
На пя рэ дад ні свя та Дня ма ці ў 

ста лі цы аб мер ка ва лі ма ця рын-

скую мі сію жан чын, ся мей нае 

чы тан не як част ку стра тэ гіі 

вы ха ван ня дзя цей і мо ла дзі, 

а так са ма ро лю мас тац кай лі-

та ра ту ры і СМІ ва ўма ца ван ні 

тра ды цый ных ся мей ных каш-

тоў нас цяў.

«Да вай це ады дзем кры ху ад 

фар маль ных ліч баў, — пра па на-

ва ла стар шы ня Бе ла рус ка га са-

ю за жан чын, на мес нік стар шы ні 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-

на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мар' я на ШЧОТ КІ НА. — Бо ў жыц-

ці кож на га ча ла ве ка ня ма ні чо га 

больш важ на га за сям'ю, моц ная 

сям'я — ас но ва лю бо га гра мад ства, 

а з пунк ту гле джан ня са цыя ло гіі — 

гэ та са цы яль ны ін сты тут — са мы 

ма лень кі, але са мы моц ны і на дзей-

ны. Для баць коў ство ра ны і за ма-

ца ва ны на за ка на даў чым уз роў ні 

са мыя спры яль ныя ўмо вы, іс нуе 

11 ві даў ма тэ ры яль най дзяр жаў най 

пад трым кі ма ця рын ства і дзя цін-

ства... Спы тай це лю бо га ча ла ве ка, 

аб чым ён ма рыць — у ад ка зе бу-

дзе пры сут ні чаць сло ва «шчас це», 

а шчас це ўклю чае ў тым лі ку лю боў, 

бліз кіх лю дзей і, ка неш не, сям'ю. 

Без умоў на, трэ ба ца ніць сва іх баць-

коў — і ма му, і тату, але сён ня мы 

га во рым най перш пра ро лю ма мы. 

На шы матулі вель мі моц ныя і пра-

ца ві тыя, але і вель мі сціп лыя, та му 

мы ча сам за бы ва ем пра тое, што 

ім не аб ход ная пад трым ка — з бо-

ку му жа і дзя цей, а так са ма з бо ку 

гра мад ства і дзяр жа вы. Та му Бе ла-

рус кі са юз жан чын па ста ян на іні цы-

юе і з'яў ля ец ца ўдзель ні кам но вых 

пра ек таў па ўсе ба ко вай пад трым цы 

жан чын-ма ці».

Адзін з та кіх пра ек таў — са цы-

яль на-твор чая ак цыя «Ся мей нае 

чы тан не», у ме жах яко га за пла на-

ва на вы дан не се рыі кніг бе ла рус кіх 

і за меж ных аў та раў, у тым лі ку ка-

зак, па зна валь най і ін шай лі та ра-

ту ры для дзя цей і пад лет каў ад 3 

да 14 га доў. Збор нік з гэ тай се рыі 

на род ных ка зак «Не сі лай, а ро зу-

мам» ужо ўба чыў свет у вы да вец-

тве «Мас тац кая лі та ра ту ра», і яго 

вель мі ча ка юць, на прык лад, у дзі-

ця чых і школь ных біб лі я тэ ках. Акра-

мя та го, ужо тра ды цый на ў каст-

рыч ні ку ў роз ных га ра дах Бе ла ру сі 

пра хо дзіць не толь кі дзень, але і 

Ты дзень, і Ме сяц ма ці — свя точ ныя 

ме ра пры ем ствы з удзе лам шмат-

дзет ных сем' яў, ма туль і ба буль, 

баць коў, ад ноў ле ных у пра вах па-

вод ле Дэ крэ та № 18, сем' яў, у якіх 

дзя цей вы хоў вае толь кі баць ка... 

«Сэр ца ёсць у кож на га ча ла ве ка, і 

яно па він на быць лю бя чым, доб рыя 

сло вы трэ ба спя шац ца га ва рыць, 

а доб рыя спра вы — ра біць сён ня, 

тут і ця пер», — на га да ла Мар' я на 

Шчот кі на.

Стар шы ня Бе ла рус кай аса цы-

я цыі шмат дзет ных баць коў Тац-

ця на КРАЎ ЧАН КА на га да ла: амаль 

30 га доў та му, ка лі бы ла ўтво ра на 

гэ та ар га ні за цыя, стаў лен не гра мад-

ства і чы ноў ні каў да шмат дзет ных 

сем' яў бы ло рэз ка ад моў ным. Але 

з ця гам ча су Бе ла русь прый шла да 

та го, што пад трым ка ма ця рын ства і 

дзя цін ства ста ла ад ным з дзяр жаў-

ных пры яры тэ таў: так, з 1996 го да 

бе ла рус кія жан чы ны, якія на ра дзі лі і 

вы хоў ва юць пя цё ра і больш дзя цей, 

зноў уша ноў ва юц ца ор дэ нам Ма ці, 

а за мі ну лую пя ці год ку амаль 74 ты-

ся чы шмат дзет ных сем' яў змаг лі 

афор міць ся мей ны ка пі тал, што па-

спры я ла рос ту на ра джаль нас ці.

На чаль нік упраў лен ня ме ды-

цын скай да па мо гі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Але на 

БОГ ДАН ад зна чы ла па ра докс апош-

ня га ча су: ка лі боль шасць зда ро вай 

мо ла дзі ад клад вае на ра джэн не дзя-

цей «на по тым», то сем'і, у якіх адзін 

ці абод ва бацькі з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, са скла да ны мі па та-

ло гі я мі, аль бо, на прык лад, хво рыя 

на ан ка ло гію — на ад ва рот, ад чу ва-

юць па вы ша ную па трэ бу ў дзе цях 

і не жа да юць ча каць. На ма ган ні 

ме ды каў скі ра ва ны на тое, каб за-

ха ваць кож ную ця жар насць і ўка ра-

ніць сіс тэ му ака зан ня ме ды цын скай 

да па мо гі ўсім та кім сем' ям. Да рэ чы, 

у най блі жэй шы час бу дзе вы не се на 

на гра мад скае аб мер ка ван не На цы-

я наль ная стра тэ гія пла на ван ня сям'і, 

якую рас пра ца ва лі прад стаў ні кі роз-

ных ве дам стваў і ар га ні за цый.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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— Мя не пры зва лі ў вой-

ска ле таш няй вяс ной, — ка-

жа Аляк сандр. — Спяр ша 

тра піў у «ву чэб ку» ў Пе чы, 

пас ля пе ра вя лі блі жэй да до-

му, у 120-ю бры га ду. Вель мі 

пры даў ся пра цоў ны до свед, 

які я атры маў яшчэ да ар-

міі. Я пра ца ваў стар шым 

кла даў шчы ком, у мя не на 

скла дзе бы ла свая не вя лі-

кая бры га да. Дзя ку ю чы гэ-

та му бы ло ляг чэй ра зу мець, 

як і што трэ ба ар га ні за ваць. 

А за да чы ў нас пад час ву-

чэн няў бы лі ча сам та кія, 

якіх у звы чай ным жыц ці і 

не су стрэ неш. На прык лад, 

на ву чэн ні «Шчыт Са ю за — 

2019», якое пра хо дзі ла ў ве-

рас ні ў Ра сіі, нам трэ ба бы ло 

за мас кі ра ваць па лат ку так, 

каб яе не бы ло бач на ні з 

зям лі, ні з па вет ра. Быў я 

і ў ахо ве пунк та кі ра ван ня 

бры га дай.

Пас ля ар міі Аляк сандр 

збі ра ец ца зай мець сваю 

спра ву. Ка жа, што хо чац ца 

ўдас ка наль ваць ар га ні за тар-

скія на вы кі і да лей. Але гэ та 

спра ва бу ду чы ні. Ця пер жа 

вель мі важ на не губ ляць су-

вя зі з до мам, дзе яго ча ка-

юць тры род ныя ча ла ве кі.

— Амаль што дня гу та-

ру па ма біль ным тэ ле фо не 

або з жон кай і сы нам, або 

з ма май. Хрыс ці на з Ва нем 

імк нуц ца пры яз джаць кож-

ныя вы хад ныя, тым больш 

што тут зу сім не да лё ка. Я ж 

рас каз ваю ім не толь кі пра 

тое, як пра хо дзяць дні ў вой-

ску, але і пра тое, ча му я на-

ву чыў ся. На прык лад, Ва ня 

вель мі лю біць слу хаць, як 

рас па ліць са мо му вог ні шча 

пад час па хо ду, як ары ен та-

вац ца ў ле се, як зда быць 

там ва ду.

Ма ці Аляк санд ра, Але-

на Ва лян ці наў на, згад вае 

ад но ці ка вае су па дзен не. 

23 лю та га мі ну ла га го да, на 

Дзень аба рон цаў Ай чы ны, 

та ды яшчэ трох га до вы Ва-

ня зняў ся ў сал дац кай фор-

ме. І роў на праз два дні з яго 

баць кам звя за лі ся з ва ен-

ка ма та. Аляк сандр прай шоў 

ме ды цын скую ка мі-

сію, дзе яго пры-

зна лі пры дат ным да 

служ бы. Так і па ча-

лі ся яго 18 ме ся цаў 

у вой ску.

— Я та ды ска за ла 

Хрыс ці не: не ве даю, 

як твай му му жу, але 

май му сы ну дак лад-

на не пе ра шко дзіць. 

Я ж яго га да ва ла 

ад на, муж чын ска га 

вы ха ван ня ён не ба-

чыў. Пэў ныя ад біт кі 

гэ та на клад вае. Праў да, ён 

за кан чваў клас з ва ен ным 

ухі лам, та му ска заць, каб 

ар мія бы ла цал кам не чым 

но вым, бы ло б нель га.

Але на Ва лян ці наў на 

больш пе ра жы ва ла за сям'ю 

свай го сы на. Уну ку Ва ню та-

ды аку рат споў ні ла ся тры га-

ды. І вось так атры ма ла ся, 

што на ра бо ту Хрыс ці ну не 

бра лі не ка то ры час, а да па-

мо гу на дзі ця ўжо не пла ці лі. 

І дзе браць гро шы, ка лі муж 

ака жац ца ў вой ску? Ён жа 

не да ваў ёй раз гу біц ца, па-

ста ян на пад ба дзёр ваў. І не-

ўза ба ве ма ла дая ма ці здо-

ле ла пра ца ўлад ка вац ца.

— Ве да е це, ва кол та-

кога па няц ця, як «ма ці сал-

да та», іс нуе вель мі шмат 

стэ рэа ты паў, — пра цяг вае 

ма ці Аляк санд ра. — Мо жа, 

ка лі б сын пай шоў слу жыць 

у 18 га доў, мне бы ло б ця-

жэй. Ён жа ха цеў па сту паць 

у Ва ен ную ака дэ мію, але не 

скла ла ся... Праў да, на пэў на, 

спяр ша роз ні ца ва ўзрос це 

кры ху кі да ла ся ў во чы. Усё-

та кі пе ра важ ная боль шасць 

слу жыць у вой ску або ў 18—

19 га доў, або пас ля за кан-

чэн ня ўні вер сі тэ та.

Ча каць ка гось ці 

мне не ўпер шы ню. 

У ма ёй сям'і слу-

жы лі ўсе. Бра та 

лёс за кі нуў у Цік сі. 

Ін шыя сва я кі тра пі лі 

на Бай ка нур. Вось 

гэ та — ад лег ласць. 

Тут жа ад до ма да 

час ці — лі ча ныя 

кі ла мет ры. І на ват 

тыя Пе чы блі зу Ба-

ры са ва не па раў-

наль на блі жэй шыя 

за якуц кае мар ское 

ўзбя рэж жа або ка-

зах стан скія пус-

ты ні. І вось на ра бо це мне 
ўсе ка за лі: «Ну, рых туй ся 

кож ныя вы хад ныя ез дзіць». 

Я ка жу: «А на вош та ту ды 

ез дзіць? Яго на кар мі лі, на-
па ілі, аб улі, адзе лі. Су вязь 

з ім ёсць. Кож ныя вы хад ныя 

пры яз джае жон ка з сы нам». 

Ка мусь ці штось ці да каз-

ваць — а на вош та 

гэ та? Я лі чу, што 

трэ ба да рос лым дзе-

цям даць во лю. Каб 

яны ад чу лі, што дзя-

цін ства скон чы ла ся, 

яны ўжо па-за сва ім 

до мам, і дзя ку ю чы 

гэ та му зра зу ме лі, 

што ж та кое ма ці. 

Тым больш Са ша 

да вой ска ўжо тры 

га ды жыў з жон кай 

асоб на ад мя не. І ра-

зу мен не та го, што 

сын мо жа не заўж ды быць 

по бач, прый шло за доў га да 

яго пры зы ву ў вой ска.

Але на Ва лян ці наў на на-

вед вае сы на пры бліз на раз 

на ме сяц. Зда ра ла ся, што 

пры яз джа ла не толь кі па вы-

хад ных, але і пас ля ра бо ты. 

Вель мі за пом ні ла ся пры ся-

га, якую Аляк сандр пры маў 

у Пе чах.

— Гэ та быў вель мі ўзру-

шаль ны мо мант. Але як жа 

па знаць свай го сы на, ка лі 

там не каль кі ты сяч сал дат, 

яны ўсе ад ноль ка выя і ад-

роз ні ва юц ца толь кі рос там? 

І вось на паль цы ад на го з 

юна коў бліс ну ла коль ца. 

Я пры гле дзе ла ся — ды гэ та 

ж Са ша! І ка лі ня даў на бы лі 

су мес ныя ра сій ска-бе ла рус-

кія ву чэн ні, мы з Хрыс ці най і 

Ва нем не пра пус ка лі ні вод-

на га тэ ле сю жэ та ад туль. Усё 

ча ка лі ўба чыць сы на, му жа 

і баць ку на вя лі кім эк ра не. 

Але, на жаль, так і не зда-

ры ла ся.

Пы та ю ся ў Хрыс ці ны: як 

жа гэ та — ад чу ваць ся бе 

жон кай сал да та?

— Мне бы ло ня звык ла. 

Га лоў нае — тры маць ся-

бе ў ру ках, та му што ўвесь 

не га тыў бу дзе ад на ча со ва 

ад бі вац ца на му жу. А гэ та 

ні для ко га доб ра не бу дзе. 

Ну і доб ра, я — ча ла век да-

рос лы, праў да, з ар міі ні ко-

га не ча ка ла ра ней, на ват 

не ве даю, што гэ та та кое. 

А як рас тлу ма чыць трох-

га до ва му сы ну, ку ды дзеў-

ся баць ка на 18 ме ся цаў? 

Та му мы ста лі з ім ез дзіць 

кож ныя вы хад ныя 

ў гос ці. І та та для 

Ва ні — аў та ры тэт. 

Хлоп чы ку вель мі 

па да ба ец ца ва ен-

ная тэ ма ты ка — 

і шкар пэт кі, і май-

кі... Сам про сіць іх 

ку піць.

— І гар ма та ў мя-

не ва ен ная, — да-

дае з дзі ця чай не-

па срэд нас цю Ва ня, 

кру ця чы цац ку ў 

ру ках.

— Пер шы раз 

мы пры еха лі да Са-

шы праз паў та ра тыд ні пас-

ля та го, як яго ад пра ві лі ў 

вой ска, — пра цяг вае Хрыс-

ці на. — Пер шыя паў го да 

Ва ня су ма ваў моц на. Я, як 

маг ла, яго су ця ша ла. Сын 

жа з не цяр пен нем ча каў 

чар го вай па езд кі да та ты. 

Вель мі лю біць ес ці ра зам 

з ім. А сё ле та Са ша ска заў 

яму, што вер нец ца, ка лі апа-

дуць усе ліс ці кі. І вось кож ны 

дзень Ва ня па чы нае з та го, 

што па ды хо дзіць да акна і 

гля дзіць на дрэ вы.

Да зваль нен ня Аляк-

санд ра Пра коп чы ка ў за пас 

за ста ло ся не так і шмат — 

уся го паў та ра ме ся ца. І сот-

ні ліс ці каў, якія што дня па-

воль на ад ры ва юц ца ад сва іх 

дрэў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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СЯМ'Я Ў ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

«Та та вер нец ца, «Та та вер нец ца, 
ка лі апа дуць усе ліс ці кі»ка лі апа дуць усе ліс ці кі»

Да рэ чы
Пад час круг ла га ста ла 

«Ся мей нае чы тан не як фак-

тар вы ха ван ня пад рас та ю ча-

га па ка лен ня» ар га ні за та ры 

ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў 

што га до ва га рэс пуб лі кан ска-

га твор ча га кон кур су «Моц-

ная сям'я — моц ная дзяр жа-

ва». Сё ле та ў ім удзель ні ча-

ла 97 ра бот ад 81 рэ дак цыі 

рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я наль-

ных СМІ: дру ка ва ных і элект-

рон ных вы дан няў, тэ ле- і 

ра дыё ка на лаў. Дып ло ма мі 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі і 

ГА «Бе ла рус кі са юз жан чын» 

бы лі ад зна ча ны рэ дак цыі га-

зет «Зна мя юности», «Мін скі 

кур' ер», «Віць бі чы» і «Вя чэр-

ні Ві цебск», «Во ра наў ская га-

зе та», ган ца віц ка га ра ён на га 

вы дан ня «Са вец кае Па лес-

се», твор чая гру па Дру го га 

на цы я наль на га тэ ле ка на ла і 

ка рэс пан дэнт Агенц тва тэ ле-

на він Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

Свят ла на Чар но ва, тэ ле ра-

дыё кам па нія «Ма гі лёў», Го-

мель скае га рад ское ра дыё, 

фо та ка рэс пан дэн ты «Го ла са 

Кас цю коў шчы ны» і го мель-

скай ра ён най га зе ты «Ма як». 

Шчы ра він шу ем ка лег з пос-

пе хам і жа да ем ім, як, зрэш-

ты, і жур на ліс там, і чы та-

чам «Звяз ды», яшчэ больш 

важ ных, не раў на душ ных, 

цёп лых і праб лем ных, сло-

вам, раз на стай ных і ці ка вых 

ма тэ рыя лаў ся мей най тэ ма-

ты кі.


