
ФО ТА 
НА ПА МЯЦЬ
...Пом ню гэ тае ле та, ад но з мно гіх, 

ка лі нам уда ло ся вы пра віц ца ўсім — 

гэ та зна чыць, ужо ўпя цёх, з «поў ным 

кам плек там» дзя цей — ад па чы ваць 

да ба бу лі, ма мі най ма мы, у не вя лі кі 

пры мор скі га ра док. Ві на град і аб-

ры ко сы, якія па да лі прос та пад но гі 

ў дво ры ку, ня змоўч ны шум бліз кай 

аў та стан цыі, дзе дыс пет чар не на ту-

раль на ба дзё рым го ла сам па чы на ла 

аб вя шчаць аб пры быц ці аў то бу саў 

пры клад на а пя тай ра ні цы, а за кан ч-

ва ла — пас ля адзі нац ца тай ве ча ра, 

гру кат та вар ня коў на чы гун цы, пад які, 

як ні дзіў на, толь кі лепш за сы на ла ся, 

і асаб лі вы, на поў не ны мо рам, сон цам, 

сол лю, ру жа мі, са да ві ной, ды бог яшчэ 

ве дае чым, во дар па вет ра, якое ха це-

ла ся за ка таць у сло ік і ўзяць з са бой 

у хмар ны Мінск. Што дзён ныя вы лаз кі 

на мо ра — на до світ ку, ка лі яшчэ не 

го ра ча, і пад ве чар, ка лі ва да ўжо хоць 

і ка ла мут ная, але цёп лая-цёп лая... І, 

як аба вяз ко вы пункт у спі се — ся мей-

нае фо та. Пры чым не ў яко га-не будзь 

мах ля ра з мал пай ці ўда вам, якія пач-

ка мі блу ка лі па Пляж най ву лі цы, а ў 

са праўд на га май стра, ба бу лі на га зна ё -

ма га — у атэлье ў цэнт ры го ра да. 

З са ма га ран ку дзя ду ля і та та вы бі ра лі 

«па рад ныя» ка шу лі і доў га, пры дзір лі-

ва га лі лі ся, а нас з сёст ра мі ў ча ты ры 

ру кі з уга во ра мі, па гро за мі, абя цан ка-

мі і под ку пам адзе лі ў пры го жыя су-

кен кі ма ма з ба бу ляй. Я за ле та не ча -

ка на так вы рас ла, што ўсё-та кі ад ста я -

ла май ку і шор ты. Не менш да вя ло ся 

па па ку та ваць і ў атэлье, дзе вен ты ля-

тар ма ла ра та ваў ад ду ха ты, а стро гі 

фа то граф над та доў га пры мя раў ся і 

пе ра стаў ляў нас так і гэ так, каб атры-

маў ся, як ён ка заў, «ан самбль». За тое 

праз не каль кі дзён дзя ду ля ўра чыс та 

пры нёс раз дру ка ва ныя фа та гра фіі — 

ка ля ро выя, ма та выя, вя лі ка га фар -

ма ту, дзе мы не ад ра зу па зна лі ся бе ў 

ад рэ ту ша ва ных круг ла шчо кіх іс то тах. 

Адзін са здым каў за няў цэнт раль нае 

мес ца над ба бу лі най ка на пай, дру гі 

ма ма бе раж лі ва за гар ну ла ў не каль кі 

сла ёў па пе ры і пры вез ла да моў, каб 

так са ма па ста віць у рам ку.

За тое ця пер гэ ты ся мей ны парт рэт — 

адзін з са мых лю бі мых ва ўсіх нас. 

Ба бу лі і дзя ду лі ўжо даў но ня ма, ад нак 

фо та кож ны раз абу джае ўспа мі ны 

пра іх, пра мо ра, пра ле та, пра дзя-

цін ства. Пра сма жа ную ры бу, аб ры ко-

са выя пі раж кі, па ход у го ры па кі зіл і 

вось гэ та ўсё.

Ча мусь ці зда ец ца, што чым больш 

да ступ най ста ла фа та гра фія, тым 

больш яна абяс цэ ні ла ся. Ка лі фа та гра-

фа ван не бы ло па дзе яй і ад бы ва ла ся 

рэд ка, з пэў най важ най на го ды, то да 

яго рых та ва лі ся, доб ра за па мі на лі і ўсе 

аб ста ві ны, і ўсіх лю дзей, якія тра пі лі ў 

кадр. Пры га дай це — не ка лі бы ло доб-

рым то нам, зна ё мя чы ся, на прык лад, 

з сям' ёй сяб роў кі або ма ла до га ча-

ла ве ка, вет лі ва пра гле дзець яе ці яго 

ся мей ны аль бом, па слу хаць рас по вед 

пра ста рэй шае па ка лен не, пра ін шых 

сва я коў і атры маць та кім чы нам уяў-

лен не пра не каль кі па ка лен няў цэ ла га 

ро ду. Ця пер жа ў леп шым вы пад ку 

ху цень ка па ка жуць фот кі на эк ра не 

смарт фо на ці пры шлюць спа сыл ку на 

аль бом у сац сет ках, пры чым здым кі 

ся мей на га ад па чын ку ча сам губ ля-

юц ца ся род ко ці каў, сэл фі і гаст ра на-

міч ных «спра ва здач». Не па да ба ец ца 

ўлас нае фо та — вы да лім, пе ра ро бім: 

пры го жая по за, вус ны «кач кай» або 

ад рэ пе ці ра ва ная ўсмеш ка... У мно гіх 

ма іх зна ё мых і сяб роў за хоў ва юц ца 

гі га бай ты здым каў на кам п'ю та рах і 

адзін кі — раз дру ка ва ных на па мяць. 

Ма быць, гэ та тая ж гіс то рыя, што і з 

па пя ро вы мі кні га мі: ма ла хто за хоў вае 

ім вер насць у той час, як зруч ней і пра-

сцей чы таць з эк ра на. І ўсё ж, усё ж... 

Як ні дзіў на гэ та пра гу чыць, па пя ро выя 

нось бі ты ча сам аказ ва юц ца больш 

тры ва лы мі і даў га веч ны мі за ліч ба выя — 

і ме на ві та іх, гэ тыя ма та выя і глян ца-

выя, ка ля ро выя і чор на-бе лыя, по тым 

з ці ка вас цю пе ра бі ра ем мы са мі, на шы 

дзе ці, уну кі. Та му — не па ля нуй це ся, 

скла дай це ся мей ныя аль бо мы. По тым 

як зной дзе це.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Ула да ры ся лаУла да ры ся ла

Іна Хац ке віч на ра дзі ла ся і боль шую 

част ку жыц ця пра вя ла ў Ві цеб ску. 

І па ду маць не маг ла, што пе ра е дзе 

на вёс ку. Да іць ка ро ву, на прык лад, 

яна не ўме ла і да гэ туль ад но сіц ца да 

гэ тай жы вё лы з асця ро гай. І ка лісь ці 

дак лад на не змаг ла б па ве рыць 

у тое, што ра зам з му жам і дзець-

мі вый грае рэс пуб лі кан скі кон курс 

«Ула дар ся ла», дзе вы зна ча лі най-

леп шую вяс ко вую сям'ю...

З го ра да — 
у вяс ко вую глы бін ку

З бу ду чым му жам Мі ка ла ем га ра-

джан ка па зна ё мі ла ся, ка лі пры еха ла ў 

вёс ку Вя жы шча Бе шан ко віц ка га ра ё на 

па гас ціць да стры еч на га бра та:

— У мяс цо вай шко ле бы ла спар тыў-

ная сек цыя па бас кет бо ле, а ў мя не —

дзі ця ча-юнац кі раз рад, вось я і прый-

шла па гу ляць. Звяр ну ла та ды ўва гу, 

што ся род дзя цей быў адзін ста рэй шы 

хло пец.

Якім жа бы ло здзіў лен не Іны, ка лі 

праз ней кі час гэ та га са ма га Мі ка лая 

яна ўба чы ла ся род гас цей у ся бе до ма. Аказ-

ва ец ца, яе род ны брат быў з ім доб ра зна-

ё мы і за пра сіў на дзень на ра джэн ня. З та го 

ча су і па ча лі ся іх ад но сі ны. Пас ля вя сел ля, 

ка лі паў ста ла пы тан не, дзе бу дуць жыць ма-

ла дыя, у кож на га з іх на гэ ты конт ме ла ся 

сваё мер ка ван не.

— Я бы ла ўпэў не на, што муж пе ра е дзе 

да мя не ў го рад, — ка жа Іна. — Але па куль 

мы ча ка лі на ша га пер шын ца, Ко ля ўга ва рыў 

мя не па жыць у яго вёс цы. Там у мяс цо вым 

кал га се ён пра хо дзіў двух га до вую ад пра-

цоў ку пас ля тэх на ла гіч на га тэх ні ку ма, быў 

за гад чы кам май стэр няў. Вы ра шы лі, што і 

дзі ця ці бу дзе лепш на пры ро дзе. У хут кім 

ча се ў нас на ра дзіў ся дру гі сын. Ну а по тым 

мы раз вя лі жыў насць і за раз ужо не ўяў ля ем 

ін ша га жыц ця.

Сён ня ў іх гас па дар цы 80 пе ра пё лак, ка-

 ля 60 ку рэй, 20 ін ды коў, свін кі. З быч коў зі-

ма ваць за стаў ся толь кі Ула дар, яко га сям'я 

атры ма ла ў па да ру нак на аб лас ным эта пе 

кон кур су «Ула дар ся ла». Яшчэ ёсць ча ты ры 

са ба кі і дзве кош кі. Сям'я апра цоў вае гек тар 

зям лі, дзе вы рошч ва юць пша ні цу, буль бу, 

са да ві ну. З ча сам на бы лі не аб ход ную тэх ні-

ку, у пры ват нас ці трак тар і ЗІЛ. Пры чым пер-

ша па чат ко ва трак тар быў не ў най леп шым 

ста не, а Мі ка лай улас ны мі ру ка мі пры во дзіў 

яго ў па ра дак. Іна, да рэ чы, так са ма ўмее 

кі ра ваць усёй тэх ні кай:

— Ка лі муж за граз не на трак та ры, еду 

вы цяг ваць яго на ЗІ Ле. Ка лі ён на ЗІ Ле, еду 

на да па мо гу на трак та ры.

Жан чы на пры зна ец ца, што пе ра езд у 

вёс ку не быў скла да ным. Жыц цё ў пла не по-

бы ту не над та ад роз ні ва ла ся ад га рад ско га: 

усе вы го ды — у до ме, ма ец ца ван на і праль-

ная ма шын ка. На ват аў то бус ны пры пы нак 

на су праць до ма. Адзі нае, што бян тэ жы ла, 

як ні дзіў на, — шум.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

«МУЖ УГА ВА РЫЎ 
ПА ЖЫЦЬ У ВЁС ЦЫ...»
Ма ла дая сям'я — пра сель скія кло па ты, ня ўмен не ад па чы ваць і пе ра мо гу ў кон кур се
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Адзін са шля хоў ума ца ван ня 

сям'і — вяр тан не да тра ды цый-

ных каш тоў нас цяў, су праць ста-

ян не ідэ ям, што на вя з ва юц ца

праз су час ныя срод кі ка му ні ка-

цыі і ін фар ма цыі. На прык лад, 

між на род ны мі ін сты ту та мі і гла-

баль ны мі фон да мі пра соў ва ец ца 

так зва ная ген дар ная ідэа ло гія, 

якая ўздзей ні чае на свя до масць 

мо ла дзі. З ін ша га бо ку, пэў ныя 

фар ма цэў тыч ныя кам па ніі так-

 са ма ла бі ру юць свае ін та рэ сы і 

на вяз ва юць стан дар ты па во дзі-

наў. Так, гар ма наль ная кант ра-

цэп цыя сён ня вы ка рыс тоў ва ец-

ца як ле кі ад усіх гі не ка ла гіч ных 

праб лем, што на са мрэч су пя-

рэ чыць ме ды цын скай на ву цы. 

Апош нія да сле да ван ні па каз-

ва юць, што па доб ныя срод кі не 

спры я юць па мян шэн ню коль кас-

ці абор таў і за мест та го, каб да-

па маг чы жан чы не пе ра маг чы гі-

не ка ла гіч ныя хва ро бы, па фак це 

пры вод зяць да та го, што праб-

ле мы з дзе та ра джэн нем яшчэ 

больш ус клад ня юц ца.

Сва бо да ці агрэ сія?
Улас на, за ха ван не жа но ча га 

зда роўя і пра фі лак ты ка абор таў 

ста лі тэ май ад на го са шмат лі кіх 

круг лых ста лоў, якія пра во дзі-

лі ся ў ме жах фо ру му. Ура чы, 

псі хо ла гі, са цы яль ныя ра бот ні кі 

і прад стаў ні кі гра мад скіх ар га-

ні за цый па дзя лі лі ся сва і мі на зі-

ран ня мі і во пы там.

«З тых ча соў, як у жан чы ны 

з'я ві ла ся маг чы масць вы бі раць — 

ста на віц ца ёй ма май ці не, мы на-

зі ра ем яе агрэ сіў ныя па во дзі ны 

ў да чы нен ні да свай го рэ пра дук-

тыў на га зда роўя і са цы яль на-бія-

ла гіч най функ цыі: гэ та да шлюб-

ныя па ла выя зно сі ны, пра цяг лы 

тэр мін вы ка ры стан ня срод каў 

кант ра цэп цыі пе рад пер шы мі 

ро да мі. Ся рэд ні ўзрост па чат ку

па ла во га жыц ця ў дзяў чат — 

14 га доў, у той час як пер шын-

ца бе ла рус кі на рад жа юць у 

26 га доў, а ра сі ян кі на ват паз ней. 

За 10—15 га доў па ла во га жыц ця 

з кант ра цэп цы яй і абор та мі жан-

чы на на бы вае вя лі кую коль касць 

гі не ка ла гіч ных і ін шых за хвор ван-

няў, якія іс тот на зні жа юць яе рэ-

пра дук тыў ны па тэн цы ял, ад сюль 

і вя лі кая коль касць са ма ад воль-

ных абор таў, ця жар нас цяў, якія 

не раз ві ва юц ца... Кож ны па ла вы 

кан такт для ар га ніз ма — ін фар-

ма цыя аб маг чы мым на ступ лен ні 

ця жар нас ці, і ка лі гэ та пе ра ры-

ва ец ца штуч на, уз ні кае рэ флекс 

«ёсць ад но сі ны — ня ма ця жар-

нас ці», што ста но віц ца пры чы най 

псі ха ла гіч на га бяс плод дзя», — 

за ўва жыў док тар ме ды цын-

скіх на вук, за гад чык ка фед ры 

аку шэр ства і гі не ка ло гіі Вал га-

град ска га дзяр жаў на га ме ду ні-

вер сі тэ та Мі ка лай ЖАР КІН.

(Заканчэнне 

на 2-й стар. «СГ».)

Свя тасць ма ця рын стваСвя тасць ма ця рын ства  

ЯК БУС ЛУ ДА ДАЦЬ РА БО ТЫ,
Па за шлюб ныя сек су аль ныя кан так ты, вя лі кая коль касць 

сі рот, раз во ды, не па слух мя насць, а ча сам і жу дас ныя 

па во дзі ны дзя цей, зні жэн не на ра джаль нас ці, 

што па сту по ва вя дзе да вы мі ра ння на ро даў, — 

вось тыя праб ле мы, якія бы лі агу ча ны пад час VІ фо ру му

«Свя тасць ма ця рын ства», што са браў у Мін ску больш 

за 400 удзель ні каў з роз ных кра ін — прад стаў ні коў 

ор га наў дзярж ула ды, тра ды цый ных рэ лі гій, 

гра мад скіх дзея чаў, ме ды каў, псі хо ла гаў, са цы яль ных 

ра бот ні каў.

або На ра джаць — 
гэ та здо ра ва


