жа: «Вось та бе звер, ра бі 

з яго «зор ку»! (Смя ец ца.) На 

са май спра ве яны па сту па-

юць не ў дэль фі на рыі, бо тут 

ня ма сэн су тры маць не пад-

рых та ва ных жы вёл, а на па-

чат ку — на тры пад рых тоў-

чыя ба зы ў кра і не. Іс ну юць 

спе цы яль ныя шко лы, дзе 

дэль фі ны пра хо дзяць так 

зва ны курс ма ла до га бай-

ца, са цы я лі за цыю, а по тым 

ужо на па ло ву пад рых та ва-

ных жы вёл ад праў ля юць па 

шмат лі кіх дзе ю чых дэль фі-

на ры ях.

— Дрэ сі роў ка — твор чы 

пра цэс...

— Гра фік у нас аб са лют-

на не нар ма ва ны, дак лад на-

га рас кла ду ня ма. Мая ра-

бо та, як вы і ска за лі, — гэ та 

твор чы пра цэс. Для та го каб 

да сяг нуць са праў ды доб рых 

вы ні каў, трэ ба, каб на строй 

быў доб ры і ў трэ не ра, і ў 

па да печ ных. Ка лі я прый ду 

ў дэль фі на рый з ва чы ма, 

якія га раць, і не ве ра год-

ным жа дан нем пра ца ваць, 

а жы вё ла ў гэ ты дзень не 

на стро е на на тое ж са мае, 

то біц ца бес сэн соў на. А вось 

ка лі я ба чу, што ў яе доб ры 

і твор чы на строй, то ма гу 

пра па на ваць вы ву чыць но-

выя тру кі. Пры му шаць іх не 

трэ ба. У дэль фі наў дак лад-

нае ра зу мен не: двух но гія — 

гэ та ве ся лосць, яны да юць 

маг чы масць па це шыц ца. 

І не трэ ба раз бу раць гэ та іх 

уяў лен не пра нас.

— Рас ка жы це кры ху 

пра ва шых па да печ ных. Ці 

раў ну юць яны вас адзін да 

ад на го?

— Дэль фі ны да мар скіх 

ла ста но гіх ста вяц ца спа-

кой на, асаб лі вай рэў нас ці 

не за ўва жаў, а вось па між 

са бой яны, цал кам маг чы-

ма, мо гуць ду маць: «Гэ та 

мой двух но гі». (Смя ец ца.) 

У нас жы ве тры дэль фі ны: 

Гер ку лес, Х'ю га, Ві та. Гер ку-

лес — аль фа-са мец, лі дар, 

яшчэ ён вель мі ад каз ны, 

усё ро біць «ад» і «да». Ка-

лі ў яго на строй пра ца ваць, 

а двое ін шых не хо чуць, то 

Ге ра ўсё роў на на стой вае 

на сва ім. Х'ю га ў нас са мы 

ма лод шы, жва вы і ці каў ны. 

А яшчэ ён лю біць ву чыц ца 

не ча му но ва му. Ві та адзі ная 

дзяў чын ка. З дзяў чат ка мі-

дэль фі на мі звы чай на кры ху 

больш скла да на. Яны ства-

рэн ні лег ка дум ныя і кап рыз-

лі выя, лю бяць ува гу, лёг ка і 

хут ка крыў дзяц ца.

— Усе тру кі — гэ та за-

слу га трэ не ра?

— Ёсць ба за выя ну ма ры, 

аба вяз ко выя ў пра гра ме. 

Ней кія больш скла да ныя дзе-

ян ні з'яў ля юц ца са мі са бой. 

Ёсць тры пры ёмы: пер шы — 

гэ та ка лі трэ не ру «стук ну ла» 

ў га ла ву, дру гі — гля дзім 

ну ма ры з дэль фі на ры яў з 

ін шых кра ін і спра бу ем паў-

та рыць, а трэ ці ва ры янт — 

са мая ля ні вая ме то ды ка. Гэ-

та ка лі жы вё лы вы дум ля юць 

ну ма ры, а ты ста іш і хва ліш 

іх. (Смя ец ца.)

— Што са мае скла да нае 

ў ра бо це?

— Ка лі ця бе не слу ха-

юц ца. Ка лі трэ ба рас тлу ма-

чыць, што ты не га лоў ны, 

а кам пань ён. У та кія мо ман ты 

трэ ба са брац ца, узяць ся бе ў 

ру кі і знай сці кам пра міс.

— Ці ад бі ва ец ца ваш за-

ня так на бу дзён ным жыц-

ці?

— Па куль я не ча му ву чу 

жы вёл, яны так са ма ву чаць 

мя не. Я ве ру, што за гэ тыя 

га ды вель мі моц на змя ніў ся. 

А што да ты чыц ца сям'і, то 

мя не пад трым лі ва юць у ма-

ёй спра ве. Да рэ чы, жон ка — 

трэ нер мар скіх мле ка кор мя-

чых, та му мы ад но ад на го 

вы дат на ра зу ме ем.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

ЗЛА ДЖА НЫ ЭКІ ПАЖ
МА ЛА ДАЯ ПА РА — ПРА РА БО ТУ І ЖЫЦ ЦЁ Ў ВЁС ЦЫ

«Ма гу пе ра блы таць лю дзей, «Ма гу пе ра блы таць лю дзей, 
а дэль фі наў — ні ко лі!»а дэль фі наў — ні ко лі!»

«Сло ва за сло ва, 
рас каз ваю яму, 
як па зна ё мі ла ся тры 
га ды та му з хлоп цам. 
А Мак сім мне: 
гэ та ж я быў».

«У га рад скіх — ра лі, а ў нас — гон кі на кам бай нах», — 

жар ту юць Ка ця ры на СТРАЛ КО ВІЧ і Мак сім ПА ПЛАЎ-

СКІ, ка лі рас каз ва юць пра сваю ра бо ту. Яны пра цу-

юць у гас па дар цы «Віш ня вец кі-Аг ра» Стаўб цоў ска га 

ра ё на. Ён ме ха ні за тар, яна сак ра тар. Лю бяць вяс-

ко вае жыц цё і не га то выя мя няць яго на ста ліч нае. 

Пра тое, ці мож на на вёс цы нар маль на за ра біць і як 

на спар та кі я дзе су стрэць ка хан не, па ра рас ка за ла 

«Чыр вон цы. Чыр во най зме не».


