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Су час ныя жан чы ны ўсё час цей пла ну юць 
з'яў лен не дзi ця цi пас ля 30 га доў. Па звест ках 
ста тыс ты кi, за апош нiя 20 га доў коль касць 
жан чын, якiя на ра дзi лi дзi ця ў та кiм уз рос це, 
уз рас ла ў тры ра зы. Гэ та звя за на з тым, што 
ўсё больш пар iмк нуц ца спа чат ку «ўстаць на 
но гi», зра бiць кар' е ру, аб за вес цi ся ўлас ным 
жыл лём. I толь кi пас ля гэ та га ад важ ва юц ца 
на з'яў лен не ў сям'i ма ло га...

У сям'i Юлii i Ула дзi мi ра Каз лоў скiх пяць да-
чок-пры га жунь. 13-га до вая Ка ця ры на, 12-га до вая 
Ксю ша, 10-га до вая Ма ша, 7-га до вая Та ню ша i 3-га-
до вая Аляк санд ра. Шмат дзет най ма цi 36 га доў, 
яе му жу Ула дзi мi ру — 38, яны ча ка юць шос тае 
дзi ця.

Ад чы ня юц ца дзве ры, i мя не су стра кае гас па ды-
ня. Ад ра зу пы тае, цi не ба ю ся я са бак. Ад ка заць 
не па спя ваю — у ка лi дор убя гае вя лiз ны чор ны 
лаб ра дор i з па да зро нас цю агляд вае не зна ём ку, 
гыр кае, але ўрэш це да зва ляе ўвай сцi. Зна ём лю ся 
з дзяў ча та мi i гас па да ром.

За вок на мi ха лод ны во сень скi ве чар, а тут, у 
ква тэ ры, цеп лы ня i спа кой. Вы свят ля ец ца, што ў 
Юлii i Ула дзi мi ра ма лень кае свя та — 18 га доў су-
мес на га жыц ця.

— Гiс то рыя на ша га зна ём ства не вель мi ра-
ман тыч ная, — ка жа Юлiя. — Жы лi ў ад ным до ме. 
Я — у пер шым пад' ез дзе, Во ва — у дзя вя тым, але 
не бы лi зна ё мыя, ха дзi лi ў роз ныя шко лы. Ад ной чы 
я бы ла на ву лi цы з сяб роў ка мi, Во ва з сяб ра мi, так 
i па зна ё мi лi ся. З та го ча су амаль не рас ста ва лi ся, 
зра зу ме лi, што гэ та лёс. Па жа нi лi ся ў 1995 го дзе, 
пер шая дач ка на ра дзi ла ся толь кi ў 2000 i та ды вы-
ра шы лi, што хо чам як мi нi мум трое дзе так.

З ка лi до ра вы гляд вае ма лод шая дач ка — Са-
ша. Су мня ва ец ца, бег чы на зад да сяст ры чак цi 
па ды сцi да баць коў. Ула дзi мiр па клi каў яе, па са-
дзiў на ка ле нi, лас ка ва пра вёў ру кой па га лоў цы i 
пры ту лiў да ся бе.

— Ду ма лi, што Са шка — гэ та апош няе дзi ця ў 
на шай сям'i, але атры ма ла ся iнакш, — ка жа Юля. 
— Мне 36, хтось цi ска жа, што гэ та ўжо шмат, але 
ад чу ваю i фi зiч ныя, i ма раль ныя сi лы, каб стаць ма-
цi яшчэ раз. Усё час цей на ву лi цах мож на су стрэць 
ця жар ных жан чын у ста лым уз рос це. У ма ла дыя 
га ды дзя цей на ра джа юць хут чэй не ўсвя дом ле на, 
па вя лi кiм ка хан нi, ад ра зу пас ля вя сел ля, а то i да 

яго. Хтось цi не па спеў да ву чыц ца, хо чац ца за няц ца 
кар' е рай. Дзi ця пад рас тае, ста но вiц ца са ма стой-
ным, а жан чы на яшчэ ся бе не рэа лi за ва ла як ма-
цi, хо ча пра ка гось цi кла па цiц ца. На ступ ныя дзе цi 
на ра джа юц ца больш усвя дом ле на.

Па куль iш ла раз мо ва, лаб ра дор Леа па вя чэ раў, 
за лез пад стол i ўлёг ся мне на но гi. Не ўза ба ве 
пры бег ла Ма ша i пры ту лi ла ся да ма цi. Ас тат нiя 
дзяў ча ты па чар зе вы гляд ва лi з 
па коя i пры слу хоў ва лi ся да раз-
мо вы. Вя до ма ж, цi ка ва, што там 
рас па вя да юць баць кi?

— Доч кi ўсе роз ныя, — за ўва-
жы ла Юля. — Па доб ныя толь кi 
ў тым, што ўсе доб ра ву чац ца i 
да стат ко ва па слух мя ныя. Ста-
рэй шая Ка ця — са мая сур' ёз ная 
з дзяў чат: пры маў ка «Сем ра зоў 
ад ме рай, адзiн раз ад рэж» — пра 
яе. Ксю ша больш эма цый ная, доб ра спя вае, лю бiць 
тан чыць, ма люе. Ма ша спа кой ная, да маш няя, лас-
ка вая. Тац ця на ўдум лi вая, а Са ша вя сё лая, жва вая, 
ак тыў ная, са праўд ная шуст рын ка.

— Ка лi на ра дзi лi ся Ка ця i Ксю ша, мы жы лi ў iн-
тэр на це, у ма лень кiм па кой чы ку па ме рам 12 квад-
рат ных мет раў, — пад хоп лi вае Ула дзi мiр. — Каб 
рас клас цi ка на пу, дзi ця чыя лож кi да во дзi ла ся вы-
цяг ваць ледзь ве не ў ка лi дор. Вось гэ та i быў са мы 
скла да ны час для на шай сям'i, пра вер ка на тры ва-
ласць, са праўд нае вы пра ба ван не. Ка лi на ра дзi ла-
ся трэ цяя дач ка, нам ста ла шан ца ваць, па ча ла ся 
свет лая па ла са ў на шым жыц цi. Ма тэ ры яль ныя, 
жыл лё выя цяж кас цi мы пе ра адо ле лi. У 2006 го дзе 
па льгот ным крэ ды це атры ма лi ква тэ ру. Ка лi на ра-
дзi ла ся чац вёр тая дач ка, за еха лi ў но вы дом.

— Юлiя, як вы ўсё па спя ва е це? — цi каў лю ся я.
— Iмк ну ся ра бiць хат нiя спра вы ра нi цай або 

поз на ўве ча ры, каб ад даць больш ува гi дзе цям, 
ка лi яны до ма. Трош кi больш ча су пры свя цiць са-
бе — зна чыць скрас цi яго ў дзя цей. Ця пер ста ла 
ляг чэй, дзе цi ўжо вя лi кiя, да па ма га юць. Ста рэй шыя 
за бi ра юць ма лод шую з дзi ця ча га сад ка, са мi хо-
дзяць у кра му па пра дук ты. Удзень з Леа гу ля юць 

дзяў ча ты, гэ та iх аба вя зак. Скла да на бы ло, ка лi 
я вый шла на пра цу, ма лод шай да чцэ та ды споў-
нi ла ся толь кi два га ды. Па пра фе сii я на стаў нi ца 
ма лод шых кла саў. Але па пра ца ва ла толь кi адзiн 
на ву чаль ны год — i зноў у дэ крэт ны вод пуск. Ця пер 
ча ка ем шос тае дзi ця, ма рым пра сы на, але гэ та не 
прын цы по ва.

З дзi ця ча га па коя да нёс ся шум, дзяў ча ты неш та 
гуч на аб мяр коў ва лi. «Мо жа, па сва ры лi ся?» — за-
не па ко i ла ся Юлiя. Ула дзi мiр на хму рыў ся.

— Па мiж дзець мi бы ва юць кан флiк ты, спрэч кi, 
i на ват не адзiн раз на дзень, — ка жа Ула дзi мiр. 
— З са ма га ран ня га дзя цiн ства ву чым са сту паць, 
пра сiць пра ба чэн ня, iна чай не маг чы ма ўжыц ца ў 
вя лi кай сям'i.

Па чуў шы го лас гас па да ра, лаб ра дор Леа блi жэй 
па су нуў ся да яго, па клаў га ла ву на ка ле нi.

— Дзе цi вель мi пра сi лi са ба ку, — за ўва жы ла 
Юлiя. — Я бы ла ка тэ га рыч на су праць, але ка лi 
Аляк санд ры споў нiў ся год, мы з дзяў ча та мi вы ра-
шы лi па да ра ваць му жу са ба ку на дзень на ро дзi наў. 
Так у нас з'я вiў ся Леа.  Пра ма лень ка га са бач ку 
раз мо вы не iш ло, муж заў сё ды ка заў, што ён сам 
вы со кi (метр во сем дзе сят), моц ны, i са ба ка па вi нен 
быць ад па вед ны.

У ква тэ ры шум на, ве се ла. Дзяў ча ты бе га юць з 
па коя ў па кой, пэў на, за ду ма лi ней кую гуль ню.

— Ця пер спаць не ўкла дзеш,— смя ец ца Юлiя. — 
Дзяў ча там доб ра ра зам. Сён ня ўсё больш сем' яў, 
дзе ад но, два дзi ця цi, i мы вы лу ча ем ся ся род iх. Лю-
дзi лi чаць, што ў вя лi кай сям'i не па спе еш па дзя лiць 
ува гу па мiж усi мi дзець мi. У мя не на ват скла ла ся 
свая тэ о рыя на гэ ты конт. Ма цi — гэ та сон ца, i ка лi 
дзi ця ад но, ад яго iдзе пра мень свят ла, цяп ла, на кi-
ра ва ны ў адзiн бок. I гэ ты пра мень та кi яр кi, га ра чы, 

што дзi ця на ма га ец ца сха вац ца ад 
яго, яму не кам форт на. А ка лi дзя-
цей шмат — больш пра мень чы каў, 
больш цяп ла i свят ла.

На ха ла дзiль нi ку вi сiць шмат 
ма люн каў. На ма ля ва ны дрэ вы, 
жы вё лы, ней кiя ка зач ныя iс то ты.

— Дзе цi па да ра ва лi, — усмi ха-
ец ца Юлiя. — У на шай сям'i шмат 
свят. Ад ных дзён на ро дзi наў коль-
кi! Хут ка бу дзем свят ка ваць Па-

кроў Ба га ро дзi цы, гэ та пра ва слаў нае свя та, якое 
ад зна ча ец ца 14 каст рыч нi ка i су па дае з Днём ма цi. 
Звы чай на мы iдзём у царк ву, а пас ля на кры ва ем 
са лод кi стол. Уво гу ле, мы як най час цей ста ра ем ся 
пра во дзiць час ра зам. Ез дзiм ра зам на да чу, вы яз-
джа ем на пры ро ду, аль бо прос та вя чэ ра ем.

Рап тоў на за зва нiў тэ ле фон. Юля зня ла труб ку 
i кры ху па га ва ры ла...

— Ча сам зна ё мыя, сяб ры тэ ле фа ну юць па ра iц-
ца на конт дзя цей, — тлу ма чыць яна. — А я па ра i ла 
б усiм баць кам быць больш цярп лi вы мi. У лю бым 
вы пад ку, ма цi ад дае шмат лю бо вi, я ха це ла б па-
жа даць ма ту лям, каб яны атрым лi ва лi гэ тую лю боў 
на зад, ад чу ва лi, што iх хтось цi лю бiць, не звяр та лi 
ўва гi на скла да нас цi, а пе ра адоль ва лi iх. А на конт 
уз рос ту — гэ та не га лоў нае. Шчас це быць ма цi ў 
лю бым уз рос це! Ма ла дая ма цi цi ўжо ста лая, ад 
гэ та га яна не бу дзе менш лю бiць дзi ця. Ка лi ба чыш, 
як тваё дзi цят ка ро бiць пер шыя кро кi, пер шы раз 
усмi ха ец ца, сэр ца на паў ня ец ца ра дас цю, у та кiя 
мо ман ты зда ец ца, што вы рас та юць кры лы i ты 
здоль ны аб са лют на на ўсё.

На дзея ЕМЯЛЬ Я НА ВА.

«ПОЗ НIЯ» ДЗЕ ЦI
для баць коў уз рост — не га лоў нае

Ка лi на ра дзi лi ся Ка ця i Ксю ша, 
мы жы лi ў iн тэр на це, у ма лень кiм 
па кой чы ку па ме рам 12 квад рат ных 
мет раў

ЦI КА ВЫ ФАКТ
Мiн чан ка Тац ця на Ка рот-

кая ў 54 га ды ўпер шы ню 
ста ла ма цi. Яна на ра дзi ла 
двой ню 7 жнiў ня ў на ву ко ва-
прак тыч ным цэнт ры «Ма цi i 
дзi ця». Хлоп чы кi на ра дзi лi ся 
зда ро вы мi.

На тал ля ЕМЯЛЬ Я НА ВА, пра цуе ў ад дзе ле iдэа-
ла гiч най ра бо ты Са лi гор ска га рай вы кан ка ма:

— У мя не тры дач кi. Ста рэй шай 20 га доў, ся-
рэд няй 19, а ма лод шай 3. Ма шу на ра дзi ла ў 39 га-
доў, i га на ру ся гэ тым. Вель мi ха це ла трэ цяе дзi ця. 
Ста рэй шыя доч кi ўжо да рос лыя, са ма стой ныя, а я 
ха це ла аб кiмсь цi кла па цiц ца. У мя не за ста ваў ся 
вя лi кi за пас не за па тра ба ва най лю бо вi, пя шчо ты. 
Бы ло скла да на, але я ўсё пе ра адо ле ла, i ця пер у 
мя не тры цу доў ныя дзяў чын кi. Га лоў нае — не ба-
яц ца, ве рыць у свае сi лы, i ўсё атры ма ец ца.

Мi ка лай РУ СА КО ВIЧ, пен сi я нер з Лю ба нi:
— У на шай сям'i тры дач кi, i са мая ма лод шая 

на ра дзi ла ся, ка лi нам з жон кай бы ло па 36 га доў. 
Мы не праг ма ты кi, па жыц цi нi чо га не вы лiч ва лi i 
не пла на ва лi. Дзе цi ад Бо га, i гэ та шчас це ў лю-
бым уз рос це. Жыць трэ ба i лю бiць адзiн ад на го, 
гэ та га лоў нае.

МЕР КА ВАН НЕ ПСI ХО ЛА ГАЎ.
Як пра вi ла, у па ры, дзе баць кi ста рэй шыя за 

30, да з'яў лен ня пер шын ца рых ту юц ца за га дзя, i 
дзi ця з'яў ля ец ца на свет жа да ным. Акра мя та го, 
ме на вi та да 30 га доў з'яў ля ец ца жыц цё вы во пыт, 
муд расць, псi ха ла гiч ная ста ласць. Усе гэ тыя якас-
цi да зва ля юць спа кой на ста вiц ца да свай го ста ну, 
пры маць аб ду ма ныя ра шэн нi. Псi ха ла гiч ны кам-
форт ма ло му ў та кой сям'i за бяс пе ча ны, а поз няя 
ця жар насць не бу дзе праб ле май.

Вось ужо 15 га доў, як Дзень ма-
ці ад зна ча ец ца ў Бе ла ру сі на 
дзяр жаў ным уз роў ні. У апош нія 
не каль кі га доў ён іс то та вы рас і 
пе ра тва рыў ся ў ты дзень — на сы-
ча ны па дзея мі, на поў не ны він ша-
ван ня мі і сло ва мі па дзя кі на ад рас 
жан чын, якія на ра джа юць і вы хоў-
ва юць дзя цей.

Сё ле та, па вод ле слоў су стар шы ні Бе-
ла рус ка га са ю за жан чын Ан та ні ны Мо ра-
вай, Ты дзень ма ці ў Бе ла ру сі мае пэў ную 
ад мет насць. Ме ра пры ем ствы, што ад бы-
ва юц ца пад час тыд ня, скі ра ва ны на ўша-
на ван не роз ных ка тэ го рый ма ці, вар тых 
асаб лі вай ува гі.

Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня, на прык лад, зла дзі ла пры ём 

жан чын-ма ці, за ня тых у аг ра пра мыс ло-
вым комп лек се Бе ла ру сі. Сён ня ў ста ліч-
ным Хра ме-пом ні ку ў го нар Усіх Свя тых 
ад бу дзец ца ўра чыс ты ма ле бен у го нар 
жан чын-ін ва лі даў, якія ста лі ма ма мі ў 
2013 го дзе. У ня дзе лю ва ўсіх аб лас цях 
кра і ны прой дуць агуль на ся мей ныя свя ты, 
так са ма ў гэ ты дзень пла ну ец ца за клас ці 
не каль кі алей і скве раў Ма ці.

15 каст рыч ні ка, у Су свет ны дзень сель-
скіх жан чын, у рэ гі ё нах прой дзе ўша на ван не 
жан чын-ма ці, якія пра жы ва юць у сель скай 
мяс цо вас ці. Так са ма свя точ ныя ме ра пры ем-
ствы ад бу дуц ца ў роз ных вай ско вых час цях 
для тых ма ці, чые сы ны год на ня суць служ-
бу. І гэ та — толь кі не вя лі кая част ка з шэ ра гу 
па дзей, пры све ча ных бе ла рус кім ма ту лям.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае  ��

У ГО НАР ТОЙ, ШТО НАМ ДА ЛА ЖЫЦ ЦЁ...

ВІДЫ 
ДЗЯРЖАЎНАЙ 
ДАПАМОГІ 
СЕМ’ЯМ

ПРЫ НАРАДЖЭННІ

Першага дзіцяці 

10 БПМ 
(бюджэтаў пражытачнага мінімуму)*

Другога і наступных

14 БПМ

ПРЫ ВЫХАВАННІ ДЗІЦЯЦІ
ДА 3 ГАДОЎ

На першае дзіця 

35% сярэднямесячнай 
зарплаты па рэспубліцы** 

На другое 
і наступных 

40% сярэднямесячнай 
зарплаты

На дзіця-інваліда 

45% сярэднямесячнай 
зарплаты

ПРЫ ВЫХАВАННІ ДЗЯЦЕЙ, 
СТАРЭЙШЫХ ЗА 3 ГАДЫ 

(асобным катэгорыям сем’яў, вызначаных законам)

Па догляду 
за дзіцем-інвалідам 
ва ўзросце да 18 гадоў

100% БПМ.

На дзіця ва ўзросце 
да 18 гадоў,
інфіцыраванае ВІЧ 

70% БПМ ***

* У перыяд з 1 жніўня па 31 кастрычніка гэтага года гэта сума 
роўная 10 232 900 беларускіх рублёў. 14 БПМ=14368100 рублёў. Па-
мер выплат змяняецца ў адпаведнасці з пераглядам памеру БПМ.

** На дадзены момант – 1753700 рублёў. 40%=2004300 рублёў, 
45%=2254800 рублёў. Гэта дапамога рэгулярна, раз у квартал, 
пераглядаецца ў адпаведнасці з ростам або зніжэннем сярэдня-
га заробку ў папярэднім квартале. Так, сёлета памер дапамогі 
павялічваўся ў лютым, маі і жніўні.Чарговы пераразлік адбудзецца 
1 лістапада і будзе дзейнічаць да 31 студзеня 2014 года. 

*** 718400 рублёў. 100% БПМ=1026300 рублёў

Па вод ле пе ра пі су 2009 го да, коль касць бе-
ла рус кіх сем' яў пе ра вы шае 2,69 млн, з іх 
ка ля 1,2 млн — з не паў на лет ні мі дзець мі; і 
гэ та ліч ба па кры се рас це.

«Па вя ліч ва ец ца не толь кі коль касць сем'-
яў, але і іх склад — амаль 50% на ра джэн няў 
звя за ны са з'яў лен нем на свет дру го га, трэ ця-
га і на ступ ных дзя цей, — ад зна чае ста ноў чую 
тэн дэн цыю на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
на ро да на сель ніц тва, ген дар най і ся мей най 
па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Ма ры на АР ЦЁ МЕН КА. — У пры ват-
нас ці, ле тась дру гі мі дзець мі ў сва іх сем' ях ста лі 
амаль 43 ты ся чы не маў лят».

Ле тась На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт 
пра вёў шмат ын ды ка тар нае клас тар нае да-
сле да ван не па ацэн цы ста но ві шча дзя цей і 
жан чын у Бе ла ру сі. Па вод ле апы тан ня, 84 са 
100 бе ла ру сак, якія зна хо дзяц ца ў шлю бе ці ў 
не за рэ гіст ра ва ных ад но сі нах, ха це лі б на ра-
дзіць дру гое дзі ця ця гам блі жэй шых 5 га доў. 
«Без умоў на, та кі на строй бе ла ру саў вель мі 
ра дуе, — ад зна чы ла Ма ры на Ар цё мен ка, — і 
з'яў ля ец ца най леп шым вод гу кам на тыя за-
ха ды са цы яль на-эка на міч най пад трым кі, якія 
рэа лі зу юц ца ў да чы нен ні да сем' яў». Гэ тыя 
вы сно вы па цвяр джае і да сле да ван не на конт 
рэ пра дук тыў ных уста но вак мо ла дзі: 60% апы-
та ных ха це лі б мець дваіх дзя цей у сям'і, 21% 
— траіх і больш, і толь кі 13% мяр ку юць спы-

ніц ца на ад ным. Праў да, на прак ты цы свае 
жа дан ні рэа лі зу юць да лё ка не ўсе, ма ты ву ю чы 
свой вы бар у асноў ным зні жэн нем ся мей ных 
да хо даў са з'яў лен нем кож на га на ступ на га дзі-
ця ці, на яў нас цю жыл лё вых праб лем і не да стат-
ко вым па ме рам да па мо гі на дзя цей.

У бу ду чы ні ў Бе ла ру сі мо жа стар та ваць пра-
ект пад трым кі сем' яў з дзець мі «Вя лі кая сям'я», 
які ця пер зна хо дзіц ца на ста дыі аб мер ка ван ня ў 
за ці каў ле ных ве дам ствах. Адзін з яго ва ры ян таў, 
свое асаб лі вы ана лаг «ма ця рын ска га ка пі та лу», 
пра ду гледж вае ад крыц цё ад мыс ло ва га ра хун ку, 
на які пры на ра джэн ні дзя цей бу дзе за ліч вац-
ца пэў ная су ма, якая бу дзе па вя ліч вац ца пры 
з'яў лен ні ў сям'і кож на га на ступ на га дзі ця ці. Пры 
вы зна чэн ні яе па ме ру бе ла рус кія рас пра цоў шчы кі 
ары ен ту юц ца на ра сій скі во пыт, дзе ана ла гіч ная 
вы пла та скла дае 10, а з улі кам ін дэк са цыі — 12 
ты сяч до ла раў. Срод кі з ся мей на га ра хун ку, як 
пла ну ец ца, бу дуць да ступ ныя для без на яў на га 
вы ка ры стан ня пас ля да сяг нен ня дзі цем 3 га доў; 
іх мож на бу дзе на кі ра ваць, на прык лад, на атры-
ман не дзі цем аду ка цыі ці на па ляп шэн не жыл лё-
вых умоў сям'і.

Усе за ха ды пад трым кі бе ла рус кіх сем' яў, як 
пад крэс лі ва юць спе цы я ліс ты з за ці каў ле ных мі-
ніс тэр стваў, бу дуць ана лі за вац ца, уліч вац ца і 
ўвой дуць у но вую пра гра му дэ ма гра фіч най бяс-
пе кі Бе ла ру сі, што бу дзе пры ня та пас ля 2015 
го да.

■

ДА РЭ ЧЫ

Пад трым ка сям'і — 
пы тан не дзяр жаў нае

14 КАСТРЫЧНІКА — ДЗЕНЬ МАЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ва Ула дзі мі ра чац вё ра дзя цей. Ён 

жы ве ў Жыт ка ві чах, мае сваю «фу ру», 
зай ма ец ца пе ра воз ка мі гру заў. Не ка лі 
ад ным з пер шых па чы наў вы раб мэб лі 
пад за каз. Прайшло ўжо больш за дзя-
ся так га доў, як Леанід пе ра ехаў з сям' ёй 
у ЗША. Ён даль на бой шчык, тры мае свае 
ма шы ны для пе ра воз кі вя лі кіх гру заў. 
У яго двое дзя цей. У сям'і Паў ла, якая 
жы ве ў Аль ша нах, ча ка юць чац вёр тае 
дзі ця. Та ма ра жы ве ў Рам лі, пра цуе ў 
ма га зі не і вы хоў вае так са ма тра іх. У 
Ва ле ры так са ма трое, і ён жы ве ў Аль-
ша нах. Аляк сей за стаў ся жыць у Рам лі, 
у іх сям'і трое на шчад каў. Ма рыя бу дуе 
сваё жыц цё ў Маск ве, га дуе два іх дзя-
цей. Столь кі ж на ра дзі ла і На тал ля, што 
жы ве ў Аль ша нах. Ба рыс так са ма ў Аль-
ша нах. У яго па куль двое спад ка ем цаў. 
Там жа жы ве сям'я Ле ны, якая ле тась 
вый шла за муж. Ужо вяс ною гэ та га го да 
ажа ніў ся Мац вей. Яны ча ка юць свай-
го пер шын ца. Аляк сандр па куль жы ве 
з баць ка мі. Іна вый шла за муж і на ра-

дзі ла два іх дзя цей, жы ве ў Ма чу лі. Тац-
ця на пра цуе ў Мін ску кан ды та рам. Якаў 
— му ляр, за раз пра цуе ў СВК. Мі ка лай 
і Ві таль — па куль школь ні кі. Пер шы ў 
вось мым, а дру гі — у дзя вя тым кла се. 
Іх Лю боў Аляк се еў на на ра дзі ла, ка лі ў 
яе ўжо бы ло трое ўну каў і ка лі ўра чы 
за ба ра ня лі мець дзя цей.

— Вя до ма, цяж ка га да ваць ма лых. 
Але пры га та ваць ежу, па мыць бя ліз ну, 
пры браць — для мя не заўж ды бы ло ў 
ра дасць. Гэ та я ра бі ла з лю боўю, — рас-
каз вае Лю боў Аляк се еў на.

Яшчэ ка лі ў сям'і бы ло ся мё ра дзя цей, 
яна мы ла ру ка мі (за раз ужо ма шы на-аў-
та мат вы кон вае гэ тую ра бо ту). Заўж ды 
да 7.30 у до ме быў сня да нак — дзе ці па-
він ны пай сці ў шко лу, па сне даў шы.

Ма лыя рас лі па слух мя ны мі, да па ма-
га лі баць кам, ста рэй шыя пры гля да лі за 
ма лод шы мі, пра ца ва лі. Вы хоў ва лі іх у 
лю бо ві і ве ры. Біць дзя цей?! Ні ў якім 
ра зе. Усе шпа ле ры гас па ды ня двой чы 
на год пе ра клей ва ла: там па рва лі, там 
па фар ба ва лі, там за бру дзі лі. У до ме ні-

чо га ліш ня га не бы ло — усё для зруч нас ці 
і для жыц ця.

Гас па дар ку заўж ды тры ма лі вя лі кую: 
усіх жа на кар міць трэ ба! Бы ло, што і тры 
ка ро вы, 10 сві ней... За раз на пад вор ку 
ад на ка ро ва. Без яе па куль не ўяў ляе сва-
ёй гас па дар кі Лю боў Аляк се еў на: трэ ба і 
дзе цям, і ўну кам све жа га ма лач ка даць.

З го да ў год сям'я бя рэ ўчаст кі бу ра-
коў. За ві та ла да Ка зе няў у дом, ка лі яны 
з ра ні цы спя ша лі ся на по ле. Ішоў ужо 
трэ ці дзень убор кі. З'е ха лі ся тыя, хто мог 
пры ехаць, каб та ла кою спра віц ца з вя лі-
кай ра бо тай. Ма ці па кі ну лі до ма: ста мі-
ла ся за па пя рэд ні дзень, зда роўе ўжо не 
тое — но гі ба ляць. Лю боў Аляк се еў на не 
здзіў ля ец ца — та кі пра цяг лы час ця жар-
нас ці вы но сі ла.

Яны звык лыя да ра бо ты друж най кам-
па ні яй. Гэ та за раз ляг чэй для ма ці ста ла 
вы да ваць за муж і жа ніць, у ар мію ад праў-
ляць. У яе цэ лы гурт па моч ні каў — доч кі 
і ня вест кі доб ра ве да юць сваю спра ву. 
А бы лі ча сы, ка лі на год па тры вя сел лі 
ла дзі лі.

Лю боў Аляк се еў на ўзна га ро джа на 
ча тыр ма ме да ля мі ма ця рын ства, а ка лі 
ў сям'і бы ло яшчэ 10 дзя цей, атры ма ла 
ор дэн «Ма ці-ге ра і ня».

Усю вя лі кую сям'ю са браць скла да на, 
але на юбі леі баць коў яны аба вяз ко ва 
пры яз джа юць, аба вяз ко ва збі ра юц ца, 
ка лі Ле а нід пры ля тае з ЗША. Да яго так-
са ма ез дзяць. Вось і гэ тым ле там Лю боў 
Аляк се еў на бы ла ў гас цях у сы на. Хто 
блі жэй, дык на вед ва юць не толь кі баць-
коў, але і ад но ад на го — свя ты, дні на ра-
джэн ня, хрыс ці ны і ін шыя да ты свят ку юць 
вя лі кай кам па ні яй. А ма ма ву чыць: ка лі 
ку ды збі ра е це ся, дык трэ ба, каб кож ны 
пры вёз з са бою ней кую стра ву — і вам не 
на клад на, і тым, хто пры мае, доб ра.

За кож на га з дзя цей Лю боў Аляк се-
еў на хва лю ец ца. Яна пе ра ка на на: чым 
больш дзя цей, тым боль шая да іх лю боў. 
Вось за раз з хва ля ван нем рас каз вае пра 
ча ты рох ця жар ных ня вес так, не па ко іц ца, 
каб дзет кі зда ро вень кі мі на ра дзі лі ся. Мо-
ліц ца што дзён на за ўсіх і кож на га...

Тац ця на СЕ ГЕН.

МА МІ НА МА ЛІТ ВА

У мас тац кай га ле рэі На цы я-
наль на га По лац ка га гіс то ры ка-
куль тур на га му зея-за па вед ні ка 
ад кры ла ся вы ста ва «Зна ём ства 
з ка лек цы яй. Парт рэт у Ра сіі XІX 
— па чат ку XX ста год дзя». На 
ёй прад стаў ле на ка ля трыц ца ці 
жы ва піс ных тво раў парт рэ тна га 
жан ру з фон ду жы ва пі су На ўга-

род ска га дзяр жаў на га аб' яд на-
на га му зея-за па вед ні ка. Так са-
ма ад кры ла ся вы ста ва гра фі кі 
на ўга род ска га мас та ка Ба ры са 
Ня пом ня шча га — ад на го з са-
мых вя до мых май строў ра сій скай 
гра фі кі. Яго тво ры зна хо дзяц ца 
ў ра сій скіх і за меж ных му зе ях, а 
так са ма пры ват ных ка лек цы ях 

Аме ры кі, Люк сем бур га, Іта ліі, Гер-
ма ніі, Шве цыі, Нар ве гіі, Фін лян дыі 
і ін шых кра ін. Мас так вя до мы і як 
аў тар гра фі кі па ма ты вах тво раў 
рус кіх кла сі каў М.В. Го га ля («За-
піс кі вар' я та») і Ф. М. Да ста еў ска-
га («Бра ты Ка ра ма за вы»).

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
■

З НА ЎГА РОД СКА ГА МУ ЗЕЯ-ЗА ПА ВЕД НІ КА — У ПО ЛАЦ КІ
ФактФакт  ��

Дзень ма ці, які ад зна ча ец ца 
ў Бе ла ру сі 14 каст рыч ні ка, 
не вы пад ко ва пры па дае на 
свя та Па кро ваў Пра свя той 
Ба га ро дзі цы. Як Ма ці Бо-
жая мо ліц ца аб усіх хрыс-
ці я нах, аба ра няе іх, так і для 
кож на га ча ла ве ка за ступ ні-
цай з'яў ля ец ца яго ма ці. З 
ма лен ства і на пра ця гу ўся-
го жыц ця. І па куль яна ёсць, 
мы на ват у ста лым уз рос це 
ад чу ва ем ся бе дзець мі.

Аб гэ тым пра па нуе за ду мац-
ца вы ста ва «Ус па мін аб мат чы-
най ха це», якая на пя рэ дад ні Дня 
ма ці ад кры ла ся ў Гро дзен скім 
дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі рэ-
лі гіі.

Ар га ні за тар вы ста вы, стар шы 
на ву ко вы су пра цоў нік му зея Ве-
ра ХВЕД ЧЫ НА за пра шае ка рэс-
пан дэн та «Звяз ды» ў му зей ны 
па кой, які па сва ім ін тэр' еры на-
гад вае звы чай ную ха ту ў ад ной 
з бе ла рус кіх вё сак ся рэ дзі ны 
мі ну ла га ста год дзя. Тут амаль 
да пад лет ка ва га ўзрос ту дзе ці 
зна хо дзі ліся ме на ві та пад апе-
кай сва ёй ма ці. І толь кі по тым, 
у ся мі-вась мі га до вым уз рос це, 
хлоп чы кі пе ра хо дзі лі пад уплыў 
баць кі, да лу ча лі ся да муж чын-
скай пра цы, а дзяў чын кі, як бу-
ду чыя гас па ды ні, удас ка наль-
ва лі звыч кі, што за клад ва лі ся 
ма май. Псі хо ла гі ка жуць, што 
ха рак тар дзі ця ці фар мі ру ец ца 
да пя ці га до ва га ўзрос ту. І ка лі 
так, то і прак тыч на ўсе ма раль-
ныя прын цы пы, этыч ныя по гля-
ды ата ясам лі ва лі ся ме на ві та з 
ма ці, з мат чы най ха тай.

Гэ та ма ма з са ма га па чат ку 
ра бі ла ўсё, каб за сце раг чы дзі ця 
ад лі ха. На ват ар на мен ты — на 
ка шу лях, спад ні цах, руч ні ках бы-
лі як абя рэг. Абя рэ гам слу жыў 
і по яс-спа ві вач: ён быў та кім 
доў гім, каб шмат ра зоў аб віц-

ца ва кол дзі ця ці. Кло па там пра 
бу ду чы ню аб умоў ле ны і ко ле ры 
спа ві ва ча. Бе лы — ко лер су све-
ту, чыр во ны — ко лер жыц ця.

Да рэ чы, по яс быў аба вяз ко-
вай част кай бе ла рус ка га строю. 
На ват для ма лых ма ці тка ла ка-
шу лю да пят. Яны ха дзі лі без 
ніж няй бя ліз ны, але аба вяз ко ва 
з по ясам.

Ве ра Хвед чы на звяр тае ўва гу 
і на сос ку з... мяк ка га льну. Бра-
лі ка ва ла чак з па рва най ка шу лі 
ці руч ні ка і аб мот ва лі ім мя кіш, 
пра мо ча ны са лод кай ва дой. Ды 
яшчэ тро хі рас цёр та га ма ку да-
да ва лі, каб дзі ця па спа ла, бо 
ма ма па він на бы ла пра ца ваць. 
Звы чай на та кія сос кі іш лі ў ход 
у по лі — у зроб ле ным з тка ні ны 
ша ла шы, дзе мож на бы ло за-
сла ніць дзі ця ад сон ца. Па ля вы-
мі ра бо та мі, пэў на, тлу ма чыц ца і 
імк нен не зра біць ка лыс ку як ма-
га ляг чэй шай, каб зруч на бы ло 
пе ра но сіць.

Ад на з віт рын вы ста вы ўмоў-

на на зы ва ец ца «Па стуш ко вая». 
Ужо з трох га доў дзе цям да ру-
ча лі па свіць ка ля ха ты гу сей і 
сві ней. А ў ся мі-вась мі га до вым 
уз рос це хлоп чы кам да вя ра лі 
па свіць ка роў. Гэ та бы ло вель-
мі га на ро ва. Ма лень кі па стух 
быў ужо не ў ка шу лі да пят, а ў 
шта нах, якія яму па шы ла ма ці. У 
дзі ця чых лап ці ках, з вя рэнь кай 
(вя ро вач кай це раз пля чо, якой 
пе ра вяз ва лі па ку нак з лус тай 
хле ба, ка вал кам са ла, агур ком 
і цы бу лі най), пу гай, а так са ма з 
дуд кай-фі ёл кай ці на ват па сту-
хо вым ро гам.

Што ж да ты чыц ца дзяў чы нак, 
то яны па він ны бы лі да 12-13 га-
доў уся му на ву чыц ца (зра зу ме-
ла, ад ма мы) па хат няй гас па-
дар цы. І ежу га та ваць, і хлеб вы-
пя каць. І вя сель ныя ка шу лі для 
ся бе і бу ду ча га му жа дзяў чы на 
па він на бы ла са ма вы ра біць.

Для дзяў чы ны «на вы дан не» 
за каз ва лі асоб ны ку фар, які яна 
па сту по ва за паў ня ла. І па яго 

змес ці ве по тым мер ка ва лі аб 
здоль нас цях ня вес ты. Ка лі «не-
скла ду ха» (не мо жа хлеб вы пя-
чы, борш, дра ні кі зга та ваць, не 
ўмее ткаць, вы шы ваць), то хто 
ў гэ тым ві на ва ты? Ма ці... Ка лі 
не здо ле ла як след на ву чыць — 
прый дзец ца чыр ва нець пе рад 
усім ро дам.

Каб по тым не бы ло со рам на, 
ма ці лі та раль на з пер шых дзён 
зай ма юц ца вы ха ван нем. З да-
па мо гай ка лы хан кі і ка зак пры-
ві вае дзет кам лю боў да род най 
мо вы. Ву чыць пра ві лам па во дзін 
за ся мей ным ста лом. Вы хоў вае 
па ва гу да свя то га мес ца ў ха це 
— чыр во на га ку та... І пры гэ тым, 
ледзь па спя ва ю чы ра біць хат нія 
спра вы і пра ца ваць у по лі, яна 
за ста ец ца яшчэ і твор цам.

— Вось, на прык лад, ве лі код-
ныя яй кі-пі сан кі, зроб ле ныя Ган-
най Зай ко з па сёл ка Са по цкін 
Гро дзен ска га ра ё на ў вель мі 
ста ра жыт най тэх ні цы — рос пі су 
ар га ніч ны мі фар ба валь ні ка мі. 
За раз гэ тая тра ды цыя ад но сіц-
ца да не ма тэ ры яль ных на быт каў 
бе ла рус кай куль ту ры. Ка лі ў ха-
це не бы ло ні так, бра лі звы чай-

ную па пе ру і на свя та аздаб ля лі 
акен цы вось та кі мі цу доў ны мі 
фі ран ка мі, — за зна чае Ве ра 
Хвед чы на.

Экс па зі цыя, пры све ча ная 
«мат чы най ха це», зра зу ме ла, 
не маг ла абы сці ся і без та ко га 
ця пер ужо эк за тыч на га хат ня-
га на чын ня, як прас ні ца, мас ла-
бой ка, хлеб ная ла па та, хлеб ная 
дзя жа. Апош няй, да рэ чы, не 
па шко дзіць ка рыс тац ца і ця пер 
— ня хай, не для за ме су цес та, 
а пад час вя сел ляў. Па вод ле бе-
ла рус кай тра ды цыі, ма ла дых са-
джа лі на дзя жу — каб, як хлеб 
там «рас це», так і сям'я дзець мі 
пры рас та ла.

Да рэ чы, пры зна чэн не не ка-
то рых прад ме таў у «мат чы най 
ха це» да лё ка не кож ны сён-
ня зра зу мее без тлу ма чэн ня. 
Напры кла д, пра даў га ва тая 
пле це ная рэч з доб рай цыр ку ля-
цы яй па вет ра, аказ ва ец ца, слу-
жы ла для за хоў ван ня арэ хаў. А 
сэнс пры ма ца ва най пал кі ў тым, 
што арэш ні ца ўстаў ля ла ся па між 
бяр вен няў блі жэй да сто лі, каб 
ту ды не за лез лі мы шы. І яшчэ, 
на пэў на, каб дзе ці не даб ра лі-
ся.

За раз арэш ні цы, як і мно гія 
ін шыя за па тра ба ва ныя ў на шых 
прод каў прад ме ты, ужо не ў мо-
дзе. А вось так зва ны «чар на-
дым ле ны» по суд і ця пер на Гро-
дзен шчы не вы раб ля ец ца на род-
ны мі май стра мі і ка рыс та ец ца 
по пы там. І мож на зра зу мець, ча-
му ў Пры ня мон ні та кая ке ра мі ка 
бы ла па пу ляр най здаў на: вель мі 
пры го жа і «смач на» гля дзіц ца ў 
гэ тых міс ках буль ба, па сы па ная 
кро пам, або агур кі з па мі до ра мі. 
Сён ня для ка гось ці гэ та та кі «эт-
на шарм». А для ка гось ці — і «на-
сталь гіч ны ма тыў», ус па мін аб 
са праўд най мат чы най ха це...

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
■

Да лё кае — бліз каеДа лё кае — бліз кае  ��

НА ША  ЗА СТУП НІ ЦА
З МА ЛЕН СТВА І НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ
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Му зей ная экс па зі цыя 
«Ус па мін 
аб мат чы най ха це».

Хат няе на чын не: дзя жа 
хлеб ная, ла па та 
хлеб ная, шы ян 

для зер ня, мас ла бой ка, 
кош-гар нец, арэш ні ца.


