
Як гэ та — быць дач кой 

ад на го з са мых зна ка мi тых 

му зы кан таў Са вец ка га 

Са ю за? Як склад ва ла ся 

яго ся мей нае жыц цё? 

Як раз вод Лi дзii 

Кар маль скай i Ула дзi мi ра 

Му ля вi на паў плы ваў 

на лё сы iн шых лю дзей? 

Пра гэ та i мно гае iн шае 

рас каза ла ста рэй шая дач ка 

на род на га ар тыс та СССР, 

за сна валь нi ка ан самб ля 

«Пес ня ры» Ула дзi мi ра 

Му ля вi на Ма ры на. Са ма 

яна ўжо 41 год жы ве 

ў шчас лi вым шлю бе.

— Лi дзiя Кар маль ская i Ула-

дзi мiр Му ля вiн ак тыў на гаст-

ра ля ва лi, час та па кi да лi вас на 

ба бу лю. На пэў на, су ма ва лi па 

ма ме i та ту?

— Вя до ма, су ма ва ла. Але ка лi 

яны пры яз джа лi, прос та мле ла ад 

шчас ця. У СССР гаст ро лi доў жы-

лi ся ме ся ца мi, ча сам яны пры яз-

джа лi, каб толь кi ўзяць воп рат ку 

па се зо не. I ўсё роў на ня хай рэд ка 

ба чы лi ся, я ве да ла, ад чу ва ла, як 

яны мя не лю бяць. Ка лi з'яз джа лi, 

па кi да лi мя не на ба бу лю па лi нii 

ма мы — гэ та так са ма вель мi знач-

ны ча ла век у ма iм жыц цi. Ме на вi-

та ба бу ляй за кла дзе ны шмат лi кiя 

ся мей ныя тра ды цыi: мы да гэ та га 

ча су ле пiм пель ме нi, ла дзiм агуль-

ныя абе ды ў вы хад ныя.

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «СГ».)
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У ШЭСЦЬ 
ЦI ЎСЁ Ж ТА КI 

Ў СЕМ?
У ве рас нi най больш га во раць пра 

шко лу. Дзе цi па сту по ва ўцяг ва юц ца ў 

ву чо бу, атрым лi ва юць пер шыя ад зна кi. 

Iх баць кi ду ма юць, чым бы яшчэ за гру-

зiць сва iх на шчад каў, каб не зай ма лi ся 

глуп ствам. Iн шыя лю бяць па цi ка вiц ца 

школь ным жыц цём. Мы ж з су сед кай 

раз ва жа ем, у коль кi лепш ад да ваць дзя-

цей у пер шы клас.

Цёт ка Да ну ся (дзе цi яе ўжо даў но да-

рос лыя) ка жа, што ўнуч ка пой дзе ў шко-

лу на ле та. Дзяў чын цы бу дзе амаль сем 

гад коў. Яна, маў ляў, усе лi та ры ве дае, 

чы таць i лi чыць умее, та му трэ ба бы ло 

ў шэсць ад да ваць... Столь кi раз моў у 

апош нi час пра ўзрост, у якiм дзi ця па-

вiн на iс цi ў пер шы клас. Па мiж ма ту ля-

мi — дык на ват дыс ку сii! У кож най ёсць 

ра цы я наль нае зер не.

Я рас ка жу пра ся бе. У шко лу пай шла 

ў сем га доў з «хвос цi кам». Ка лi мне бы-

ло шэсць, ма цi (на хвi лi нач ку, на стаў нi-

ца па чат ко вых кла саў!) вы ра шы ла, што 

са дзiц ца за школь ную пар ту мне яшчэ 

ра на. I спра ва не ў тым, што я нi чо га 

не ве да ла. Ска жу больш, у кан цы мi ну-

ла га ста год дзя ў шко лу ўво гу ле ма ла 

хто iшоў пад рых та ва ны: лi чы ла ся, што 

пi саць i чы таць па вiн ны ву чыць вы ключ-

на на стаў нi кi. Я ж ужо доб ра чы та ла ў 

пяць га доў (дзя куй ба бу лi-на стаў нi цы i 

яе сяб роў цы, якiя, су мя шча ю чы пры ем-

нае з ка рыс ным, пра во дзi лi са мной час 

за кнi га мi, ка лi ма ту ля бы ла на кур сах 

па вы шэн ня ква лi фi ка цыi). Ча му ж не 

пус цi лi ра ней у шко лу? Ма цi па да ло ся, 

што мя не, на той час ма лень кую рос-

там i вель мi сцiп лую дзяў чын ку, прос та 

«за топ чуць» мае бу ду чыя ад на клас нi кi. 

Праў да, бы ла i больш сур' ёз ная пры чы-

на: во чы. З трох га доў я на сi ла аку ля ры 

з ад ным за кле е ным шкель цам — ка са-

во касць. Трэ ба бы ло яшчэ па бе раг чы 

зрок, а сеў шы за пар ту, як вы ра зу ме е-

це, гэ та амаль не маг чы ма.

I ма цi не пра га да ла. У шко лу я пай-

шла ў сем, праз не каль кi га доў аку ля ры 

зня лi (ура чы на ват не па ве ры лi, што 

абы шло ся без хi рур гiч на га ўмя шан ня), 

i я ста ла амаль вы дат нi цай: скон чыць 

шко лу з за ла тым ме да лём пе ра шко дзi-

лi ма тэ ма ты ка i... фiз куль ту ра. А яшчэ 

ў ма iм кла се я знай шла са праўд ных 

сяб ро вак, з якi мi да гэ туль ра зам, як ка-

жуць, i ў го ры, i ў ра дас цi.

Та кiм чы нам, у коль кi ад да ваць дзi ця 

ў шко лу, ра шаць па вiн на кож ная кан-

крэт ная сям'я. Усё, як ка жуць, iн ды вi ду-

аль на. Ад но дзi цят ка ўжо ў ча ты ры гад кi 

ве дае ўвесь ал фа вiт, а iн шае i ў чац вёр-

тым кла се не мо жа рас ка заць эле мен-

тар ную каз ку (пра рэп ку, ку рач ку Ра бу 

i iн шыя). Але гэ та хут чэй вы клю чэн не. 

Сён ня ста ла мод на ва дзiць да школь нi-

каў на кур сы па пад рых тоў цы да шко лы, 

зай мац ца з рэ пе ты та рам. Су час ныя 

дзе цi ра ней ву чац ца чы таць i лi чыць, 

чым асвой ва юць, пра бач це, гар шчок.

Толь кi быць не па ўзрос це раз вi тым 

не заў сё ды доб ра. Па са бе ве даю. Па-

куль мае ад на клас нi кi вы ву ча лi лi та ру 

«б», я (вя до ма, з да зво лу на стаў нi цы) 

ужо гар та ла «Бук вар» у ра ё не лi тар 

«м»-«н». I не ад чу ва ла ся бе са май ра-

зум най. Мне бы ло вель мi не цi ка ва ад-

ной вы ву чаць ал фа вiт. I ў той жа час 

сум на бы ло з ад на клас нi ка мi: яны не 

ве да лi эле мен тар ных, як мне та ды зда-

ва ла ся, рэ чаў! А якi со рам я ад чу ва ла, 

ка лi ма цi пры во дзi ла мя не да ся бе на 

ўрок, каб я, пер ша клас нi ца, пра дэ ман-

стра ва ла яе вуч ням (трэ цi клас!), як трэ-

ба чы таць.

Ва ўсiм па вiн на быць ме ра. Ка лi дзi ця 

пад рых та ва нае, на вош та ча каць яшчэ 

год, каб ад даць яго ў шко лу?! Ка лi ж 

спра ва ў ста не зда роўя, аб' ек тыў ных 

ся мей ных аб ста вi нах (на прык лад, толь кi 

на ра дзi ла ся дру гое дзi ця i не па жа да на, 

каб ста рэй шае пры но сi ла са шко лы iн-

фек цыi), мож на го дзiк па ся дзець i до ма. 

Кож ны вы ра шае сам. Га лоў нае, каб гэ-

та бы ло на ка рысць дзi ця цi.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Ма ры на МУ ЛЯ ВI НА: «Пас ля раз во ду «Пас ля раз во ду 
баць кi за ста ва лi ся баць кi за ста ва лi ся 
блiз кi мi людзь мi»блiз кi мi людзь мi»

Дач ка га лоў на га «пес ня ра» рас па вя ла пра ся мей ныя тра ды цыi

Вя лi кая сям'я. Ніжні рад: Алег ГУ ТАР (муж сяст ры), унук Мi ша, Воль га i яе дач ка Ксе нiя, са ба ка Пе рац, 
Ма ры на i Ана толь, верх нi рад: ста рэй шы сын Па вел, хрос ны ўну ка Глеб, сын Iван i яго жон ка Ган на.

Пра ект «СГ»Пра ект «СГ»

РА ДАС ЦI, 
ЯКIХ МАГ ЛО 

I НЕ БЫЦЬ
Як бяз дзет най па ры за вес цi дзi ця
У гэ тым пра ек це мы пазнаёмім вас з бяз дзет ны мi па-

ра мi, якiя хацелі, але праз стан свай го зда роўя не маглі 

мець дзя цей. Гэ та бу дуць тры гiс то рыi, якiя да па мо гуць 

лю дзям у ана ла гiч най сi ту а цыi пра вiль на аца нiць свае 

маг чы мас цi, спра вiц ца са сва i мi стра ха мi i атры маць не-

аб ход ную iн фар ма цыю, што да ты чыц ца ўсы наў лен ня, 

ЭКА i су ра гат на га ма ця рын ства ў на шай кра i не.

Пер шая гiс то рыя пра сям'ю, якая амаль трыццаць га доў 

та му ўда ча ры ла дзяў чын ку. Ма цi Воль га Мi ка ла еў на 

КАХНЮК i пры ём ная дач ка Ала пры га да лi час адап-

та цыi ма лень кай Алы да сям'i i рас ка за лi пра тое, як 

спра вi лi ся з прад узя тас цю гра мад ства i ста лi род ныя 

ад на ад ной.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)Бабуля Вольга з любімымі ўнукамі.
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