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Та кое не ча ка нае воб раз нае азна чэн не сям'і 

да лі ад ны з на шых ге ро яў. 

У аб' ек тыў фо та ка рэс пан дэн та «Звяз ды» 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ тра пі лі сужэнцы, 

якія пра цу юць над сва і мі ад но сі на мі кож ны 

дзень на пра ця гу мно гіх га доў.

«Я вы бра ла па ры, якія жы вуць у шлю бе мі ні мум 

двац цаць га доў. З не ка то ры мі з іх мы ба чы лі ся 

ўпер шы ню. Бы ло ці ка ва на зі раць за тым, 

як ён і яна па-роз на му згад ва юць ака ліч нас ці 

зна ём ства, ад каз ва ю чы на ад ны і тыя ж пы тан ні. 

Усе крыху нер ва ва лі ся. Ча сам не маг лі ўспом ніць 

да ту рос пі су і коль кі дак лад на жы вуць ра зам. 

І ка лі яны шу ка лі пра віль ны ад каз, па між імі 

штось ці ад бы ва ла ся».

«СЯМ'Я — ГЭ ТА ТА БУ РЭТ КА...
... яна не прос та аб' яд ноў вае не каль кі адзі нак, але і мае ўлас ную да баў ле ную вар тасць»

Змі цер і Ган на Стро ца вы. Змі цер і Ган на Стро ца вы. 

Ра зам 35 га доў. Ра зам 35 га доў. 

Па жа ні лі ся ў 1983 го дзе.Па жа ні лі ся ў 1983 го дзе.

«Спа чат ку мы бы лі сяб ра мі».

«Па зна ё мі лі ся ў 1980-х. Ву чы лі ся 

ў ад ной гру пе. Нас ад пра ві лі на 

прак ты ку ў Санкт-Пе цяр бург. 

У пер шы ж дзень усёй гру пай пай шлі 

шпа цы ра ваць па го ра дзе. Праз ней кі 

час бе гат ні зра зу ме лі, што за ста лі ся 

са Зміт ром удва іх. Ас тат нія прос та не 

па спя ва лі за на шым тэм пам ха ды».

«Я вы со кі, а Аня — не. Вось тэмп 

і су паў», — смя ец ца Змі цер.

Іван і Та ма ра Ба ха рэ ві чы. Іван і Та ма ра Ба ха рэ ві чы. 

Ра зам 44 га ды. Ра зам 44 га ды. 

Па жа ні лі ся ў 1974 го дзе.Па жа ні лі ся ў 1974 го дзе.

«Ян ка, ты заў сё ды на зы ваў мя не «Ва вёр ка». Праз га-

ды гэ та сцер ла ся, і я ста ла прос та жон кай і Та ма рай. Але 

пя шчот нае «Ва вёр ка» я не за бы ваю».

«Па зна ё мі лі ся на пры пын ку ў пар ку Гор ка га. Па мя-

та еш, іг ра ла пес ня «Льет ли теп лый дождь...» Уба чы ла 
Іва на і па ду ма ла: які муж чы на, ад яго бу дуць пры го жыя 
дзе ці. Ад чу ваю, што трэ ба за га ва рыць, а за ча піц ца ня ма 
за што. Гля джу, а ў яго па ло ва ўка заль на га паль ца ад рэ-
за на. Я і спы та ла: «Што, дзяў ча ты ад бою не да юць, паль-
чы кі ад кус ва юць?» За вя за ла ся гу тар ка, і Ян ка пай шоў 

пра во дзіць мя не праз увесь Мінск».

Аляк сандр Сце пан цоў Аляк сандр Сце пан цоў 

і Зоя Ка чар ская. і Зоя Ка чар ская. 

Ра зам 45 га доў. Ра зам 45 га доў. 

Па жа ні лі ся Па жа ні лі ся 

ў 1973 го дзе.ў 1973 го дзе.

«Я і Зоя ву чы лі ся ра зам 

у кан сер ва то рыі. Сяб ра ва лі, 

сім па ты за ва лі ад но ад на му. 

Не ўспом ню, як мы з Зо яй афі цый на 

ста лі па рай. Абое пі я ніс ты. Праў да, 

я даў но ўжо не іг раю. Ка лі па жа ні лі ся, 

аб раў на ву ку. Не ха це ла ся быць 

ша ра го вым му зы кан там по бач 

з ге ні яль най пі я ніст кай».

Адам Адам 

Гло бус Гло бус 

і Але на і Але на 

Ада мчык. Ада мчык. 

Ра зам Ра зам 

36 га доў. 36 га доў. 

Па жа ні лі ся Па жа ні лі ся 

ў 1982 ў 1982 

го дзе.го дзе.

«Мы па зна ё-

мі лі ся ў 1981 го-

дзе на тан цах у 

Тэ ат раль на-мас-

тац кім ін сты ту це 

ў Мін ску. Да та го 

ча су я быў ужо 

да во лі вя до мым 

мас та ком. Па-

мя таю, як Але на 

прый шла да мя-

не ў май стэр ню і 

пе ра кла ла ка пя-

люш ды штось ці 

яшчэ. Мне гэ та 

вель мі не спа да-

ба ла ся».

«Для ства-

рэн ня сям'і моц-

на га ка хан ня 

не да стат ко ва. 

Сям'я — гэ та 

да вер, агуль ны 

эс тэ тыч ны густ, 

ка пі тал і дзе ці».

Больш фо та гіс то рый шу кай це на сай це zvіаzdа.bу


