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Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Ка лі на ра дзіў ся Аль герд, ма ла-

дыя баць кі не маг лі на ра да вац ца. 

На два рэ ле та — не трэ ба бы ло 

ся дзець до ма і ба яц ца вый сці на 

ву лі цу з-за хо ла ду, даж джу ці сне-

гу. Праз год сын ра біў пер шыя 

кро кі зноў жа па цёп лых, за лі тых 

сон цам сцеж ках. Та му на ра джэн не 

дру го га дзі ця ці пла на ва лі так са ма 

на ле та. Праў да, хто б мог па ду-

маць, што су пад зе не толь кі ме сяц, 

але і дзень?

— На УГД урач па ста віў дак лад-

ную да ту — 19 чэр ве ня. Але мы 

да апош ня га ха дзі лі і ўсмі ха лі ся. 

Ні хто не ве рыў, што та кое маг чы-

ма. Схват кі па ча лі ся 18-га, і я ўжо 

на ват на стро і ла ся, што паў то ру не 

бу дзе. Ад нак у Ге ор гія бы лі ін шыя 

пла ны. На свет ён вый шаў аку рат 

19-га! — ка жа Ка ця ры на. — Пе ра-

жы ва ла та ды страш на. Усё ду ма-

ла, што пад рас туць мае хлоп цы і 

пач нуць за пыт вац ца: «Як так, ма-

ма? У мя не ня ма свай го дня на ра-

джэн ня». За тое, ка лі тэр мі ны на ра-

джэн ня і трэ ця га дзі ця ці па ста ві лі 

на чэр вень, усе ўспры ня лі на ві ну 

спа кой на. Ні бы та так і трэ ба.

Яў ген па ві нен быў з'я віц ца 

15-га, але, на пэў на, вы ра шыў не 

па ру шаць тра ды цыю. Да рэ чы, у 

нас не толь кі дзе ці ў гэ ты дзень 

на ра дзі лі ся, але і род ная сяст ра 

Іга ра — Ала.

Ці каў лю ся ў Ла пі ка вых, як яны 

пад бі ра лі ім ёны дзе цям. Аль герд, 

Ге ор гій, Яў ген — над звы чай ар га-

ніч на і су гуч на.

— Гэ та не мы. Дзе ці са мі вы зна-

чы лі, як іх бу дуць зваць. Праў да, — 

за ўва жае Ігар.

— У нас ёсць фо та здым кі Аль-

гер да з рад до ма. Ён там так ля-

жыць, ні бы та ў сва іх ма лень кіх 

руч ках кап'ё тры мае. Ну вы лі ты 

князь! — да дае Ка ця ры на. — Імя 

Ге ор гія мы пад гле дзе лі ў цар коў-

ным ка лен да ры. Трэ ця га сы на 

ду ма лі на зваць Мі ро нам. Але ка-

лі ён на ра дзіў ся, то ад ра зу ста ла 

яс на: ні я кі гэ та не Мі рон. Яў ген — і 

кроп ка.

Ня гле дзя чы на агуль ны дзень 

на ра джэн ня, хлоп чы кі вель мі 

роз ныя. Аль герд у дзі ця чы са-

док пай шоў толь кі ў пяць га доў. 

Ён ту ды асаб лі ва не рваў ся, бы ла 

маг чы масць па кі нуць яго до ма — 

і Ка ця ры на гэ тым ска рыс та ла ся. 

А Ге ор гій, на ад ва рот, як толь кі 

яму споў ні ла ся два, па бег у са док 

з за да валь нен нем. Які шлях абя рэ 

Яў ген, па ка жа час.

КА ЦЯ РЫ НА-КРА СА 
І ЯЕ РЫ ЦА РЫ

Пер шае, на што звяр та еш 

ува гу пры зна ём стве з Ла пі ка-

вы мі, — у баць коў і тра іх дзя цей 

ру сыя ва ла сы і светлыя во чы. Мі-

ма во лі ло віш ся бе на дум цы, што 

ме на ві та так па він ны вы гля даць 

са праўд ныя бе ла ру сы. Пры гэ тым 

не маг чы ма ада рваць по зірк ад ка сы 

Ка ця ры ны, бо яна, як у той на род-

най пес ні, да стае да са ма га по яса.

— Дзе ці рас туць, і ка са рас це, 

а муж піль нуе, — з усмеш кай за-

ўва жае жан чы на. — Я ра ней з даў-

жы нёй экс пе ры мен та ва ла. Мо жа, і 

за раз ад ва жы ла ся б на пе ра ме ны. 

Але Іга ру па да ба ец ца на ту раль ная 

пры га жосць.

У раз мо ве са мной баць ка сур'-

ёз ны, не шмат слоў ны. Ажыў ля ец-

ца, як толь кі да яго па ды хо дзяць 

дзе ці. З за ці каў ле нас цю ло віць 

кож нае сло ва сы ноў.

— Сён ня смеш на пра гэ та ка-

заць, але на пер шым спат кан ні я 

па пра сі ла Іга ра... па ка заць паш-

парт! Мы па зна ё мі лі ся на ву лі цы, 

сац сет кі та ды бы лі не вель мі па пу-

ляр ныя, а мне ха це ла ся з са ма га 

па чат ку зра зу мець, што за ча ла-

век пе ра да мной.

Ці то жар ту ю чы, ці то ўсур' ёз 

Ка ця ры на ка жа, што лёс двой чы 

даў іх па ры маг чы масць пра ве-

рыць па чуц ці ча сам і ад лег лас цю:

— Ка лі мы па ча лі су стра кац ца, 

я вый гра ла грант на на ву чан не ў 

ма гіст ра ту ры Мас коў ска га фі лі яла 

Ман чэс тэр ска га ўні вер сі тэ та. Та кі 

шанц вы па дае раз у жыц ці, та му 

дзе ля ад но сін ад ву чо бы ад маў ляц-

ца не ста ла — па еха ла ў Ра сію. Іга-

ра гэ та зу сім не спу жа ла. На ад ва-

рот. Ён кі нуў звык лае жыц цё ў Мін-

ску і па ехаў услед за мной у чу жы 

го рад, дзе ў яго не бы ло ні сяб роў, 

ні пра цы. Та кая ра шу часць з яго бо-

ку да ка за ла сур' ёз насць на ме раў у 

да чы нен ні да мя не, — пры зна ец ца 

Ка ця ры на. — На гэ тым вы пра ба-

ван ні не скон чы лі ся. Бо пас ля паў-

го да я пра вя ла ў Лос-Ан джэ ле се 

ў сям'і род най сяст ры Воль гі. Ка лі 

вяр ну ла ся з-за акі я на, Ігар ужо ні-

ку ды мя не не ад пус ціў. І пра віль на 

зра біў, да рэ чы. (Смя ец ца.)

— Ка жуць, што ма ту лі, у якіх 

ад ны сы ны, — асаб лі выя.

— Неш та ў гэ тым ёсць. Я вель мі 

ра дая, што ў мя не тры хлоп чы кі. 

Ужо ра зу мею ўсю цяж касць вы-

ха ван ня. Але ду маю, Бог па куль 

дзяў чын ку не дае, та му што ў мя не 

ха рак тар пра ма лі ней ны. Хлоп цам 

як ска жаш, так яны і ра зу ме юць. 

Дзяў чат кі, на пэў на, па тра бу юць 

боль шай да лі кат нас ці, схіль ныя 

на дум ваць.

Ад каз насць — вель мі важ ная 

якасць для муж чы ны. У сва іх хлоп-

цаў мы яе раз ві ва ем з ма лен ства: 

ву чым пра сіць пра ба чэн ня. Пра ві-

ніў ся і ад чу ва еш гэ та — да водзь 

сі ту а цыю да ла гіч на га за вяр шэн ня. 

Зда ец ца, дро бязь, але ка лі ўпус ціш 

яе з са ма га па чат ку, да рос ла га ча-

ла ве ка та ко му ўжо не на ву чыш.

— Тры ма е це сы ноў у стро гас-

ці і дыс цып лі не?

— Хут чэй на ад ва рот. Мы ім 

поў нас цю да вя ра ем, та му да ём 

поў ную сва бо ду. Узя лі ма ла ток 

ці ад вёрт ку — доб ра. Да па ма га-

юць дра ні кі сма жыць ці цес та за-

меш ваць — доб ра. Мы юць пад-

ло гу — доб ра. Ка лі пры яз джа ем 

у Ру жа ны да сва я коў, то дзя цей 

не стры маць: бя гуць з баць кам на 

ры бал ку, у лаз ню, неш та ра ман-

ту юць, рас паль ва юць ка мін. І тут 

га лоў нае не ад біць ах во ту. «Ты 

яшчэ ма лень кі, ады дзі» або «Не 

да рос» — та ко га ў на шым до ме не 

чу ваць. Праз мер най асця рож нас ці 

быць не па він на. Ёсць у бе ла ру саў 

на ват та кая пры каз ка — «Дзі ця, не 

ўпа ўшы, не вы рас це».

— Не ма гу не за пы тац ца пра 

ежу. На пэў на, га ту е це до ма 

шмат?

— Мне час та да во дзіц ца чуць: 

«Ка лі сы ны пад рас туць, бу дзеш 

дзень і ноч ка ля плі ты ста яць і 

боршч вёд ра мі ва рыць». У ад каз 

на та кія фра зы ўсмі ха ю ся. Бо гэ тае 

пы тан не я для ся бе ўжо вы ра шы-

ла: ні ко лі не га тую за га дзя. Перш 

чым пай сці да плі ты, за пыт ва ю ся: 

што бу дзем ес ці? Ра зам выбіраем, 

ра зам га ту ем, ра зам ямо. Та ды 

і ліш ня га ні чо га не за ста ец ца, і я 

дар ма ча су не тра чу.

ПРА КА РЭН НЕ 
І НА СЕН НЕ

Як толь кі сы ны па ча лі га ва рыць, 

у Ла пі ка вых з'я ві ла ся ці ка вая тра-

ды цыя: на вы хад ных яны раз маў-

ля юць па-бе ла рус ку. Па куль ін шыя 

баць кі на ра ка юць на не да хоп за-

ня ткаў на род най мо ве ў шко ле ці 

сад ку, Ігар і Ка ця ры на за клад ва-

юць бе ла рус ка моў ны пад му рак у 

сям'і. Уво гу ле, па ра да куль тур най 

спад чы ны ста віц ца з асаб лі вай па-

ва гай.

— З бяз меж най цеп лы нёй пры-

гад ваю га ды ву чо бы ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це куль ту ры 

і мас тац тваў. Я за хап ля ла ся гіс-

та рыч най рэ кан струк цы яй і са ма 

шы ла-вы шы ва ла на цы я наль ныя 

строі. Ра зам з сяб роў кай ар га ні-

зоў ва лі май стар-кла сы па бы та вых 

тан цах і фальк лор ных спе вах, на-

ват ра зам з гур том «Ста ры Оль са» 

гаст ра ля ва лі.

За хап лен не на род най куль ту-

рай у сту дэнц тве паў плы ва ла і на 

вы ха ван не дзе так.

— Раз віц цё ў пер шы год жыц-

ця — са мае ак тыў нае і хут кае. Ме-

на ві та ў гэ ты час дзі ця атрым лі вае 

са мыя моц ныя ўра жан ні ад на ва-

коль на га све ту. Не трэ ба ду маць, 

што «яно ні чо га з гэ та га не за-

пом ніць», і за ся родж вац ца толь кі 

на мі ні маль ных па трэ бах — ежа, 

до гляд, сон. Уклад вац ца трэ ба па 

мак сі му ме і ў пла не ду хоў на га раз-

віц ця: спя вай це і рас каз вай це не-

маў лят ку ўсё, што ве да е це са мі.

Ма лень кі Аль герд пе рад сном 

за слух ваў ся бе ла рус кі мі ка лы-

хан ка мі — ад усім вя до май «Доў гі 

дзень, цёп лы дзень...» да рэд кіх 

фальк лор ных пе сень. Ге ор гій чуў 

ад ма мы і та ты каз кі на род най 

мо ве. Яў ген пад час карм лен ня 

слу хае Мо цар та.

— Ка лі яго пе ра адзя ваю, па чы-

наю чы таць вер шы. Усе, што ве-

даю на па мяць: ма гу і «Пес ню пра 

зуб ра» Мі ко лы Гу соў ска га, і лі ры ку 

Аляк санд ра Бло ка. Упэў не на, гэ та 

цу доў ная ба за для да лей ша га раз-

віц ця хлоп чы ка.

— А што з та го, што вам да-

лі баць кі, вы хо ча це пе ра даць 

сы нам?

— Трэ ба ўклад ваць не толь кі 

срод кі, але і сі лы ў дзя цей. Вя ліз-

ныя ка тэ джы і шмат лі кія аў та ма бі-

лі шчас ця не пры ня суць. А лю боў 

аба вяз ко ва вер нец ца. Гэ та му мя не 

на ву чыў баць ка. Акра мя та го, у яго 

мож на пе ра няць лёг касць і сва бо ду 

ду мак, па ста ян ны па лёт ідэй, якія на 

нас з сяст рой ака за лі моц ны ўплыў. 

Ад ма ёй ма ту лі хо чац ца пе ра даць 

дзет кам імк нен не да пры го жа га ва 

ўсім, — ка жа Ка ця ры на.

— А мя не ву чы лі так: дзе б ты ні 

апы нуў ся, як бы вы со ка ні ўзняў ся, 

не па ві нен за бы вац ца на свае ка-

ра ні, — раз ва жае Ігар. — На шая ся-

мей ная геа гра фія — гэ та Брэст чы-

на, Го мель шчы на, Ма гі лёў шчы на. 

Ха чу, каб сы ны па мя та лі не толь кі 

ад куль вый ші, але і ўсіх, хто быў у 

ро дзе да іх. Бо, як па каз вае прак-

ты ка, з ты мі, хто ад біў ся ад сва іх, 

ні чо га доб ра га не бы вае.

Ган на КУ РАК.

Фота аўтара 

і з сямейнага архіва.

У АД НУ РА КУ ТРОЙ ЧЫ

«Да рэ чы, у нас не толь кі дзе ці 
ў гэ ты дзень на ра дзі лі ся, 
але і род ная сяст ра Іга ра — 
Ала».

«Я вель мі ра дая, што 
ў мя не тры хлоп чы кі. Ужо 
ра зу мею ўсю цяж касць 
вы ха ван ня. Але ду маю, Бог 
па куль дзяў чын ку не дае, 
та му што ў мя не ха рак тар 
пра ма лі ней ны».


