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Та му цi дзiў на, што ме на вi-
та Та ма ра i Глеб ста лi пер шы-
мi ге ро я мi на шай но вай руб ры кi 
«Быць ра зам», у якой мы па спра-
бу ем вы вес цi сак рэт ныя рэ цэп-
ты ся мей на га шчас ця. I хоць з-за 
вель мi шчыль най за ня тас цi га-
лоў ных дзе ю чых асоб зладж ваць 
гэ тае iн тэр в'ю да вя ло ся не каль кi 
тыд няў, аса бiс та я нi на хвi лi ну аб 
гэ тым не па шка да ва ла.

«ЖА НIЦ ЦА НЕ БУ ДУ, 
КА ЛI НЕ ДА ДУЦЬ 
ПРА ЕХАЦЬ У ЛI МУ ЗI НЕ»

— Да вай це ўзга да ем, з ча го 
ўво гу ле па чы на ла ся ва ша сям'я: 
хто ка го пер шы за ўва жыў на 

«Аль фа Ра дыё», чым за ча пiў, 
хто зра бiў пер шы крок?

Глеб: Я даў но пра яе ве даў, 
ад ной чы на ват у iн тэр нэ це фо та 
знай шоў, па гля дзеў. Але нi ко лi 
не ду маў, што мы бу дзем ра зам. 
За над та да лё ка яна бы ла.

То ма: Я па чу ла не зна ё мы го-
лас у эфi ры, якi да гэ туль ве да ла 
«ўздоўж i ўпо пе рак», i ста ла цi ка-
ва, што там за но вень кi. Ча ка ла 
схо ду, каб уба чыць яго — зна-
чыць, на строй кi ўжо бы лi пра-
вiль ныя. А по тым яго прад ста вi лi 
ка ман дзе — а Глеб умее ра бiць 
ура жан не — i мне ста ла яшчэ цi-
ка вей. Вы со кi бру нет з ямiн кай 
на пад ба род ку... Ну, як тут уста-
яць? А по тым яго «пры сцяг ну лi» 
да мя не «ста жы ра вац ца»...

Глеб: Атрым лi ва ец ца, пер шы 
крок мы зра бi лi ра зам. Ад на ча-
со ва. Так бы вае, ка лi ней кая сi-
ту а цыя на спя вае i па вiн на зда-
рыц ца. Вы ж ве да е це, што ра дыё 
ад на ча со ва вы най шлi Мар ко нi i 
Па поў?

— Ва ша вя сел ле пра хо дзi ла, 
мяк ка ка жу чы, не тра ды цый на: 
з тэ ле транс ля цы яй, ак тыў най 
ця жар най ня вес тай i вы кра дан-
нем... жа нi ха. Клу ба «Ямай ка», 
праў да, даў но ўжо ня ма, i мно-
гiя ўдзель нi кi па дзей жы вуць 
за ме жа мi кра i ны. I ўсё ж та кi, 
якiя мо ман ты да гэ туль пры ем-
на ўзгад ваць?

То ма: Я ўсё па мя таю, я бы ла 
цвя ро зая ня вес та. Са праў ды — 
на вось мым ме ся цы, з вя лiз ным 

жы ва том. I кра лi ў нас жа нi ха, i 
вя лi рэ пар таж з транс ля цы яй вы-
кра дан ня... Ой, бы ло здо ра ва... 
Ледзь ве не спаз нi лi ся ў ЗАГС 
з-за Гле ба, еха лi ў так сi... А пас ля 
ЗА ГСа па еха лi на «Аль фу», дзе 
пры сяг ну лi ў вер нас цi ад но ад на-
му пад парт рэ там Сяр гея Ку зi на, 
а сам Ку зiн бла сла вiў на шу твор-
чую сям'ю. По тым ужо ка валь-
ка дай у лi му зi нах (Глеб ска заў, 
што жа нiц ца не бу дзе, ка лi яму 
не да дуць пра ехаць у лi му зi не) 
— у клуб... На шы да рос лыя сва-
я кi спа чат ку кры ху са ро ме лi ся, 
здзiў ле ныя та кiм фар ма там: у 
нас быў фур шэт, ад на танц за ла 
плюс кан цэрт ная зо на, увесь час 
нех та спя ваў цi вы сту паў. 
(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

УСЕ БА КI 
МЕ ДА ЛЯ

Да з'яў лен ня на свет дач кi ўсе 
род ныя лi чы лi, што я — ча ла век 
вель мi спа кой ны, цярп лi вы, на-
ват флег ма тыч ны. Вы вес цi мя не 
з раў на ва гi i пры му сiць па вы сiць 
го лас не маг лi нi свар кi ма лод-
шых сяс цёр, нi дзiў ныя му зыч ныя 
схiль нас цi су се дзяў, нi бы та выя 
ава рыi i iн шыя не пры ем нас цi. Але 
ця пер, каб за хоў ваць раў на ва гу, 
да во дзiц ца цi не што дня на гад ваць 
са бе го ла сам Карл са на: «Спа кой, 
толь кi спа кой!». Вы ха ва цель ка 
ў дзi ця чым сад ку жар туе: «А вы 
ўяў ля е це, якi ба ла ган ро бiц ца, 
ка лi трыц цаць ма лых га мо няць, 
ча гось цi тэр мi но ва хо чуць i кап-
ры зяць?» Не ўяў ляю. Шчы ра — не 
ўяў ляю. I час ад ча су не да вер лi ва 
ўдак лад няю ў сва ёй ма мы: «Ма-
ам, як у ця бе на нас тра iх ха пi ла 
цяр пен ня?». Ма ма толь кi за гад ка-
ва ўсмi ха ец ца: «I ў ця бе хо пiць!»

...Сё ле та ў на шай кра i не ор дэ нам 
Ма цi ўзна га ро джа ны 86 жан чын. А ўся-
го з 1995 го да, ка лi бы ла за сна ва на 
гэ тая дзяр жаў ная ўзна га ро да, па доб ны 
знак най вы шэй шай па ша ны атры ма лi 
7219 бе ла ру сак. Гэ та зна чыць, звыш 
ся мi ты сяч жан чын на ра дзi лi i вы ха ва лi 
5 i больш дзя цей.

У Са вец кiм Са ю зе, якi я ўжо дрэн-
на па мя таю, з 1944 го да iс на ваў ор дэн 
«Ма цi-ге ра i ня». Та ды, праў да, кры тэ рыi 
бы лi iн шы мi: прэ тэн да ваць на па доб ную 
ўзна га ро ду i зван не ма цi-ге ра i нi маг лi 
жан чы ны, якiя на ра дзi лi i вы ха ва лi 10 
i больш дзя цей! Ва ўла даль нi цы ор дэ-
на №1 Ган ны Аляк са хi най бы ло на огул 
12 дзя цей — праў да, 4 сы ны за гi ну лi на 
фрон це... На шы ма мы i ба бу лi сцвяр-
джа юць, што на той час вя лi кiя сем'i 
бы лi нор май. Але агуль ная коль касць 
уз на га ро джа ных у маш та бах СССР не 
на столь кi вя лi кая, як мож на бы ло ча-
каць — за амаль 50 га доў гэ ты ор дэн 
атры ма лi ка ля 431 ты ся чы жан чын.

I ўсё ж. Уду май це ся толь кi: кож ная з 
гэ тых жан чын не толь кi на ра дзi ла або 
ўсы на вi ла, але яшчэ вы рас цi ла i вы ха-
ва ла 10 i больш дзя цей. Гэ та зна чыць 
— не адзiн год не да сы па лi, бо ў ка гось цi 
з дзя цей аба вяз ко ва ба ле лi зуб кi, жы-
во цiк, ву ха... Не адзiн год пра чы на лi ся 
на до свiт ку, каб на кар мiць i вы пра вiць 
у са док-шко лу-ву чы лi шча-iн сты тут усю 
сваю гра ма ду. Сот нi ра зоў вы слу хоў-
ва лi раз на стай ныя на ра кан нi су се дзяў 
i за ўва гi на стаў нi каў. Не ве ра год ную 
коль касць ча су пра вя лi ў дзi ця чых па-
лi клi нi ках i кра мах. Ля чы лi па дра па ныя 
ка лен кi i раз бi тыя лбы, раз нi ма лi не жар-
тоў ныя бой кi. Чыр ва не лi — ад со ра му 
i ад го на ру. Вы пус ка лi — ад на го за ад-
ным — у са ма стой нае жыц цё. Цяр пе лi, 
пры крык ва лi, пад ладж ва лi ся, су па кой-
ва лi, дзя лi лi ся жыц цё вай муд рас цю. I, 
маг чы ма, як i мая пра пра ба бу ля, па-
мер лi прос та на гра дах, збi ра ю чы да-
рос лым ужо дзе цям «свой скi» ня хiт ры 
па час ту нак...

Ця пер быць ма ту ляй у ней кiх ас-
пек тах пра сцей: су час ная ме ды цы на, 
тэх нi ка, шы ро кi вы бар аду ка цый ных 
пра грам, зноў жа, 3-га до вы вод пуск па 
до гля дзе дзi ця цi. «Хi ба гэ та ней кi подз-
вiг — на ра дзiць дзi ця!» — па блаж лi ва 
кры вяц ца мно гiя. А аказ ва ец ца — подз-
вiг. Стаць ма цi-адзi ноч кай або шмат-
дзет най ма май, пры няць ра шэн не на-
ра джаць i вы хоў ваць «асаб лi вае» дзi ця 
або на ра дзiць, ня гле дзя чы на ўлас ныя 
фi зiч ныя аб ме жа ван нi — та кiя вы пра-
ба ван нi прой дзе да лё ка не кож ная жан-
чы на. I ў пэў ным сэн се, як бы па фас на 
нi гу ча ла, кож ная з гэ тых мам — ге ра i-
ня. Не за ўваж ная. Што дзён ная. Вар тая 
бяс кон цай удзяч нас цi, бес ка рыс лi вай 
да па мо гi i глы бо кай па ва гi не толь кi ў 
свя точ ныя днi. Так што не шу кай це на-
го ды ска заць ма ме, як вы яе лю бi це, 
— ка жы це час цей прос та так. Па куль 
ёсць ка му ка заць.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Мі ну лы ты дзень у Бе ла ру сі быў прэ лю-
ды яй да Дня ма ці, які 14 каст рыч ні ка 
ад зна чы лі міль ё ны бе ла рус кіх жан чын. 
А куль мі на цы яй свят ка ван ня ста ла рэс-
пуб лі кан скае ўра чыс тае ме ра пры ем ства 
«Га лоў нае сло ва ў на шым лё се — ма ці». 
250 жан чын з усёй Бе ла ру сі з'е ха лі ся 
ў храм-пом нік у го нар Усіх Свя тых і ў 
па мяць аб ах вя рах, якія па слу жы лі вы-
ра та ван ню Ай чы ны на шай.

— Вось ужо сям нац цаць га доў бе ла рус кія 
ма ці ма юць сваё ўлас нае свя та. Але сэнс у 
яго ку ды больш глы бо кі, чым гэ та па да ец ца 
на пер шы по гляд, — мяр куе стар шы ня Бе ла-
рус ка га са ю за жан чын, стар шы ня праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
На дзея Ер ма ко ва. — Бо 14 каст рыч ні ка 
ад зна ча ец ца вя лі кае цар коў нае свя та — Па-
кро вы Пра свя той Ба га ро дзі цы. А Ісу са Хрыс-
та так са ма на ра дзі ла ма ці... Ме на ві та та му 
мы імк нём ся пра во дзіць Дзень ма ці ў хра мах. 
Сю ды мы за пра сі лі ма ця рок, якія на ра дзі лі 
сё ле та дзя цей, ня гле дзя чы на пэў ныя фі зіч-
ныя аб ме жа ван ні. Без пе ра больш ван ня мож-
на ска заць, што яны здзейс ні лі подз віг.

Ад нак ро ля жан чы ны ў на шым гра мад стве 
ўсё больш ні ве лі ру ец ца. Цяж ка ска заць, што 
гэ та — да ні на мо дзе ці не па збеж ная гіс та-
рыч ная за ка на мер насць. Ка лі яшчэ сто га доў 
та му ро лі баць кі і ма ці ў сям'і бы лі дак лад на 
акрэс ле ны і раз ве дзе ны, то ця пер яны ўсё 
больш зблі жа юц ца. Для ка гось ці гэ тыя на-
ва цыі, ма быць, і доб рыя, але яны не зу сім 
ста су юц ца з тра ды цый ным укла дам сям'і.

— Жан чы на ў бе ла ру саў заў сё ды бы ла 
ўва саб лен нем са ма га вы со ка га, чыс та га, 
свет ла га і свя то га, — лі чыць про та і е рэй Фё-
дар Поў ны, на ста я цель Усіхс вяц ка га пры хо-
да го ра да Мін ска. — Ста но віц ца не прос та 
страш на, ста но віц ца тры вож на за бу ду чы ню 
ча ла ве ча га ро ду... Ёсць жа та кое вы каз ван-
не: «Сло ва «жан чы на» — за меж на га па хо-
джан ня і ў пе ра кла дзе азна чае «жыц цё». А 
на шы — ад ны з са мых пры го жых у све це. 
Мне згад ва ец ца вы па дак, ка лі я быў у Гер-
ма ніі і вы ра шыў звяр нуц ца да ад ной жан-
чы ны па-ня мец ку. Ака за ла ся, што яна... з 
Бе ла ру сі.

Да рэ чы, ме на ві та 14 каст рыч ні ка 1996 
го да ў фун да мент хра ма бы ла за кла дзе на 

па мят ная гра ма та-кап су ла з па слан нем на-
шчад кам.

— Гэ ты храм-пом нік яшчэ афі цый на не 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю. Ён на ле жыць па-
куль Мі ніс тэр ству юс ты цыі. Але па-ча ла ве чы 
мы ра зу ме ем, што храм па ві нен вы кон ваць 
свае функ цыі ўжо ця пер. Мі лас цю Бос кай мы 
яшчэ не ма ем да ве дзе нае да кан ца бу даў ніц-
тва царк вы, ад нак тут ужо цеп ліц ца лі тур гіч-
нае жыц цё, — ка жа Фё дар Поў ны.

Час та да царк вы па ма раль ную пад трым-
ку звяр та юц ца ма ці з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі, якім ча сам да во лі цяж ка пры ста-
са вац ца да на ва коль на га све ту. Ад нак, як 
ад зна чае су стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын Ан та ні на Мо ра ва, іх не трэ ба на зы-
ваць ін ва лі да мі. Яны та кія ж лю дзі, прос та 
мо гуць кры ху менш. Але так са ма ра ду юц ца 
жыц цю, вы хоў ва юць дзя цей. І ро бяць гэ та, 
ня гле дзя чы на ўсе на ту раль ныя і штуч ныя 
пе ра шко ды. Та му яны, як ні хто, за слу гоў-
ва юць па ша ны і цёп лых слоў — і не толь кі 
ў Дзень ма ці...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

На го даНа го да  ��

ЖАН ЧЫ НА — АЗНА ЧАЕ ЖЫЦ ЦЁ
Ма туль уша на ва лі ў хра ме

Быць ра замБыць ра зам  ��Та ма ра ЛI СIЦ КАЯ 
i Глеб МА РО ЗАЎ: «НА НА ШЫМ ВЯ СЕЛ ЛI 

ВЫ КРА ДА ЛI ЖА НI ХА 
I ВЯ ЛI ТРАНС ЛЯ ЦЫЮ ВЫ КРА ДАН НЯ!»

Яны ўжо амаль дзе сяць га доў 
— сям'я. Твор чая, моц ная, а 
з пэў на га ча су яшчэ i шмат-
дзет ная. Пiсь мен нi ца, тэ ле вя-
ду чая i, па пры знан нi мно гiх 
слу ха чоў, са мы спа кус лi вы 
го лас ай чын на га эфi ру Та-
ма ра Лi сiц кая i ра дыё за ва-
да тар, вя ду чы тэ ле пра грам, 
кан цэр таў, КВЗ ды iн шых 
за баў ляль ных ме ра пры ем-
стваў Глеб Ма ро заў (твор чы 
псеў да нiм «паш парт на га»  Вi-
та ля Ял фi ма ва) лепш за ка го 
iн ша га аб вяр га юць рас паў-
сю джа ныя мер ка ван нi, што 
пра фе сiй ная па спя хо васць i 
сям'я не су мя шчаль ныя, што 
нель га па спець усё i аба вяз-
ко ва трэ ба чымсь цi ах вя ра-
ваць. Яны — не ах вя ру юць. 
Прос та жы вуць, вы хоў ва юць 
тра iх дзя цей, рэа лi зу юц ца ў 
твор час цi, спа лу ча юць «свец-
кае» ды зям ное. I пры гэ тым 
дзiў ным чы нам умуд ра юц ца 
быць на вi да во ку, але не на-
па каз, абе ра га ю чы сваё аса-
бiс тае жыц цё ад праз мер на 
цi каў ных ва чэй.

10 гадоў таму...10 гадоў таму...


