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«РАС ЛІ НЫ — 
ГЭ ТА МАЁ ЖЫЦ ЦЁ»...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Та ды мы з баць ка мі жы лі ў ква тэ ры. 

Па мя таю, што ка лі вы хо дзі лі на пра гул кі, 

за мест цу ке рак і ца цак, як ас тат нія дзе ці, я 

вы прош ваў пры го жыя квет кі і ўгна ен ні. Мне 

бы ло ці ка ва, як з'яў ля юц ца но выя па раст кі, 

ліс ці кі. Ад ной чы мы з баць кам прый шлі на 

ры нак, дзе ганд ля ва лі цюль па на мі і кро ку-

са мі. Уба чыў іх — і быц цам за ка хаў ся. Я пра 

іх на огул ні чо га не ве даў, на вы кі прый шлі 

праз экс пе ры мен ты. Зра зу ме ла, ра біў шмат 

па мы лак. Але ні ко лі не зда ваў ся, заў сё ды 

спра ба ваў роз ныя ва ры ян ты вы рошч ван ня, 

каб атры маць тое, што ха чу. Рас ка жу вы-

па дак, які звя за ны з ві на гра дам. 

Ка лі мы толь кі пе ра еха лі ў пры-

ват ны дом во сем га доў та му, я 

пай шоў на ры нак па кус та вы най-

смач ней шы ві на град. Узяў ад ра-

зу не каль кі сар тоў са джан цаў. Не 

ве даў, як іх трэ ба вы рошч ваць, 

мне ні хто не рас ка заў пра гэ та і 

не па ра іў. На тхнё ны, пры бег да-

до му, вы са дзіў іх, а ка лі пай шлі 

за ма раз кі — яны вы мерз лі, бо са-

джан цы бы лі пад ро шча ны ў цяп-

лі цы. Зра зу меў, што так нель га. 

По тым яны за хва рэ лі, зна чыць, 

трэ ба бы ло апра цоў ваць спе цы-

яль ны мі рэ чы ва мі, па ду маў я... 

І так да вед ваў ся аб усіх рас лі нах.

Кі рыл ад ра зу па пя рэдж вае: да 

мно гіх з іх спа чат ку трэ ба доў га 

шу каць па ды ход.

— На прык лад, ка лі па са дзіў 

са мыя пер шыя па вой ні кі (кле ма-

ты сы) (за раз у ка лек цыі Кі ры ла 

40 сар тоў. — Аўт.), яны не ха це-

лі «сяб ра ваць» з ма ёй зям лёй. 

У мя не яна кіс лая, а квет кі да 

та кой не пры вык лі. Ка лі зра зу-

меў, у чым праб ле ма, рас кіс ліў 

яе, але па трэб на га эфек ту не 

ўба чыў. І толь кі ка лі пад кар міў 

рас лі ну ар га ні кай, яна за цві ла. 

Ін шы мі сло ва мі, я заў сё ды экс-

пе ры мен тую, на ват ка лі на гэ та 

сы хо дзяць га ды. У кан чат ко вым вы ні ку ўсё 

атрым лі ва ец ца.

Кі рыл вы рошч вае рас лі ны ва ўлас ным 

са дзе. Там па куль яшчэ мно га мес ца, та му 

па паў няць ка лек цыі мож на доў га.

— Амаль увесь воль ны ад ву чо бы час 

зай ма ю ся гэ тай спра вай, бо вель мі яе люб-

лю. Коль кі ў мя не рас лін, і сам не ве даю, 

ужо збіў ся з лі ку. На прык лад, ад на го толь кі 

лі лей ні ка больш за 60 сар тоў, ві на гра ду — 

больш за 40, кле ма ты саў так са ма столь кі ж. 

Але спа чат ку мой учас так быў пус ты, трэ ба 

бы ло дзесь ці ўзяць но выя рас лі ны. Гро шы 

на іх у баць коў браць не ха цеў, та му па чаў 

раз во дзіць хат нія квет кі, якіх на той мо мант 

у нас бы ло шмат. Да та го ж па чаў пра да ваць 

са джан цы на рын ку. Кож ны год коль касць 

рас лін па вя ліч ва ла ся, та му ўжо праз тры 

га ды я ўзяў са бе па ста ян ны аба не мент і 

ганд ля ваў што дзень. Бы ва лі дні, ка лі на огул 

ні чо га не за раб ляў. За пла ціў за мес ца — і 

па ехаў да до му з пус ты мі кі шэ ня мі. Але быў 

вя лі кі азарт і жа дан не за ра біць на но выя 

рас лі ны. Па мя таю, ра ней ка лі хто-не будзь 

куп ляў у мя не квет кі, мно гія на ват не слу ха-

лі, што я ім ка заў, што ра іў, — не ўспры ма лі 

юна ка ўсур' ёз. Ця пер зу сім па-ін ша му. Мно-

гія мя не ве да юць, ёсць па ста ян ныя клі ен ты. 

Да рэ чы, цэ ны ў мя не не вы со кія — два-пяць 

руб лёў за шту ку.

Су раз моў нік ка жа, што га лоў ная мэ та 

для яго — не пра даць як ма га больш рас лін, 

а на тхніць ін шых лю біць іх.

— Сва ім па куп ні кам заў сё ды раб лю па-

да рун кі, дзе цям — асаб лі выя. Да рэ чы, па-

ды хо дзяць да мя не не толь кі пен сі я не ры. 

Мно га ма ла дых пар, у якіх ёсць дом або 

да ча. Час та бы вае так: за ці ка ві лі ся ма і мі 

са джан ца мі не каль кі ча ла век, рас пыт ва юць 

пра іх неш та, я вель мі гуч на і эма цы я наль на 

па чы наю рас каз ваць (па-ін ша му не ма гу), і 

хтось ці так са ма пад цяг ва ец ца да нас. 

У вы ні ку маю шмат па куп ні коў, ча му я, 

вя до ма ж, ра ды. Хоць ін шыя пра даў цы 

час та абу ра юц ца з-за гэ та га. Сё ле та 

праз пан дэ мію і ву чо бу бы ваю на рын-

ку не так час та, як ра ней, але ў да лей-

шым аба вяз ко ва вы праў лю ся.

Кі рыл па дзя ліў ся, што звы чай на 

ён пра чы на ец ца а пя тай га дзі не ра-

ні цы, — і ад ра зу ў сад: па лі ваць, рас -

са джваць, ча ран ка ваць, па лоць... І так 

да поз ня га ве ча ра.

— Са мая лю бі мая рас лі на тая, якую 

сам вы веў. Афі цый ны пра цэс рэ гіст ра-

цыі сор та — гэ та апі сан не яго на пя ці 

ар ку шах дроб ным шрыф там з двух 

ба коў. Я ўсё ра біў ан лайн праз мас коў-

скі цэнтр. Але ка лі сур' ёз на, усе рас лі-

ны лю бі мыя, кож ная ін ды ві ду аль ная і 

пры го жая. І за ўсі мі, на ват за тра вой, 

па трэб ны па ста ян ны до гляд. Ад на з 

са мых не па тра ба валь ных рас лін, якія 

цві туць доў га, — лі лей ні кі, іх яшчэ на-

зы ва юць «квет кай ля ні ва га ін тэ лі ген-

та». Пра іх ка жуць: па са дзіў і за быў ся. 

А са мае леп шае ўгна ен не для іх — гэ та віль-

гаць. Чым больш па лі ва еш гэ тую квет ку, 

тым пры га жэй шая яна бу дзе ў вы ні ку. Алі-

сум так са ма вель мі пры го жа цві це, ён увесь 

аб сы па ны ма лень кі мі кве тач ка мі. Да та го ж, 

пры ем на пах не мё дам і вель мі хо ла даў стой-

лі вы. Яшчэ адзін ва ры янт не пе ра бор лі вай 

рас лі ны — іль ві ны зеў. Ста іць доў га і пры-

го жа, цві це ўсё ле та.

Сё ле та Кі рыл упер шы ню вы са-

дзіў ма лю цэ лу або ір ланд скія зва-

ноч кі.

— Квет кі ў яго зя лё на га ко ле-

ру — як і ліс ці кі. Гэ та не звы чай ная 

рас лі на: ка лі яе па цер ці, мож на 

па чуць моц ны пах лай ма. Рас лі на 

хо ла даў стой лі вая. А вось аза лею 

трэ ба вы са джваць тым, у ка го ёсць 

ха лод нае па мяш кан не. Ка лі па ста-

віць яе на пад акон нік, ку ды све ціць 

сон ца, яна ад ра зу ж за сох не. За тое 

ў доб ра асвет ле ным ха лад на ва тым 

мес цы бу дзе ра да ваць цві цен нем 

да двух ме ся цаў. Да рэ чы, рас лі ны 

для ся бе вы бі раю не тыя, якія най-

час цей міль га юць на фо та здым ках 

у сац сет ках, — не ары ен ту ю ся на 

трэн ды, заў сё ды куп ляю ў пер шую 

чар гу тое, што мне са праў ды па-

да ба ец ца. Зра зу ме ла, за раз шмат 

ча су ад даю ву чо бе, та му да паў няю 

ка лек цыі рас лін не так час та. А вось 

ле тась, на прык лад, на быў са бе не 

менш за 300 роз ных но вых сар тоў.

Але ка лі ўсё ж та кі ка заць пра 

трэн ды на рас лі ны, Кі рыл на кі роў-

вае: за раз у по пы це гар тэн зіі.

— Ёсць шмат яе ві даў: ча ран ко-

вая, дрэ ва па доб ная, пра мя ніс тая, 

мя цёл ча тая. Яны ўсе роз ныя. На-

прык лад, мя цёл ча тая — ру жо ва га 

ко ле ру, зі муе доб ра, буй на ліс тую ру жо вую 

мно гія хо чуць, але не ўсе ры зы ку юць вы-

рошч ваць, та му што яе на зі му трэ ба на кры-

ваць. Але ў мя не, на прык лад, толь кі ў са дзе 

20 сар тоў буй на ліс тай гар тэн зіі, мя цёл ча-

тай — 19, ін шыя ві ды так са ма ёсць. Уво гу ле, 

я вель мі ха цеў бы вы са дзіць не звы чай ную 

квет ку та ку — яна па доб ная на ка жа на, яе 

яшчэ на зы ва юць квет кай д'яб ла. Гэ тая рас-

лі на пры но сіць вя лі кую ка рысць лю дзям. 

Ма ла дое ліс це і су квец ці, а так са ма мя каць 

яе пла доў жы ха ры Аф ры кі і Паўд нё ва-Ус-

ход няй Азіі ядуць. У ка ра нях утрым лі ва ец-

ца вя лі кая коль касць крух ма лу, які так са ма 

вы ка рыс тоў ва юць у ежу. З ка ра нёў ро бяць 

му ку для вы печ кі хле ба, га ту юць пры сма кі 

і ле кі, а са сцёб лаў — ка пе лю шы і ры бац кія 

пры ла ды. Ка лі ка заць пра маю мэ ту ў жыц ці, 

то яна па стаў ле на — ства рыць улас ны парк 

з рас лі на мі тых сар тоў, якія я са ма стой на 

вы веў. Вя до ма, ажыц цяў лю гэ та не сё ле та, 

а праз га доў дзе сяць.

Су раз моў нік пры га даў, што як толь кі па-

чаў зай мац ца рас лі на мі, мно гія не ра зу ме лі 

яго і на ват здзе ка ва лі ся. Ка за лі: як хло пец 

мо жа зай мац ца та кой спра вай? Яна ж не 

муж чын ская!

— Так, ра ней су ты каў ся з не га ты вам у 

свой бок. У дзя цін стве пра фе сій на зай маў-

ся вод ным по ла. Па мя таю, ка лі ез дзі лі на 

спа бор ніц твы, усе хлоп цы іш лі ў кра му па 

чып сы ці ва ду, а я — па но выя рас лі ны. Ка-

ман да смя я ла ся, але за раз яны ду ма юць пра 

мя не па-ін ша му. Я на іх не крыў дую. Уво гу ле 

на ву чыў ся пра пус каць не га тыў мі ма ву шэй. 

У кож на га ча ла ве ка ёсць сваё мер ка ван не. Але 

я не пры вык ка мусь ці па каз ваць на не да хо пы 

або кры ты ка ваць, ду маю, гэ та ні ко му не па да-

ба ец ца. Да рэ чы, ця пер на ват ва ўні вер сі тэ це 

чую доб рыя сло вы, мно гія зна хо дзяць мя не 

ў сац сет ках і за хап ля юц ца тым, што раб лю, 

ма ім са дам, — гэ та пры ем на.

Кі рыл ак тыў на вя дзе ста рон кі ў Tіk-Tok 

і Іnstagram. На пер шай у хлоп ца больш за 

100 ты сяч пад піс чы каў і ка ля 700—800 ты сяч 

пра гля даў пад кож ным ві дэа. На дру гой — 

амаль 30 ты сяч пад піс чы каў. Кі рыл шчы ра 

ка жа, што са мая га лоў ная мэ та для яго ў 

вір ту аль ным све це — на тхняць ін шых.

— У Іnstagram пуб лі кую ў боль шас ці фо-

та-кан тэнт, у Tіk-Tok — ка рот кія ві дэа. За-

рэ гіст ра вац ца ў апош нім па ра іў мой ся бар, 

ска заў, што там ця пер ся дзіць уся мо ладзь і 

мне аба вяз ко ва вар та па спра ба ваць. Я за ці-

ка віў ся і ства рыў про філь у маі бя гу ча га го да. 

Ад но з пер шых ві дэа бы ло пра тое, як зра біць 

мас ку з кве так. Гэ та быў пе ры яд ка ран ці ну 

пад час пан дэ міі, і мне ха це ла ся не як раз ра-

дзіць аб ста ноў ку. За пі саў пра цэс, ён спа да-

баў ся ка рыс таль ні кам сац сет кі, і мой про філь 

ад ра зу ад пра ві лі ў рэ ка мен да цыі. На тым 

ві дэа ця пер амаль міль ён пра гля даў. Пас ля 

з'я ві ла ся больш на тхнен ня, якое не па кі дае 

да гэ туль. Я не са ро ме ю ся ні чо га па каз ваць, 

у тым лі ку і тое, які я ёсць. Ні ко лі не ста-

віў мэ ты рас пі я рыц ца, пра сла віц ца. Ча сам 

пі шуць, што, дзя ку ю чы мне, хтось ці па чаў 

зай мац ца раз вя дзен нем рас лін, не ка то рыя 

про сяць са джан цы для та го, каб вы рас ціць 

неш та са ма стой на. Са доў ні кі-па чат коў цы 

звяр та юц ца да мя не па па ра ды, — я дзя лю-

ся ка рыс ны мі ін сай та мі. Мне зда ец ца, сак рэт 

па пу ляр нас ці ў гэ тым: я знай шоў тое, чым 

жы ву, і па каз ваю гэ та за хап лен не ін шым. За 

лю бым ча ла ве кам, які цал кам па гру жа ны ў 

сваю спра ву, ці ка ва на зі раць.

Су раз моў нік па спя вае і му зыч ныя аль-

бо мы за піс ваць. Пра што? Зра зу ме ла, пра 

квет кі!

— Пес ні пі шу сам, не каль кі га доў та му ку-

піў фар тэ пі я на, вось і прак ты ку ю ся. На пра-

гул кі з сяб ра мі ча су амаль ня ма, да та го ж, 

усё роў на цяг не да свай го са ду. Ёсць у мя не 

яшчэ ад но хо бі, якое вель мі па да ба ец ца, — 

ма дэ лінг. Шмат лі кія агенц твы пра па ноў ва-

юць кант рак ты, і мне гэ та ці ка ва, ад нак 

па куль што не атрым лі ва ец ца вы дзя ляць 

гэ та му шмат ча су. Час та ін шыя здзіў ля юц-

ца, што на ма дэль ных фо та я та кі сур' ёз ны, 

«у воб ра зе», а ў жыц ці і на сва іх звы чай ных 

здым ках без усмеш кі не абы хо джу ся.

Кі рыл дае па ра ды тым, хто так са ма хо ча 

раз ві вац ца ў гэ тым кі рун ку: трэ ба знай сці 

доб ра га на стаў ні ка і не ба яц ца экс пе ры-

мен та ваць.

— Рас лі ны — гэ та маё жыц цё. Па спя-

ваць усю ды да па ма гае азарт. Ад нак вар та 

ве даць, што прос та пра чы таць ней кія ар ты-

ку лы ў ін тэр нэ це — ма ла. У лю бой спра ве 

важ на знай сці ча ла ве ка, які ва ло дае дак-

лад най ін фар ма цы яй і змо жа рас ка заць, 

што і як пра віль на ра біць. Бо, на прык лад, 

у Бе ла ру сі і ва Укра і не зям ля зу сім роз ная, 

на ват у ме жах на шай кра і ны яна ад роз ні-

ва ец ца. Та му па ра ды ад аў та ра-ін ша зем ца 

нам не па ды дуць. Роз ныя клі ма тыч ныя зо-

ны — ад па вед ныя прын цы пы вы рошч ван ня 

рас лін. І, га лоў нае, мець жа дан не: ка лі яно 

бу дзе, доб ры вы нік аба вяз ко ва ўба чы це.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе ны су раз моў ні кам.

«Я заў сё ды экс пе ры мен тую, 
на ват ка лі на гэ та сы хо дзяць га ды. 
У кан чат ко вым вы ні ку 
ўсё атрым лі ва ец ца».

«Ад ной чы мы з баць кам прый шлі 
на ры нак, дзе ганд ля ва лі цюль па на мі 
і кро ку са мі. Уба чыў іх — і быц цам 
за ка хаў ся».


