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Д
ЗЕНЬ усіх за ка ха ных, 

ба дай, са мае цёп лае 

свя та. І не толь кі зі-

мы. А хто ле пей за ін шых 

мо жа рас ка заць пра ка хан-

не, пра ад но сі ны, пра жыц цё 

ў ка хан ні, як не лю дзі, якія 

праз мно гія га ды пра нес лі, 

збе раг лі і не рас тра ці лі гэ та 

цу доў нае па чуц цё.

У вёс цы Вя ля ці чы Ба ры-

саў ска га ра ё на жы ве сям'я 

на стаў ні каў КАС ЦЕ НІ ЧАЎ — 

Дзміт рый Аляк санд ра віч і Та-

ма ра Паў лаў на сё ле та свят-

ку юць пя ці дзя ся тую га да ві ну 

на ра джэн ня сва ёй сям'і.

— Праў да, га да ві на яшчэ 

толь кі ле там, — удак лад няе 

га ла ва сям'і, вы со кі стат ны 

муж чы на з сі вы мі ва ла са мі.

Ка лі гля дзім на Кас це ні-

чаў, скла да ец ца ўра жан не, 

што па ра толь кі ўчо ра па-

бра ла ся шлю бам. За ка ха ны 

по гляд Дзміт рыя Аляк санд-

ра ві ча, скі ра ва ны на жон ку, 

не маг чы ма не за ўва жыць.

— Вось та кі мі мы па жа ні-

лі ся, — па чы нае рас каз ваць 

гіс то рыю свай го ка хан ня Та-

ма ра Паў лаў на, рас кла да ю чы 

на ста ле чор на-бе лыя фо та-

здым кі, з якіх гля дзяць на нас 

ма ла дыя То мач ка і Дзі ма. — 

Вя сель ных фо та здым каў ня-

ма, та му што... — ка жа на стаў-

ні ца і змаў кае, бо ру ка му жа 

да кра ну ла ся да яе ру кі.

— ...та му што плён ку «за-

свя ціў» фа то граф. А вось 

гэ тыя здым кі мы ра бі лі для 

за пра шэн няў на вя сел ле, — 

да паў няе Дзміт рый Аляк-

санд ра віч.

Гіс то рыя іх ня га ка хан ня 

па ча ла ся яшчэ ў 1967 го-

дзе, 18 жніў ня, ка лі Дзміт рый 

Аляк санд ра віч пры ехаў пас-

ля пе да га гіч на га ін сты ту та 

пра ца ваць на стаў ні кам фі зі кі 

ў За ба ша віц кую шко лу Ба-

ры саў ска га ра ё на.

— Ся джу я ў ка бі не це, па-

рад кую пры бо ры. Час ад ча-

су па гля даю ў акно, а там на 

пры школь ным участ ку дзе ці 

ра зам збі ра юць ага род ні-

ну. І пры цяг ну ла маю ўва гу 

ад на жва вая дзяў чы на, яна 

ўсё бе га ла між дзя цей, неш-

та ра бі ла. Хто гэ та?! Зда ец-

ца ж, ра ней у шко ле яе не ба-

чыў. Мо жа, но вая ву ча ні ца? 

А яна ўсё бе гае з ко шы кам: 

то ў адзін бок, то ў дру гі, — 

з усмеш кай ус па мі нае Дзміт-

рый Аляк санд ра віч, пра цяг-

ва ю чы гіс то рыю:

— Ве ча рам та го ж дня 

пры хо джу на тан цы, а там — 

яна. По тым хтось ці з ка лег 

прад ста віў нас ад но ад на му. 

На ват за раз па мя таю, як гэ-

та ма лень кая дзяў чын ка пра-

цяг ну ла мне ру ку і ня сме ла 

вы ма ві ла: «То ма».

Вось так па ча ло ся зна ём-

ства ма ла дой па ры.

— Мне вель мі спа да ба ла-

ся Та ма ра. Але ёй жа толь кі 

сям нац цаць з па ло вай бы ло, 

яна толь кі з пед ву чы лі шча 

прый шла. Зу сім ма ла дзень-

кая, ня во пыт ная. А я ад ра зу 

за ка хаў ся. Але ж мне зда ва-

ла ся, я быў ста ры для та кой 

дзяў чы ны, мне бы ло 24 га ды 

(усмі ха ец ца).

На То му, бяс спрэч на, звяр-

та лі ўва гу і ін шыя хлоп цы, та му 

кан ку рэн цыя ў мя не бы ла.

Быў на ват адзін ву чань — 

Мі ко ла Га лу боў скі, які вель мі 

ў яе за ка хаў ся.

— Так, — па цвяр джае 

Та ма ра Паў лаў на і да дае: 

— Я бы ла сак ра та ром вуч-

нёў скай кам са моль скай 

ар га ні за цыі, бо па ўзрос це 

яшчэ па ды хо дзі ла. І гэ та га 

Мі ко лу бы ло скла да на вы-

хоў ваць. І вось мне па трэб-

на бы ло яго ўзяць пад свой 

кант роль. А чым за ці ка віш 

та ко га? Ну і па ча ла яму ўсё 

тлу ма чыць, га ва рыць з ім на 

роз ныя тэ мы. І ён да мя не 

так пры вык, што на шы раз-

мо вы па сту по ва пе ра рас лі 

ў сяб роў ства. По тым Мі ко-

ла па чаў мя не пра во дзіць, 

па каз ваць вёс ку. Я і па га-

джа ла ся.

— Атрым лі ва ец ца, што ты 

ха дзі ла на спат кан не з ім? — 

пе ра пыт вае Дзміт рый Аляк-

санд ра віч.

— Ну, гэ та і не спат кан-

не, — пя рэ чыць Та ма ра 

Паў лаў на. — Ён ад ной чы 

прый шоў да мя не па-су сед-

ску і пра па на ваў сха дзіць 

па гу ляць. А мне ўжо бы ло 

на зна ча на спат кан не з Дзі-

мам. І тут адзін спаз ніў ся, 

дру гі — прый шоў ра ней. І ў 

рэш це рэшт яны абод ва су-

стрэ лі ся. Я не ве да ла, што 

мне з імі ра біць. І Дзі ма ка жа: 

«Гэ та пы тан не па він на вы ра-

шыць да ма». А я вы ра шы ла 

яго па збег нуць. Раз вяр ну ла-

ся і пай шла.

— А мы з ім за ста лі ся 

сам-на сам. Вёс ка За ба ша-

ві чы вы цяг ну ла ся кі ла мет-

ра на паў та ра. І мы пай шлі 

з гэ тым хлоп цам спа чат ку 

ў адзін ка нец, по тым на зад. 

Усю да ро гу раз маў ля лі. Не 

сва ры лі ся, не спра ча лі ся. 

Я толь кі ха цеў да ка заць, што 

ён яшчэ ма лень кі для та кіх 

ад но сін.

...На шы ад но сі ны з Кас-

це ні чам пра даў жа лі ся. Мы 

су стра ка лі ся, доў га гу ля-

лі, — перабівае мужа Та ма ра 

Паў лаў на.

— А па мя та еш, як ха дзі лі 

па вёс цы зі мой — та кі ма роз 

быў, ве цер, — я рас хі нуў па-

лі то і шчыль на пры ціс каў ця-

бе да ся бе. Без уся ля кіх там 

ду мак, без ані я ка га пад тэкс-

ту. Прос та каб са грэц ца, — 

рас каз вае на стаў нік.

По тым бы ло зна ём ства 

з баць ка мі Та ма ры. А пра-

па но ву ажа ніц ца Дзміт рый 

Аляк санд ра віч, зда ец ца, за-

по мніў на ўсё жыц цё.

— Па зна ё мі лі ся мы ўжо з 

Та ма ры ны мі баць ка мі. І Ка-

ця ры на Тра фі маў на ў мя не 

пы тае: «Дзі ма, а на вош та 

ты пры ехаў? Ты ж не прос-

та так пры ехаў?» І я прос-

та ад ка заў, што пры ехаў 

пра сіць ру ку і сэр ца ва шай 

дач кі, ха чу ажа ніц ца з ёй. 

І тут бу ду чая це шча ка жа: 

«Ты ж яе не ве да еш, якая 

яна. У яе та кі ха рак тар!» 

Але Дзміт рыя Аляк санд ра-

ві ча не збян тэ жы лі гэ тыя 

сло вы.

За тым бы ла ад на з са-

мых за па мі наль ных і хва-

лю ю чых па дзей — рэ гіст-

ра цыя шлю бу.

— Вя сел ле бы ло пры-

зна ча на на 6 лі пе ня. Адзін 

мо мант я на ват за раз па мя-

таю: Та ма ра ў гэ ты ж дзень 

па еха ла ў го рад ра біць пры-

чос ку. Ту ды па еха ла на аў то-

бу се, а на зад вяр та ла ся на 

ле са во зе...

— ...Я ча каю сва ёй чаргі. 

І ра зу мею, што ўжо спаз ня-

ю ся на аў то бус і не па спя ваю 

на ўлас нае вя сел ле, — пе-

ра бі вае Та ма ра Паў лаў на. — 

І по тым нех та мне пра па на-

ваў пай сці на пры пы нак, 

дзе пра хо дзяць ле са во зы, 

бо ця пер толь кі яны мо гуць 

пад вез ці да вёскі. Са праў-

ды, ле са воз спы ніў ся, але 

тут вы свет лі ла ся, што мес-

ца ў ка бі не не бы ло, і ва дзі-

цель пра па на ваў мне... за-

лез ці на бяр вен не. Да ро га 

бы ла вель мі дрэн ная, шмат 

ямак. І тут рап там лан цуг, 

якім бы лі звя за ныя тыя дро-

вы, ра за рваў ся, і бяр вен не 

па ля це ла ўніз. Дзіў на, што 

я ўтры ма ла ся на вер се. Ша-

фёр за тар ма зіў, вы ска чыў з 

ка бі ны ўвесь бе лы быў, ла яў-

ся. Зра зу ме ла, пе ра пу жаў ся, 

на ват больш за мя не. Ка лі б 

што — ён бы ад каз ваў. А я 

ра да бы ла, што хоць не-

каль кі кі ла мет раў пра еха ла. 

Ху цень ка злез ла і па бег ла 

да до му. А Дзім ка ўжо ча кае 

мя не на апош нім аў то бу се. 

А мя не ж там, зра зу ме ла, 

ня ма...

Сяб роў кі апра ну лі мя не, 

на фар ба ва лі і ста ла зра зу-

ме ла: шля ху на зад ня ма. Так 

і ад свят ка ва лі. А праз дзень 

па еха лі ў Маск ву са школь-

най эк скур сі яй. Вось гэ та і 

бы ло на ша вя сель нае па да-

рож жа, — дзе ліц ца сва і мі 

ўспа мі на мі-пе ра жы ван ня мі 

Та ма ра Паў лаў на.

— Вось вы столь кі га доў 

ра зам ужо. Ска жы це, хто 

па ві нен быць га лоў ным у 

сям'і і ці па трэб на гэ та?

— Зра зу ме ла ж, муж чы-

на. У ся мей ным жыц ці па-

ві нен быць муж — га ла ва, 

а жон ка — шыя. І кож ная 

ра зум ная жон ка заў сё ды 

ве дае, што га ла ву трэ ба па-

ва роч ваць так, каб гэ та бы ло 

доб ра абод вум, — ад каз вае 

Та ма ра Паў лаў на.

— Як вы лі чы це, ці бы ла 

ра ман ты ка ў ва шых ад но-

сі нах? Ці за ха ва ла ся яна 

ця пер?

— Так, бы ла і ёсць. Дзі ма 

да рыў і до рыць мне квет кі. 

Асаб лі ва на 8 Са ка ві ка іх ча-

каю. І заў сё ды ду маю, што, 

ма быць, у гэ тым го дзе ўжо 

не па до рыць. А ён за га дзя 

ку піць, сха вае ў пог раб, а по-

тым ро біць мне сюр прыз. Да-

ра гіх па да рун каў, пры зна ю-

ся, не бы ло. Ды і на вош та 

яны? Яго сло вы і ўчын кі 

знач на лепш за па да рун кі. 

На мой 50-га до вы юбі лей ён 

вый шаў і пра цы та ваў: «Не 

мо гу я те бе в день рождения 

дорогие подарки дарить, но 

за то в эти ночи весенние я 

мо гу о любви говорить», — 

на ва чах Та ма ры Паў лаў ны 

з'я ві лі ся слё зы.

— А як вы ра ша юц ца 

кан флік ты ў ва шай сям'і?

— Мы ні ко лі не тры ма ем 

злос ці ад но на ад на го, — 

ад каз вае Дзміт рый Кас це-

ніч. — Каб не раз маў ляць 

дзень ці два — не, та ко га не 

бы ло. У нас звы чай на так: 

па сва ры лі ся, ра зы шлі ся па 

па ко ях, па ся дзе лі, су па ко і лі-

ся і ўсё — жыц цё пра цяг ва-

ец ца, трэ ба ру хац ца да лей. 

Ка лі ад чу ваю, што мая ві на, 

іду пра сіць пра ба чэн ня. Бо 

сам ра зу мею, што не меў ра-

цыі. А Та ма ры, лі чу, ня ма за 

што вы ба чац ца.

Ад но доб ра, што ка лі і 

сва рым ся, то вель мі хут ка 

мі рым ся..

Трэ ба пра ба чаць і са-

сту паць. На ней кія рэ чы не 

звяр таць ува гі, бо гэ та жыц-

цё. А ска заць мож на ўсё, 

што за ўгод на. Та му не вар та 

ўся го браць да га ла вы, — ка-

жа Та ма ра Паў лаў на.

— У вас двое дзя цей, 

чац вё ра ўну каў ужо. Як вы 

іх вы хоў ва лі?

— Дзе ці — гэ та най перш 

Та ма ры Паў лаў ны быў кло-

пат, — ка жа Дзміт рый Аляк-

санд ра віч, — бо я дзень і ноч 

пра па даў у шко ле. Я быў 

ды рэк та рам, і ўся ля кія пед-

са ве ты, на ра ды, вы ра шэн не 

на дзён ных праб лем, вы кла-

дан не — гэ та ўсё ад бі ра ла ў 

мя не шмат ча су, у тым лі ку і 

та го, які я мог бы пра во дзіць 

са сва ёй сям' ёй. Мы не чы та-

лі сва ім дзе цям ма ра лі, не па-

ву ча лі, а ўсё па каз ва лі ўлас-

ным пры кла дам. І ця пер ма гу 

ска заць, што сва і мі дзець мі я 

вель мі га на ру ся. Да рэ чы, яны 

ў нас так са ма на стаў ні кі.

— Сё ле та ва шай сям'і 

споў ніц ца 50 га доў. Як вы 

лі чы це, гэ та мно га ці ма-

ла?

— Ка неш не, ня ма ла. Але 

так хут ка пра ля це ла жыц цё, 

што я на ват не за ўва жы ла. 

І ка лі ка жуць «спя шай це ся 

жыць», са праў ды — спя шай-

це ся. Трэ ба браць ад жыц ця 

ўсё, што толь кі мож на. Я не 

маю на ўва зе ма тэ ры яль ны 

бок. А ста ноў чыя эмо цыі, 

доб рыя па чуц ці, па зі тыў. Усё 

гэ та па трэб на браць. Бо з 

уз рос там жыц цё ўжо ўспры-

ма ец ца не так, як у ма ла до-

сці, — раз ва жае жон ка. 

— Як вы лі ча це, ка хан не 

іс нуе?

— Вядома, іс нуе. Зра зу-

ме ла, праз пэў ны час гэ та 

ўжо не тое ка хан не, як пад-

час пер шых спат кан няў. Яно 

аб рас тае та кі мі па няц ця мі як 

па ва га, пры хіль насць. Вель-

мі важ на, каб бы лі дзе ці. Гэ-

та — той пад му рак, на якім 

бу ду ец ца да лей шае жыц цё. 

А пас ля, ка лі і ёсць свар кі, 

то яны, гэ тыя не па ра зу мен-

ні, не дзе на апош нім пла не. 

І ні як не ўплы ва юць на шчас-

лі вае жыц цё.

— Ка лі б вам пра па на-

ва лі пра жыць гэ та жыц цё 

на но ва, што б змя ні лі?

— Я б ні чо га не змя няў. 

На ват ка лі і бы лі цяж кас ці, 

усё гэ та ней кі до свед — хоць 

бы ў тым пла не, што ўсё бла-

гое мі нае, — вы ка заў сваё 

мер ка ван не Дзміт рый Аляк-

санд ра віч.

— Я лі чу ся бе шчас лі вай 

жан чы най, — згод ная з му-

жам Та ма ра Паў лаў на. — Та-

му змя няць так са ма ні чо га 

не ста ла б. Так, іс ну юць дро-

бя зі. Але гэ та ўся го толь кі 

дро бя зі і жыць яны не пе ра-

шка джа юць. Па куль усё доб-

ра. З на мі дзе ці, уну кі. І мы 

да жы лі да та ко га ўзрос ту.

— На пэў на, у кож най 

сям'і іс ну юць ней кія тра-

ды цыі. Ці ёсць яны ў ва с?

— Мы свят ку ем дні на-

ра джэн ня кож на га чле на 

сям'і ме на ві та за на шым 

вя лі кім ста лом, тут жа і ка-

лян дар ныя свя ты, су стрэ чы 

з вы пуск ні ка мі. Да нас пры-

хо дзяць лю дзі, якіх мы ка-

лісь ці ву чы лі. І для нас усе 

яны — ад на вя лі кая сям'я. 

А яшчэ тра ды цы яй для нас 

стаў на сцен ны га дзін нік. 

Ка лі мы пе ра еха лі ў Вя ля-

ці чы, гэ та быў аку рат дзень 

на ра джэн ня Дзміт рыя Аляк-

санд ра ві ча, і яму па да ры лі 

га дзін нік. Ён пра цуе і ця пер, 

але ўжо з пе ра бо я мі, — ад-

ка за ла Та ма ра Паў лаў на і 

не як за маў ча ла. Дзміт рый 

Аляк санд ра віч рас тлу ма чыў, 

у чым спра ва.

— Мы да мо ві лі ся, што я 

бу ду жыць да та го ча су, па-

куль бу дзе іс ці гэ ты га дзін-

нік. Ён ужо ла маў ся, але яго 

зноў ра ман та ва лі.

— Што вы пла ну е це на 

га да ві ну вя сел ля? Як ад-

зна чыць?

— Я ха чу аб вян чац ца! — 

упэў не на і ра шу ча ад каз вае 

га ла ва сям'і. — А яшчэ, ска-

жу па сак рэ це, ха чу з'ез дзіць 

ту ды, дзе па чы на ла ся на ша 

ка хан не. Толь кі То ма пра гэ-

та па куль не ве дае, — шэп-

там ад каз вае на стаў нік, па-

куль жон ка ад лу чы ла ся на 

коль кі хві лін.

— Вы зна хо дзі це ся на 

па ро зе за ла то га вя сел-

ля. За та кі час шмат ча го 

ўба чы лі, ад чу лі, на бра лі ся 

во пы ту. Якія па ра ды маг лі 

б даць ма ла дым сем' ям? 

Рас ка жы це сак рэт доў га-

га і шчас лі ва га ся мей на га 

жыц ця.

Па-пер шае, што б ні зда-

ры ла ся, не спя шай це ся з 

вы сно ва мі. Ёсць рэ чы, якія 

ад ра зу мо гуць вель мі па-

крыў дзіць, але пас ля ра зу-

ме еш, што гэ та — ні што, 

дро бязь. Нель га пра ба чаць 

толь кі здра ду.

Па-дру гое, жыць асоб на 

ад баць коў, жыць са ма стой-

на. І са мае га лоў нае — са-

сту паць ад но ад на му, па ва-

жаць, бо без гэ та га ні чо га 

не бу дзе, — лі чыць Та ма ра 

Паў лаў на.

— Га лоў нае — пра ца ваць. 

Каб дур ныя дум кі не лез лі ў 

га ла ву, — да дае Дзміт рый 

Аляк санд ра віч.

— Што б вы па жа да лі 

за ка ха ным сён ня, на Дзень 

свя то га Ва лян ці на?

— Ка хаць і быць ка ха ны-

мі, — за клю чыў га ла ва сям'і 

Дзміт рый Аляк санд ра віч 

Кас це ніч.

На пра ця гу ўсёй раз мо-

вы бы лі бач ны вель мі цёп-

лыя ад но сі ны па між дву ма 

людзь мі, якія пра жы лі ра зам 

пяць дзя сят каў га доў. А вы-

гля да лі яны, се дзя чы по руч, 

так, быц цам толь кі па жа ні лі-

ся. На пэў на, гэ та і ёсць са-

праўд нае ка хан не. І яго не 

раз бу рыць час.

Анас та сія ГРУК.

КА ХАН НЕ 
НА ЗАЎЖ ДЫ

«Трэ ба пра ба чаць 
і са сту паць» — 
галоўны сакрэт іх 
сямейнага шчасця.

Ка лі сло вы 
і ўчын кі знач на 

лепш за па да рун кі


