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Па сё лак з не звы чай най 

наз вай Ка роб чы на — 

лі чы, ус кра і на 

Мсці сла ва. Пры ез джы 

на ват не зра зу мее, 

дзе за канч ва ец ца 

адзін на се ле ны пункт 

і па чы на ец ца дру гі. Але ўжо 

ад ад ной пра сто ры, якая 

ад кры ва ец ца во ку, дух 

за хоп лі вае. Ме на ві та 

тут па ся лі лі ся Сяр гей 

і Тац ця на РЫ БА КО ВЫ — 

не каль кі га доў та му яны 

па мя ня лі мас коў скую 

мі тус ню на вяс ко выя 

ма ляў ні чыя края ві ды. 

Ду ма лі, што куп ля юць да чу, 

а ака за ла ся — дом для 

па ста ян на га жы хар ства.

БЕ ЛЫЯ КЛУБ НІ ЦЫ 
І ЗЯ ЛЁ НЫЯ 
ПА МІ ДО РЫ

— Мы сю ды і ра ней пры яз джа лі 

да сва я коў му жа ка паць буль бу, 

а ка лі да ве да лі ся, што ў Ка роб-

чы не пра да ец ца пус ты дом, вы-

ра шы лі на быць яго, — Тац ця на 

рас каз вае аб уз нік нен ні ідэі ся дзі-

бы «Дух мя ны сад». — Пры ро да, 

са мі ба чы це, ча роў ная, па вет ра — 

крыш таль нае. Та ко га ў го ра дзе ні 

за якія гро шы не ку піш. Там на огул 

ды хаць не чым.

Ад Мсці сла ва да Ра сіі ру кой па-

даць, і наз вы на бе ла рус кай мо ве 

тут су стра ка юц ца не вель мі час-

та, а вось Ры ба ко вы вы ра шы лі на 

гэ тым зра біць ак цэнт. Бе ла рус ка-

моў ны ва ры янт дак лад ней пе ра-

дае той стан, якім, улас на, іх сад 

і за ча роў вае. Стар та вы ка пі тал 

су жэн цы за раб ля лі як маг лі: каля 

го да зда ва лі дом бу даў ні кам, якія 

рых та ва лі ра ён ны цэнтр да «Да-

жы нак». Пра да лі дзве ма шы ны і 

ку пі лі ад ну бюд жэт ную. Трэ ба ж 

бы ло не толь кі дом пры вес ці ў 

па ра дак, але і, каб ад па вя даць 

наз ве, за клас ці сад. Са джан цы 

і ра са ду бра лі вы ключ на ў га да-

валь ні ках, каб атры маць ста пра-

цэнт ны ўра джай. Свай го во пы ту па 

вы рошч ван ні са да ві ны-ага род ні ны 

не бы ло, і Тац ця на га дзі на мі ма ні-

то ры ла ін тэр нэт-пра сто ру ў по шу-

ку ка рыс ных ідэй. Гэ тыя на ма ган ні 

бы лі ўзна га ро джа ныя. У пер шы ж 

год сям'я атры ма ла цэ лых паў та ры 

то ны смач ных па мі до раў.

Сён ня па мі до раў у аг ра ся дзі-

бе — звыш шас ці дзя сят каў ві даў! 

Для за пя кан ня, на прык лад, па трэ-

бен адзін сорт, для су пу — дру гі, 

для са ла таў — трэ ці. Клуб ні цы 

так са ма прад стаў ле ны амаль у 

са ра ка ва ры ян тах. Асаб лі ва ўсе 

пры хо дзяць у за хап лен не ад 

Pіneberry («Ана на са вая яга да») — 

клуб ніц не звы чай на га бе ла га ко-

ле ру з чыр во ны мі зяр нят ка мі. 

А яшчэ Ры ба ко вы вы рошч ва юць 

ня звык лы для во ка сорт па мі до-

раў «Ба ла то» — у спе лым вы гля-

дзе яны зя лё ныя. Бе лы мі клуб ні-

ца мі і зя лё ны мі па мі до ра мі мо гуць 

ла са вац ца на ват алер гі кі: Ры ба ко-

вы па кла па ці лі ся, каб у іх гас па-

дар цы бы лі бяс печ ныя пра дук ты і 

для та кіх лю дзей. А яшчэ Сяр гей і 

Тац ця на па спе лі паэ кспе ры мен та-

ваць з бах ча вымі: ка ву ны атры ма-

лі ся смач ныя, а вось ды ні па куль 

не да спе лі.

Про да жу ві та мі наў так са ма да-

вя ло ся ву чыц ца з ну ля. Агуль нае 

ўяў лен не бы ло, ка жа Тац ця на, але 

ні ко лі да гэ туль не ме лі спра ву з 

сель ска гас па дар чай пра дук цы яй. 

На ву ку спа сці га лі ме та дам спроб 

і па мы лак: вы во зі лі та вар у най-

блі жэй шыя ра ё ны Ра сіі і Бе ла ру сі, 

шу ка лі па ста ян ных клі ен таў, вы-

ву ча лі по пыт.

ГРАНТ НА РАЗ ВІЦ ЦЁ
Лю бы біз нес — спра ва ры зы-

коў ная. Вось і Тац ця на з Сяр ге ем 

пры зна юц ца, што страш на бы ло 

па чы наць, а ка лі ўцяг ну лі ся, і ці ка-

васць з'я ві ла ся, і ідэі па ча лі пры хо-

дзіць ад на за дру гой. У Мсці сла ве 

ёсць Цэнтр пад трым кі прад пры-

маль ніц тва, які да па ма гае вось та-

кім іні цы я тыў ным лю дзям шу каць 

маг чы мас ці атры маць пад свае ідэі 

ка пі тал. Ме на ві та гэ та ўста но ва да-

па маг ла паў дзель ні чаць у пра ек це 

«Ма лыя га ра ды», што пра во дзіў ся 

па Пра гра ме раз віц ця ААН і Мі ніс-

тэр ства эка но мі кі. Біз нес-ідэя сям'і 

Ры ба ко вых ака за ла ся ў лі ку пе ра-

мож цаў і атры ма ла грант — шэсць 

ты сяч руб лёў. За гэ тыя гро шы яны 

ку пі лі вя лі кую цяп лі цу пло шчай 

160 квад рат ных мет раў і па ча лі 

там вы рошч ваць ра са ду. Ха пае 

мес ца і для экс пе ры мен таў. Ры ба-

ко вых сён ня ў вёс цы на зы ва юць не 

інакш як се лек цы я не ра мі. Іх ра са да 

і са джан цы заў сё ды да юць доб ры 

ўра джай. Та му і ах вот ных на быць 

па са дач ны ма тэ ры ял ро біц ца ўсё 

больш. А за ад но з'яў ля ец ца ці ка-

васць да са доў ніц тва, пра цы на 

зям лі. І Ры ба ко вы за да во ле ны, што 

яны не адзі ныя ў сва іх па мкнен нях 

зра біць мес ца, дзе жы вуць, леп-

шым. Са мі яны цес на су пра цоў ні-

ча юць з тым жа Цэнт рам пад трым кі 

прад пры маль ніц тва, пі шуць біз нес-

ідэі, удзель ні ча юць у кон кур сах.

— Пра фе сі я на лы заў сё ды мо-

гуць даць каш тоў ныя па ра ды, 

пад ка заць, у якім кі рун ку ру хац ца. 

А мы гэ тай ін фар ма цы яй дзе лім ся 

з ін шы мі. Па він на быць ка ман да, 

толь кі так мы змо жам зра біць неш-

та ка рыс нае і для ся бе, і для ра ё-

на, — ка жа су раз моў ні ца.

КЛАС ТАР НАЕ 
МЫС ЛЕН НЕ

У сва ім жыц ці Тац ця на шмат па-

да рож ні ча ла па кра і нах, ці ка ві ла ся 

тра ды цы я мі і звыч ка мі роз ных на-

ро даў. Яе ка нёк — смач ныя стра-

вы. А гэ та, як той ка заў, спра ва 

тон кая. Яшчэ не ўся кія па мі до ры 

па ды дуць да та го ж іс пан ска га гас-

па ча. Та му ў цяп лі цы Ры ба ко вых 

так шмат сар тоў гэ тай ага род ні-

ны. І гас па ча, усмі ха ец ца Тац ця на, 

атрым лі ва ец ца з іх яшчэ леп шае, 

чым у іс пан цаў. Іс па нія і Іта лія — 

гэ та на огул тыя кра і ны, які мі яна 

за хап ля ец ца. Не дзіў на, што ў ме-

ню аг ра ся дзі бы так шмат страў гэ-

тых на ро даў — паэ лья, пра фіт ро лі 

з да лі кат ным за вар ным крэ мам, 

бу лач кі з джэ мам з асаб лі ва га сор-

ту ка бач коў, італь ян ская пі ца. Для 

гас па ды ні «Дух мя на га са да» га та-

ван не страў — са праўд ная твор-

часць. Бы вае, што ёй да во дзі ла ся 

га та ваць абе ды ад на ча со ва на 

паў сот ні ча ла век. Боль шасць ін грэ-

ды ен таў, да рэ чы, вы рошч ва ец ца 

на ўлас ным ага ро дзе. «Цяж ка, — 

пры зна ец ца Тац ця на. — Але ж мы 

з му жам спраў ля ем ся».

Адзін ў по лі не во ін, гэ та не 

прос та пры каз ка — гэ та праў да 

жыц ця. Су жэн цы ста лі свое асаб-

лі вым цэнт рам пры цяг нен ня для 

ін шых лю дзей, якія, маг чы ма, і ра-

ней ма ры лі па чаць сваю спра ву, 

але не ве да лі, як гэ та зра біць. Ры-

ба ко вы да лі ім та кую маг чы масць. 

«Для ма іх страў па трэб на і мя са, 

і ма ла ко, і сы ры, — тлу ма чыць 

Тац ця на. — Але тры маць жы вё лу 

і ад на ча со ва зай мац ца са дам — 

не маг чы ма. Трэ ба ра біць неш та 

сваё. І мы пра па ну ем ін шым ус ту-

паць з на мі ў ка а пе ра цыю. Не ка то-

рыя на ват кар ды наль на мя ня юць 

стыль жыц ця. Су сед, на стаў нік 

фіз куль ту ры, па слу хаў шы нас, ку-

піў ка роў і ад крыў ся лян ска-фер-

мер скую гас па дар ку «Васт ру ха». 

Мы ў яго куп ля ем ма ла ко. Ця пер у 

яго, да рэ чы, ужо пяць ка роў. Не як 

па зна ё мі лі ся з сы ра ва рам з Кры-

ча ва На дзе яй Ся мё на вай, ця пер 

яна наш асноў ны па стаў шчык сы-

роў. Пра па на ва ла ёй ра біць яшчэ 

сы ры з цвіл лю, і яна ўжо ў по шу-

ках пры дат на га рэ цэп та. З афарм-

лен нем ся дзі бы нам да па ма га юць 

мяс цо выя май стры, ро бяць роз ную 

прыгажосць пад за каз.

ДОМ З ВОДАРАМ 
ГАР БА ТЫ

Не менш сіл і ду шы ўклад ва юць 

су жэн цы ў дом, над кан цэп цы яй 

яко га не пе ра ста юць пра ца ваць і 

ця пер. Хо чац ца, каб ён быў цёп лы 

і ўтуль ны для ўсіх. І ў ім, да рэ чы, 

пах не не толь кі печывам. Тац ця на 

за хап ля ец ца яшчэ і фі та тэ ра пі яй, 

у яе чай най ка лек цыі ёсць пад-

тын нік, па лын, кры ва смок, піж ма і 

шмат ін шых траў. Тра вя ныя на поі 

вель мі па да ба юц ца ту рыс там. Гэ та 

не толь кі смач на, але і ка рыс на для 

зда роўя. І Тац ця на аў та ры тэт на 

пра гэ та за яў ляе, бо мае дып лом 

ме ды цын скай ВНУ.

Каб уклю чыц ца ў ту рыс тыч ны 

марш рут, Ры ба ко вы за клю чы лі з 

ра ён ным Цэнт рам куль ту ры і на-

род най твор час ці да мо ву.

— Па куль мы пры ма ем ад на-

дзён ныя ту ры, але ў бу ду чы ні хо-

чам зра біць умо вы, каб ту рыс ты 

змаг лі за ста вац ца ў нас столь-

кі, коль кі ду ша па жа дае, — уда-

кладняюць сураз моў цы. — Наш 

Мсціслаў па доб ны да ра сій ска га 

Суз да ля. Тут ёсць што па гля дзець, 

чым за мі ла вац ца. А сваё Ка роб чы-

на мы па раў ноў ва ем з ма лень кай 

Швей ца ры яй. Ка роў кі на лу зе па-

свяц ца, на га ры — бя ро за вы гай, 

уні зе стру ме ніц ца ла год ная Віх ра, 

і ва кол квет ка вы рай. Ле там так 

пры ем на прай сці ся ба са нож па лу-

зе, на рваць бу кет па ля вых кве так, 

па на зі раць за ма тыль ка мі. У го ра-

дзе ж яны амаль знік лі, а тут якіх 

толь кі ня ма! А яшчэ мож на за ві таць 

на якое-не будзь на род нае свя та — 

у нас іх вель мі шмат. Ну, а пра Мсці-

слаў скі фэст у сты лі Ся рэд ня веч-

ча, на пэў на, і на гад ваць не трэ ба. 

На яго лю дзі пры яз джа юць, на ват 

з да лё ка га за меж жа.

За гад чык сек та ра спор ту і ту-

рыз му Мсці слаў ска га рай вы кан-

ка ма Дзміт рый СЕ ЛІ ВА НАЎ ка жа:

— Ту рызм раз ві ва ем у роз ных 

кі рун ках. Чым бо лей суб' ек таў мы 

за дзей ні ча ем, тым лепш. Па ча лі 

ва зіць ту рыс таў на ко не за вод — 

і ма тэ ры яль ны стан яго стаў кры-

ху па ляп шац ца. За год ту рыс ты 

пры во зі лі ту ды, воб раз на ка жу чы, 

цэ лы бен за воз па лі ва. У гра шо вым 

эк ві ва лен це гэ та ка ля шасці ты-

сяч руб лёў. Ці ка ва і ту рыс там, 

і ко не за во ду. Ча со ва эк скур сіі ту-

ды с пы не ны, ідзе рэ кан струк цыя, 

але ёсць ін шыя не менш ці ка выя 

ва ры ян ты. Раз ві ва ем вы твор чы ту-

рызм з удзе лам на шых прад пры-

ем стваў, ця пер уз гад ня ем та кую 

маг чы масць з за во да мі «Ба бу лі-

на крын ка» і «Да ма чай». На шы 

ся дзі бы, вя до ма ж, пры цяг ва юць 

ту рыс таў, але гас цям трэ ба яшчэ 

неш та па гля дзець у ра ё не. Та му 

пра цу ем у звяз цы — па каз ва ем 

му зеі, ар хі тэк ту ру го ра да, вы твор-

чы па тэн цы ял. Кі раў ніц тва ра ё на 

ўся ляк спры яе рос ту экс пар ту ту-

рыс тыч ных па слуг. Апош нім ча сам 

у нас вель мі доб ра раз ві ва ец ца 

гаст ра на міч ны ту рызм. Тэмп за-

дае «Дух мя ны сад», яго да паў няе 

яшчэ ад на ся дзі ба «Ху та рок», дзе 

ро бяць гар ба ту з са ма ва ра з бо-

там. У са мім Мсці сла ве ад кры ла-

ся ся дзі ба «Сла ба да», якая бу дзе 

раз ві ваць арт-ту рызм. Па за ко не, 

наш рай цэнтр ад но сіц ца да тых на-

се ле ных пунк таў, дзе мож на ад-

кры ваць аг ра ся дзі бы. Трэ ба толь кі 

на пі саць за яву і мець свой сель-

ска гас па дар чы ўчас так і пра дук-

цыю, на прык лад, жы вё ла га доў лі. 

Чым больш у нас бу дзе пры ваб ных 

для ту рыс таў аб' ек таў, тым з боль-

шым жа дан нем яны бу дуць сю ды 

пры яз джаць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Іры ны СА ВО СІ НАЙ 

і з ар хі ва Сяр гея 

і Тац ця ны РЫ БА КО ВЫХ.

Дух мя ны сад сям'і Ры ба ко вых

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Бе лы мі клуб ні ца мі 
і зя лё ны мі па мі до ра мі мо гуць 
ла са вац ца на ват алер гі кі: 
Ры ба ко вы па кла па ці лі ся, 
каб у іх гас па дар цы бы лі 
бяс печ ныя пра дук ты 
і для та кіх лю дзей. 

Лю бы біз нес — спра ва 
ры зы коў ная. Вось і Тац ця на 
з Сяр ге ем пры зна юц ца, 
што страш на бы ло па чы наць, 
а ка лі ўцяг ну лі ся, і ці ка васць 
з'я ві ла ся, і ідэі па ча лі 
пры хо дзіць ад на за дру гой.


