
8

НАПЯРЭДАДНІ СВЯТА 10 кастрычніка 2019 г.4

Сям'я Ка чу раў з Лі ды — 
фі на ліс ты ад Гро дзен скай 
воб лас ці. Ма ма Люд мі ла 
пра цуе ў ме ды цын скім цэнт ры, 
та та Анд рэй — 
на ма лоч на-кан сер ва вым 
кам бі на це. Ста рэй шыя дач ка 

Ле ра і сын Мак сім школь ні кі, 

а ма лод ша му Мі кі ту ня даў на 

споў ні ла ся тры га ды.

Твор чы шлях сям'і па чаў ся з та го, 

што Ле ра за ха це ла паў дзель ні чаць у 

школь ным кон кур се «Міс Ма лень кая 

прын цэ са».

— Мы з ёй пры дум ва лі вер шы, 

фа сон су кен кі, ства ра лі ней кія ка ла-

жы, я рас пра цоў ва ла та нец, — ус па-

мі нае Люд мі ла Ка чу ра. — У вы ні ку 

за ня лі пер шае мес ца, і клас ны кі-

раў нік пра па на ва ла ўжо мне ра зам 

з дач кой паў дзель ні чаць у кон кур се 

«Су пер МА МА — 2018», дзе мы так-

са ма пе ра маг лі. На гэ тым спа бор-

ніц тве нас пры кме ці ла на мес нік 

ды рэк та ра шко лы па вы ха ваў чай 

ра бо це і за пра сі ла паў дзель ні чаць 

у ра ён ным кон кур се на най леп шую 

сям'ю.

Кон курс ся мей ства вый гра ла, а 

адо леў шы на ступ ную пры ступ ку — аб-

лас ны этап, — Ка чу ры апы ну лі ся ў фі-

на ле.

На тхняль нік і за ва да тар у сям'і Люд-

мі ла, а вось ас тат нія кло па ты — і бы та-

выя, і тыя, што да ты чац ца вы ха ван ня 

дзя цей, — дзе ляць на па лам.

— Жы вём ду ша ў ду шу, — па цвяр-

джае Анд рэй сло вы жон кі.

— Усе ка жуць, што мне па шан ца ва-
ла, што муж у мя не за ла ты, — смя ец-
ца жан чы на. — У сям'і вель мі важ ная 
ўзаема да па мо га. Шмат пар «з'я да юць» 
бы та выя сі ту а цыі, ка лі лі чыц ца, што 
жон ка па він на га та ваць, пры бі раць... 
па він на, па він на, па він на... А муж па ві-
нен пра ца ваць. У нас не так, у на шай 

сям'і прос та ня ма сло ва «па ві нен», бо 

мы ўсё дзе лім па роў ну.

У кон кур се сё ле та бу дуць удзель-
ні чаць усе ра зам. Хоць Мі кі та яшчэ 
ма лень кі, ён пад трым лі вае баць коў ва 
ўсім.

— Слоў у яго па сцэ на рыі ня ма, але 
спа дзя ём ся, што ён неш та па ка жа на 
сцэ не, бу дзе ней кі сюр прыз. Ён вель мі 
ру ха вы, не ста іць на мес цы больш за 

дзе сяць хві лін. Для ста рэй шых дзя цей 

рэ пе ты цыі — гэ та ўжо як мае быць, як 

у шко лу ха дзіць, — смя юц ца баць кі. 

І ўдак лад ня юць: уга вор ваць ні ко га з 

ма лых не да во дзіц ца, дзе цям са мім 

ці ка ва спра ба ваць ся бе ў роз ных кі-

рун ках.

— Мак сім «га рэў» фут бо лам, пра-

сіў ся ў спар тыў ную сек цыю і з ча ты-

рох га доў зай ма ец ца. Дач ка ха це ла 

пла ван не — ідзі, па жа да ла тан цы — 

тан цуй, ка лі лас ка. Ні ко лі та ко га не 

бы ло, каб мы неш та ім пра па ноў ва лі: 

дзе ці са мі вы бра лі, што ўпа да ба лі, і 

ідуць па гэ тым шля ху.

А яшчэ сям'я ак тыў ная ў са цы яль-

ным пла не. «Да па ма га ем збі рац ца ў 

шко лу ма лым з дзі ця чых да моў: за-

куп ля ем кан цы ляр скія пры ла ды, і на-

шы дзе ці з за да валь нен нем ня суць іх 

у шко лу і скла да юць у спе цы яль ныя 

скры ні. Збі ра ем асоб на смец це, ма-

ку ла ту ру, ба та рэй кі, на крыў кі», — 

пе ра ліч ва юць баць кі.

Кон курс не толь кі зра біў жыц-

цё сям'і больш раз на стай ным, але 

і даў шмат но вых зна ём стваў. «Мы 

су стрэ лі столь кі та ле на ві тых лю-

дзей! Яны пад сіл ка ва лі нас сва ім 

па зі ты вам, па ка за лі, як пра віль на 

раз маў ляць, як ру хац ца на сцэ не... 

Гэ та, пэў на, са мы вя лі кі плюс, што нам 

па шан ца ва ла аку нуц ца ў та кую ат ма-

сфе ру, — ра ду ец ца ма ма ся мей ства. — 

Тым больш гэ та так ад каз на, бо мы ж 

удзель ні ча ем не толь кі дзе ля ся бе, а і 

зма га ем ся за го нар на ша га ра ё на, го-

ра да. А Ле ра вось спа кой ная. Ня даў на ў 

шко ле па жар та ва ла: «Ай, ча го там... 

Я ве даю, што мы пе ра мо жам».

Хто б мог па ду маць, што зва нок 
з тэ ры та ры яль на га цэнт ра 
з пра па но вай паў дзель ні чаць 
у кон кур се «Сям'я го да» 
так моц на паў плы вае на сям'ю 
Ні кі ці ных з Го ме ля!

— Вель мі рэд ка нам уда ец ца 

са брац ца ра зам, — пры зна ец ца 

ма ці На дзея Ва сі леў на. — То ў 

ад на го дзі ця ці трэ ні роў ка, то ў 

дру го га, у мя не ра бо та ў тэат ры, 

у му жа служ ба (Мі ка лай Ана-

то ле віч пра цуе ў Дэ парт амен-

це ахо вы МУС). Ка ра цей, усе 

мы збі ра ем ся толь кі блі жэй да 

поз ня га ве ча ра. А тут на рэ пе-

ты цы ях столь кі ча су пра во дзім 

ра зам! Ёсць і яшчэ адзін ста ноў-

чы ас пект. Я пра цую ў Го мель-

скім дзяр жаў ным тэ ат ры ля лек, 

і для мя не ўдзел у та кім кон кур-

се — гэ та не скла да ная, а зра-

зу ме лая спра ва. Але ж на сцэ ну 

да вя дзец ца вы хо дзіць і ма ім да-

маш нім, і я ба чу, што ім уда ло ся 

лепш ад чуць і зра зу мець мой 

стан, маю пра фе сію. На прык лад, 

наш та та ўсвя до міў вель мі моц-

на, што пра ца ак цё ра ня лёг кая. 

Я ра зу мею, што яму цяж ка ва та: 

да во дзіц ца пры кла даць пэў ныя 

на ма ган ні, у чымсь ці ся бе кры-

ху на пруж ваць, та му што эма-

цы я наль на гэ та не яго. А дзе ці ў нас 

спарт сме ны, і па быць на сцэ не ў якас ці 

ак цё раў — для іх вя лі кі крок у раз віц ці. 

Для мя не яны рас кры лі ся па-но ва му, 

шмат чым ура зі лі. Яны звяр та юц ца па 

па ра ды. Больш ста ла цеп лы ні ў ад но-

сі нах...

Баць кам Ні кі ці ных лёс двой чы па-

да рыў двай ное шчас це. Спа чат ку на-

ра дзі лі ся Дзя мен цій і Дзміт рый, а праз 

тры га ды — Эль ві ра і Алі са. Усе дзе ці 

да сяг ну лі вы со кіх спар тыў ных пос пе хаў, 

ста на ві лі ся пры зё ра мі га рад скіх, аб лас-

ных і рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў. 

Дзя мен цій на пра фе сій ным узроў ні 

зай ма ец ца вод ным по ла, Дзміт-

рый — скач ка мі на акра ба тыч-

най да рож цы, а дзяў чын кі аб ра лі 

спар тыў ную акра ба ты ку.

Важ ныя ра шэн ні ў сям'і імк нуц-

ца пры маць су мес на: ідэі мо гуць 

пра па ноў ваць усе, а ўжо боль-

шас цю га ла соў вы бі ра юць, якая 

пра па но ва леп шая. «Мы імк нём ся 

да па ма гаць ад но ад на му, раз мяр-

коў ва ем хат нія аба вяз кі», — ка-

жуць Ні кі ці ны. Бу даў ні чыя, цяж кія 

ра бо ты — на ту раль на, ста рэй шыя 

хлоп чы кі ро бяць ра зам з та там. 

Ма ма мо жа да па маг чы дзе цям з 

уро ка мі. Эля ад каз вае за хат ніх 

га да ван цаў — са ба чак і па пу гая 

Ке шу. А яшчэ, пад крэс лі вае На-

дзея Ва сі леў на, у сям'і вель мі 

важ ная ўза е ма па ва га. Для та го 

каб зра зу мець ін шых, ча сам уся го 

толь кі і трэ ба па ста віць ся бе на іх 

мес ца. Ся мей нае шчас це ж, 

на дум ку Ні кі ці ных, асаб лі вых 

сак рэт ных склад ні каў не мае: 

пе раду сім гэ та агуль ная лю боў, і 

не за што-не будзь, а прос та та му, 

што яны ёсць ад но ў ад на го.

УСЁ ДЗЕ ЛІМ 
НА ПА ЛАМ

СПАРТ СМЕ НЫ 
СТА НО ВЯЦ ЦА АК ЦЁ РА МІ


