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Тыя, хто «аб вя шчае 

лю дзей му жам 

і жон кай», 

рас ка за лі 

пра асаб лі вас ці 

сва ёй пра цы 

і па дзя лі лі ся 

на зі ран ня мі на конт 

ся мей на га жыц ця.

Жа ні хі-
гу ма рыс ты 
і май ская 
вер насць

Адзін з са мых пры го жых 

бе ла рус кіх ад дзе лаў ЗАГС 

зна хо дзіц ца ў Пін ску. Шы-

коў ны па лац ХVІІІ ста год дзя 

ў сты лі ба ро ка і кла сі цыз му 

ка лісь ці на ле жаў вя до ма му 

па лі тыч на му дзея чу Ма цею 

Бут ры мо ві чу і цу доў на за-

ха ваў ся да на шых дзён. На 

рэ гіст ра цыю шлю баў сю ды 

пры яз джа юць не толь кі пін-

ча не, але і жы ха ры су сед ніх 

ра ё наў. Та му і план ка ў су-

пра цоў ні каў тут вы со кая.

— Аба вяз ко выя па тра-

ба ван ні — вы шэй шая юры-

дыч ная аду ка цыя, ар тыс-

тызм, ад кры тасць, шы ро кі 

кру га гляд, здоль насць да 

ім пра ві за цыі, — рас каз вае 

на чаль нік ад дзе ла Але на 

АМЕЛЬ Я НЮК. — Зразуме-

ла, у нас ёсць кан крэт ныя 

су пра цоў ні кі, за які мі за ма-

ца ва на рэ гіст ра цыя шлю-

баў, але ў лю бы мо мант 

кож ны з нас мо жа вый сці на 

пад ме ну.

Іры на РА ГО ЗІ НА пра-

цуе ў Пін скім за гсе з 1992 

го да. Пад лі чыць, коль кі пар 

ёй да вя ло ся рас пі саць, не-

рэ аль на.

— Не здзіў ляй це ся, але 

па ра дак рэ гіст ра цыі шлю-

баў за гэ ты час амаль не 

змя ніў ся. Марш Мен дэль-

со на, рос піс, пярс цён кі, 

па ца лун кі, пер шы та нец, — 

дзе ліц ца жан чы на. —

Уся го цы ры мо нія зай мае 

20—25 хві лін (ра зам з він-

ша ван ня мі гас цей у асоб най 

за ле). Хтось ці ду мае, што 

мы пра цу ем, быц цам на кан-

ве е ры. Гэ та не так. Кож ная 

па ра — асоб ны су свет, які 

трэ ба ім гнен на раз га даць, 

каб цы ры мо нія прай шла ўда-

ла. Да ад ных ува хо дзіш — 

усе ўсмі ха юц ца і з не цяр-

пен нем ча ка юць тва іх слоў. 

У ін шых — ат мас фе ра на-

пру жа ная, ма ла дыя па спе-

 лі «па ца пац ца» па да ро зе. 

І тут ужо ад ця бе за ле жыць, 

якім ім за пом ніц ца мо мант 

рос пі су.

У кож на га су пра цоў ні ка 

за гса бы лі мо ман ты ў жыц ці, 

ка лі зда ра ла ся неш та не са-

мае пры ем нае, а па пла не — 

рэ гіст ра цыя шлю баў.

— Ты ўсмі ха еш ся, жа да-

еш лю дзям шчас ця, а ўнут-

ры пла каць хо чац ца. Кож ны 

з нас — ар тыст у не ка то рым 

сэн се сло ва. Гэ та не азна-

чае, што мы ка жам ня шчы-

ра. Ка лі ба чыш, што жа ніх і 

ня вес та ўваж лі ва слу ха юць, 

то хо чац ца ска заць больш. 

Цёп ла і ад уся го сэр ца. Але 

ёсць і та кія па ры, якім «да 

лям пач кі» — дзяў чы ны ўсю 

цы ры мо нію пры ха рош ва юц-

ца, хлоп цы пе ра шэпт ва юц ца 

з гас ця мі, фатографамі, — 

дзе ліц ца Іры на Ула дзі мі раў-

на. — Форс ма жор ныя вы-

 пад кі так са ма зда ра юц ца 

па ста ян на. Ня рэд касць у нас 

жа ні хі-гу ма рыс ты — пе рад 

тым, як ска заць «Я згод ны», 

маў чаць не каль кі се кун даў і 

гэ тым са мым пры му ша юць 

ня вес ту па нер ва вац ца. Ад-

ной чы ў за лу ўвай шла па ра. 

Жа ніх шап нуў неш та ня вес-

це, раз вяр нуў ся і... сы шоў. 

Я і гос ці — у шо ку. Праз не-

каль кі хві лін па ды шла яго 

ма ма і рас тлу ма чы ла, што 

еха лі ма ла дыя доў га, хло пец 

пе ра хва ля ваў ся і яму трэ ба 

су па ко іц ца.

Сён ня боль шасць пар 

вы бі ра юць тра ды цый ныя 

ўбо ры — бе лая су кен ка з вэ-

лю мам і цёмны касцюм. Але 

бы ва юць і вы клю чэн ні.

— Не як пры еха лі ма ла-

дыя і гос ці на ма та цык лах, 

апра ну тыя ў ску ра ныя курт кі 

з за клёп ка мі і лан цуж ка мі. 

За пом ні ла ся ўсім і ня вес та ў 

яр ка-чыр во най су кен цы. Ад-

на з апош ніх не звы чай ных 

пар бы ла ў тра ды цый ных 

на род ных стро ях: жа ніх у 

чыр во ных бо тах, з шы ро кім 

по ясам, ня вес та з вя ноч кам 

на га ла ве, су кен ка вы шы-

тая, па цер кі бліс ку чыя.

Што да ты чыц ца са мых 

па пу ляр ных вя сель ных дат, 

на пер шым мес цы — вы хад-

ныя пас ля Вя лі ка дня, якія 

вы па да юць на кра са вік.

— У та кую су бо ту быў 

мой пер шы дзень на рэ гіст-

ра цыі шлю баў. Мы рас пі са лі 

36 пар. Пас ля та ко га «ма-

ра фо ну» два тыд ні не раз-

маў ля ла — зу сім асіп ла, — 

пры гад вае сваё «пра цоў нае 

хры шчэн не» на чаль нік ад-

дзе ла. — А са мы на сы ча ны 

ме сяц — ве ра сень. Поз няй 

во сен ню, узім ку — ідуць у 

асноў ным па ры, якія ў хут-

кім ча се прый дуць да нас рэ-

гіст ра ваць нараджэнне дзі-

цяці. Ура чыс тыя цы ры мо ніі 

— рэд касць пад час па стоў 

і ў маі. Наш на род ба іц ца і 

Бо га ўгня віць, і ў за ба бо ны 

ве рыць: «У маі жэ ніш ся — 

век ма яц ца бу дзеш».

Ці ка ва, што са ма Але на 

Яў гень еў на вый шла за муж 

аку рат 9 мая і сва ім пры-

кла дам па каз вае: пры маў ка 

пад ман вае. Каб кан чат ко ва 

раз бу рыць стэ рэа тып на конт 

май скіх шлю баў, жан чы на 

на ват пра вя ла да сле да ван-

не. Пра ана лі за ва ла ўсе май-

скія шлю бы, па чы на ю чы з 

1940 го да, якія за клю ча лі ся 

ў Пін ску, і па раў на ла іх з ве-

рас нёў скі мі. Ака за ла ся, што 

дру гія рас па да юц ца час цей. 

Вось і вер пас ля та ко га ў 

пры кме ты.

Па сло вах Іры ны Ула дзі-

мі ра ўны, мер ка ваць аб тым, 

як скла дзец ца ся мей нае 

жыц цё па ры, мож на ўжо ў 

дзень па да чы за явы: «Хло-

пец усе ўся, а ня вес та ста іць 

по бач і не ве дае, ку ды пры-

ткнуц ца».

— Але не ўсё так ад на-

знач на, — лі чыць Але на 

Яў гень еў на. — Ад ной чы 

мне да вя ло ся рас піс ваць 

не ве ра год на пры го жую па-

ру. Пя шчо та, во чы, поў ныя 

слёз ад ра дас ці, пад трым-

ка і за ка ха насць у кож ным 

жэс це, по зір ку і сло ве. Та кія 

су стра ка юц ца рэд ка. Зда-

ва ла ся, на пе ра дзе іх ча кае 

доўгае сямейнае жыц цё ў 

зго дзе і па ва зе. Ад нак уся-

го праз год яны за ві та лі да 

нас зноў — пі саць за яву на 

раз вод.

З бляс кам 
зо ла та

У Пін скім за гсе за хоў ва-

ец ца не звы чай ная кні га з 

фо та здым ка мі за ка ха ных 

пар. Толь кі на фо та — не 

ма ла дыя асо бы, а лю дзі, 

якія пе ра жы лі ра зам мно-

гае. Гэ тыя сем'і да ча ка лі ся 

ся рэб ра ных, за ла тых і нават 

жалезных вя сел ляў.

— Дзе ці час та ро бяць 

па да ру нак сва ім баць кам — 

за маў ля юць цы ры мо нію 

свят ка ван ня ў нас. Але су-

стра ка юц ца ра ман ты кі, якія 

праз дзя сят кі га доў су мес-

на га жыц ця ро бяць сюр прыз 

сва ёй па ла він цы, — упо тай кі 

ар га ні зоў ва юць свя та.

Ад ной чы на пра мую лі нію 

на чаль ні ку ад дзе ла ЗАГС 

па тэ ле фа на ваў муж чы на:

— У мя не 31 снеж ня — 

50 га доў су мес на га жыц ця 

з жон кай, за ла тое вя сел ле. 

Ха чу да ве дац ца, як склаў-

ся лёс пар, якія па бра лі ся 

шлю бам у той дзень ра-

зам з на мі. Та ды, у да лё кім 

1963 го дзе, мы бы лі пер шы-

мі ў Пін ску, ка го за рэ гіст ра-

ва лі ва ўра чыс тай аб ста-

ноў цы. Да гэ туль мо ладзь 

прос та рас піс ва ла ся, а нам 

па шан ца ва ла — му зы ка, 

він ша ван ні га на ро вых гас-

цей, кіраўнікоў партыі, гар-

выканкама.

Пас ля зван ка Але на Яў-

гень еў на па ча ла по шу кі 

ас тат ніх пар па сва ёй ба-

зе, праз мі лі цыю. З дзе вя ці 

сем' яў да за ла то га юбі лею 

да жы лі тры. Дзве рас па лі ся, 

ад на з'е ха ла, і лёс яе не вя-

до мы, дзве жан чы ны па ха-

ва лі сва іх му жоў, яшчэ ад на 

па ра па мер ла.

— Юбі ля раў мы, вя до ма, 

за пра сі лі ў загс і зла дзі лі для 

іх свя та. Ні хто не ча каў, што 

праз столь кі га доў ім да вя-

дзец ца су стрэц ца зноў, ня-

хай і не ў поў ным скла дзе. 

Яны рас каз ва лі пра жыц цё, 

поў нае па дзей і вы пра ба-

ван няў, ус па мі на лі той са-

мы дзень, ка лі ста лі сем' я-

мі. Кож ны раз рас піс ва ю чы 

ма ла дых, хо чац ца, каб і яны 

ад ной чы вось так маг лі зноў 

прый сці да нас свят ка ваць 

за ла тое, а лепш брыль ян та-

вае вя сел ле.

Пад раз лі вы 
вяс ко ва га 
ар кест ра

Атры маць за па вет ны 

штамп у паш пар це мож-

на не толь кі ў за гсе, але і ў 

сель вы кан ка ме. Мяс цо выя 

ўла ды га то выя ўлі чыць усе 

па жа дан ні ма ла дых і зра біць 

са праў ды не звы чай ную цы-

ры мо нію.

Га лі на ЛАЎ РАН ЧУК зай-

ма ла ся рэ гіст ра цы яй шлю-

баў з 1986 да 1993 го да, ка лі 

бы ла сак ра та ром сель вы-

кан ка ма ў вёс цы Лу нін (Лу-

ні нец кі ра ён). Ці ка ва, што 

дзе ля гэ тай па са ды жан чы-

не прый шло ся ад мо віц ца ад 

кар' е ры на ву коў ца.

— Лёс не прад ка заль ны. 

Я пра ца ва ла ма лод шым 

на ву ко вым су пра цоў ні кам 

Па лес кай во пыт най ме лі я-

ра тыў най стан цыі, збі ра ла ся 

па сту паць у ас пі ран ту ру, пі-

саць кан ды дац кую ды сер та-

цыю, — ус па мі нае Га лі на. — 

Не ўза ба ве да на ша га ды рэк-

та ра звяр нуў ся стар шы ня 

мяс цо ва га сель ска га Са ве та 

ў по шу ках но ва га сак ра та ра. 

Па тра ба ван ні да кан ды да та 

на ступ ныя: жан чы на ся рэд-

ня га ўзрос ту з без да кор най 

бія гра фі яй, каб бы ла за му-

жам і ме ла дзя цей, пры ем-

най знеш нас ці, ад каз ная і 

вы ха ва ная. Але га лоў ная 

ўмо ва — вы шэй шая аду ка-

цыя. Та му стар шы ня і шу каў 

са бе па моч ні ка на стан цыі: у 

нас бы ло шмат спе цы я ліс-

таў з дып ло мам ВНУ. Але я 

ака за ла ся адзі най у ка лек-

ты ве, хто па ды хо дзіў па ўсіх 

пунк тах. Кі даць на ву ку не 

ха це ла ся, муж быў су праць. 

Доў гія су мнен ні, раз ва гі — і 

вось я ўжо афарм ляю пер-

шыя ў сва ім жыц ці да вед кі, 

рых тую спра ва зда чы і ста-

тыс ты ку, а ў вы хад ныя дні 

пра шу ма ла дых аб мя няц-

ца за ру чаль ны мі пярс цён-

ка мі. Да рэ чы, звыш уроч-

ныя нам ні хто не аплач ваў. 

Ра бі ла ся ўсё вы ключ на на 

эн ту зі яз ме.

Рэ гіст ра цыя шлю баў на 

вёс цы — з'я ва не та кая час-

тая, як у го ра дзе. За год 

Га лі на Іва наў на рас піс ва ла 

ка ля двац ца ці пар. За тое 

кож ная цы ры мо нія бы ла па-

са праўд на му за па мі наль най 

і не па доб най на ін шыя. 

З усі мі ма ла ды мі пра во дзі лі 

пе рад вя сель ныя кан суль та-

цыі, дзе тлу ма чы лі, што і як 

бу дзе ад бы вац ца. Ка за лі: 

«Узя лі пярс цё нак — тры-

май це моц на, ка лі на дзя ва-

е це». Бо ка лі неш та пой дзе 

не па пла не, гос ці аба вяз ко-

ва ад рэ агу юць: «Жыць ім у 

ня шчас ці»...

— Пер шым ча сам рас піс-

ваць да во дзі ла ся ў сель скім 

клу бе. У мя не бы ла спе цы-

яль ная «аб ра да вая» бар до-

вая су кен ка. Упры гож ваў яе 

«ме даль рэ гіст ра та ра» на 

доў гім лан цуж ку, — ус па-

мі нае жан чы на. На ват праз 

столь кі га доў яна па мя тае 

сло вы, якія не раз да во дзі-

ла ся ка заць ус хва ля ва ным 

ма ла дым.

— Бы ло тры ва ры ян ты 

ўра чыс тай рэ гіст ра цыі — на 

15, 40 хві лін і га дзі ну (з удзе-

лам клуб ных су пра цоў ні каў). 

Спа чат ку сур' ёз ная част-

ка — улас на рос піс, аб мен 

пярс цён ка мі, пас ля гэ та га 

аба вяз ко ва гу чаў гімн Са-

вец ка га Са ю за. А пер шы мі 

ство ра ную сям'ю він ша ва лі 

дэ пу тат сель ска га Са ве-

та і прад стаў нік пра фка ма 

(кам са мо ла ці пар тыі), якіх 

за пра ша лі на кож ную рэ гіст-

ра цыю ў якас ці га на ро вых 

гас цей. Па жа дан ні ма ла дых 

мы рых та ва лі для іх роз ныя 

кон кур сы і за баў кі — пра-

па ноў ва лі вы зна чыць, хто 

бу дзе га лоў ным у сям'і, раз-

ла маў шы бо хан хле ба; да-

вед ва лі ся, хто ка го лепш ве-

дае; у гу ма рыс тыч най фор-

ме раз мяр коў ва лі ся мей ныя 

аба вяз кі па між су жэн ца мі... 

Бы ла ў нас і доб рая тра ды-

цыя ўскла дан ня кве так да 

пом ні ка во і нам і пар ты за нам 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Яна на вяс ко вых вя сел лях 

жы ве і ця пер.

Пе ра ва га рэ гіст ра цыі 

шлю бу ў сель вы кан ка ме — 

вы тут бу дзе це адзі най па-

рай. Ні хто не ста не пад піх-

ваць у спі ну і не па скар дзіц-

ца, ка лі споз ні це ся. Да та го 

ж на вёс цы мож на рэа лі за-

ваць са мыя сме лыя ідэі — 

пры ехаць на цы ры мо нію на 

ка ні ці за мо віць вы ступ лен-

не цэ ла га ар кест ра з мяс цо-

ва га ДК.

На дум ку Га лі ны Іва наў-

ны, ця пе раш няя мо ладзь на 

вя сел лях да дае шмат ува гі 

дро бя зям, якія та го не вар-

тыя. Па ло ву свя точ на га дня 

ад вод зяць на пад рых тоў ку 

(ма кі я жы, пры чос кі, збо ры) 

і фо та се сію. Быц цам ідзе 

спа бор ніц тва — «у ка го су-

кен ка пры га жэй шая, больш 

шы коў ны лі му зін ці да ра-

жэй шы рэ ста ран». Ра ней за-

ся родж ва лі ся на са мім мо-

ман це за клю чэн ня шлю бу, 

бы лі больш уваж лі выя ад но 

да ад на го, а не да аб' ек ты ву 

фо та ка ме ры.

У са мой Га лі ны Іва наў ны 

пыш на га вя сел ля не бы ло. 

З му жам яны рас піс ва лі ся 

ў гэ тым жа сель вы кан ка ме 

31 снеж ня. Спя ша лі ся, та му 

што ў сту дзе ні па він на бы-

ло прай сці раз мер ка ван не 

жыл ля. Да ва лі яго, вя до ма, 

толь кі ся мей ным.

— Вэ люм па зы чы ла ў су-

сед скай дзяў чы ны, су кен ка і 

туф лі на мне бы лі з вы пуск-

но га. А свя точ ную вя чэ ру 

мы зла дзі лі ўжо пас ля за-

кан чэн ня пос ту — на Рас-

тво, — рас каз вае жан чы на. — 

Мі ка лай — маё пер шае ка-

хан не, мой пер шы муж чы-

на, і гэ та доў жыц ца ўжо 47 

га доў. Та му, рас піс ва ю чы 

ін шыя па ры, я ні ко лі на ват 

дум кі не ме ла, што яны мо-

гуць раз вес ці ся. «Раз і на-

заў сё ды» — адзі ны па сыл, 

які я ад ра са ва ла ма ла дым.

Ган на КУ РАК.

По гляд знут рыПо гляд знут ры

ВЯ СЕЛЬ НЫ ВЯ СЕЛЬ НЫ 
МА РА ФОНМА РА ФОН
Ка лі што ні дзень, то «гор ка!»

«Ад ной чы ў за лу 
ўвай шла па ра. Жа ніх 
шап нуў неш та ня вес це, 
раз вяр нуў ся і... сы шоў. 
Я і гос ці — у шо ку».

«На вёс цы мож на 
рэа лі за ваць са мыя 
сме лыя ідэі — пры ехаць 
на цы ры мо нію на ка ні 
ці за мо віць вы ступ лен не 
цэ ла га ар кест ра 
з мяс цо ва га ДК».


