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5 КНІ Г, якія вар та пра чы таць 
баць кам і дзе цям

Фотаздымак з гісторыяйФотаздымак з гісторыяй  ��
На шы прод кі маг лі 

прад каз ваць бу ду чае 

ча ла ве ка па тым, у які 

дзень тыд ня ён на ра дзіў ся. 

Пра па ну ем і вам па раў наць 

ры сы свай го ха рак та ру 

ў за леж нас ці ад дня 

на ра джэн ня.

Вя ча слаў БАН ДА РЭН КА, пісь-
мен нік, сцэ на рыст, гіс то рык, 
тэ ле вя ду чы:

1. Ба рыс Зай цаў, «Бла кіт ная 
зор ка». Цёп лы і грун тоў ны апо вед 
пра да вер лі ва га і чул лі ва га ча ла ве-
ка — фан та зё ра, на зі раль ні ка, апа-
на ва на га жыц цём свец кай Маск вы 
1912 го да. Ні ко га не асу джа ю чы і 
ні ко му не на вяз ва ю чы сва іх ду мак, 
га лоў ны ге рой ра ма на ча роў ным 
чы нам пе ра ўтва рае лю дзей, якія 
су стра ка юц ца на яго шля ху, але 
сам упус кае маг чы масць са праўд-
на га ка хан ня.

2. Юрый Ка раб чы еў скі, «Ту га 
па Ар ме ніі». Звы чай ная ка ман дзі-
роў ка ў Ерэ ван пе ра тва ра ец ца для 
га лоў на га ге роя гэ та га не вя лі ка га 
аў та бія гра фіч на га ра ма на ў за хап-
ляль ныя пры го ды. Ад кры ва ючы для 
ся бе не зна ё мую кра і ну, яе на род 
і куль ту ру, аў тар шчод ра дзе ліц ца 
з чы та чом трап ны мі на зі ран ня мі і 
раз ва га мі, якія ты чац ца не толь кі 
Ар ме ніі...

3. Юрый Тры фа наў, «Дом на 
на бя рэж най». Ра ман пра мас коў-
скіх хлап чу коў 1930-х, якія жы вуць 
у вя ліз ным ура да вым До ме на на-
бя рэж най — у цэ лым све це, дзе су-
іс ну юць жорст касць і мі ла сэр насць, 
нік чэм насць і свя тасць. Праз 40 га-
доў пас ля дзя цін ства бы лыя сяб ры 
спра бу юць зра зу мець, што з імі зра-
біў час — ці гэ та яны са мі зра бі лі з 
са бой неш та не зва рот нае?..

4. Ба рыс Ва сіль еў, «У спіс ках 
не зна чыў ся». Ад на з най леп шых 
кніг пра Вя лі кую Ай чын ную вай ну 
без уся ка га па фа су і над ры ву рас-
па вя дае пра лёс юна га лей тэ нан та, 
які пры быў у Брэсц кую крэ пасць у 
ноч на 22 чэр ве ня 1941 го да.

5. Юрый На гі бін, «Устань і ідзі». 
Уз руш лі вая апо весць пра ўза е ма-
ад но сі ны баць кі і сы на — спа чат-
ку ў дзя цін стве, за тым у юнац тве 
і, на рэш це, у ста лас ці. Ге ро ям кні гі 
трэ ба бу дзе прай сці страш ныя вы-
пра ба ван ні вай ной і тур мой, каб ад-
чуць, што блі жэй адзін за ад на го ў 
іх ня ма ні ко га на све це.

«Зды мак, які я пра па ную да 
ўва гі рэ дак цыі і чы та чоў, — 
люс тэр ка па мя ці 80-га до вай 
даў ні ны, — пі ша стар шы 
на ву ко вы су пра цоў нік 
Ка рэ ліц ка га ра ён на га 
края знаў ча га му зея Свят ла на 
КО ШУР. — На ім — сям'я 
ма ёй ма ту лі, пры му со ва 
вы ве зе ная ў 1935 го дзе з 
Бе ла ру сі ў Ар хан гель скую 
воб ласць. Да ку мен таль нае 
па цвяр джэн не гэ тай гіс то рыі, 
якую я не раз чу ла ад ма мы 
і яе ста рэй шай сяст ры, цёт кі 
Воль гі, — да вед ка, атры ма ная 
ў сту дзе ні 1995 го да з УУС 
Мінск ага абл вы кан ка ма, аб 
тым, што мая ма ту ля ў лі ку 
ін шых ах вяр па лі тыч ных 
рэ прэ сій 1920–1950-х га доў 
рэ абі лі та ва на па гэ тай 
спра ве».

…Тым днём у ха ту се ля ні на Пра-
ко па Ры го ра ві ча Грынь ко (май го 
дзе да) ува рва лі ся ўзбро е ныя лю дзі 
і за га да лі 43-га до вай гас па ды ні Фя-
до ры Паў лаў не тэр мі но ва збі рац ца. 
Тры дні та му гэ так жа гвал тоў на і 
рап тоў на за бра лі му жа, і жан чы на 
жы ла ў прад чу ван ні ча гось ці ня доб-
ра га. Пры ціх лі на па ло ха ныя дзе ці, 
па куль ма ці спеш на кі да ла сваю і 
дзі ця чую воп рат ку на да мат ка ную 
дзя руж ку, бо ўзяць з са бою да зво-
лі лі толь кі руч ную па кла жу. Да пад-
во ды іш лі ўсе ра зам: за ма мі ну ру ку 
ўча піў ся 7-га до вы Мі кол ка, на пе ра-
дзе ру шы ла 15-га до вая Ма рыя, тры-
ма ю чы на ру ках 5-га до вую Ве рач ку, 
за ёй — 13-га до вая Во ля і 10-га до-
вая Ган нач ка. Ка лі жан чын і дзя цей 
пад ду ла мі на га наў па са дзі лі на воз, 
ча ра да пад вод, рас цяг нуў шы ся на 
ўсю ву лі цу, ру шы ла на Слуцк. Там 
га рот ні каў ужо ча ка лі та вар ня кі. У 
апош ні мо мант пе рад ад праў каю 
ад не куль пры вя лі баць ку, та ко га 
зму ча на га, што дзе ці яго не ад ра зу 
па зна лі. Цяг нік ру шыў на поў нач — у 
Ар хан гельск. «У та кіх не ча ла ве чых 
умо вах — біт ком на бі тыя ва го ны, 
дзе ту лі лі ся і не маў ля ты, і са ста рэ-
лыя, дзе ста яў паў змрок і сму род, 
а па трэ бу спраў ля лі праз дзір кі ў 
пад ло зе, не ўсе да еха лі да мес ца 
пры зна чэн ня, — пі ша Свят ла на Ко-
шур. — По тым спец пе ра ся лен цаў 
па ра хо дам ад пра ві лі да лей на поў-
нач, па куль не за вез лі ў глы бі ню тай-
гі ў па сё лак Ёж ма, што зна хо дзіў ся 
ў Пі неж скім ра ё не Ар хан гель скай 

воб лас ці. На тым шля ху па тай зе 
ма ту лі най больш за пом ні лі ся мо гіл кі 
і кры жы».

Дзе ду Пра ко пу да вя ло ся пра ца-
ваць на ле са рас пра цоў ках — ва ліў 
ка ра бель ны лес, але за гэ ту цяж кую 
пра цу амаль ні чо га не за раб ляў. Ба-
бу ля Фя до ра, якая на ра дзі ла 8 дзя-
цей (3 па мер лі ад ад зё ру), па він на 
бы ла кар ча ваць лес — «біць кар-
чы». Сям'я га ла да ла. Ча сам адзі най 
ежай быў ка ва лак хле ба, па сы па ны 
сол лю… Толь кі ўлет ку кры ху ажы-
лі, ра та ва лі ся гры ба мі ды яга да-
мі — за дзень дзе ці збі ра лі іх па два 
вяд ры, жу ра ві ны і брус ні цы зда ва лі 
(так збі ра лі гро шы на да ро гу), чар-
ні цы су шы лі. Баць ку ад пра ві лі на 
сплаў, ад куль яму ўда ло ся пры слаць 
100 руб лёў. Ра зу ме ю чы, што на ступ-
най зі мы не пе ра жы вуць, уво сень 
вы ра шы лі бег чы, і з дру гой спро бы 
гэ та ўда ло ся.

Але, вяр та ю чы ся да до му, сям'я 
яшчэ не ве да ла, што до ма ў іх ужо 
не бы ло: у ха це раз мяс ці лі кан то ру. 
Баць ка са ста рэй шай дач кой па ехаў 
пад Баб руйск, прад чу ва ю чы, што 
даб ра ча каць не вы па дае. А ма ці 
з дзець мі пус ці лі толь кі ў се ні, дый 
тое не на доў га. Амаль ад ра зу Фя до-
ру Паў лаў ну арыш та ва лі і асу дзі лі на 
тры га ды «за ўезд у па меж ную зо ну». 
Для Во лі і Ган ны дзя цін ства скон чы-
ла ся: бы лі вы му ша ны жыць у да лё кіх 
сва я коў і нянь чыць ма лых.

За не пісь мен ную Фя до ру Паў лаў-
ну ў тур ме доб рыя лю дзі на пі са лі на 
імя Круп скай пра шэн не аб па мі ла ван-
ні, і праз 2 га ды яе, як шмат дзет ную 
ма ці, вы зва лі лі. «Для мя не На дзея 
Кан стан ці наў на Круп ская на заў сё ды 
за ста нец ца не прос та дзяр жаў ным і 
пар тый ным дзея чам, вы дат ным пе-
да го гам, але яшчэ і чу лым ча ла ве-
кам. Толь кі пас ля та го, як сям'я ўз'яд-
на ла ся з ма ці і баць кам, ма ту ля зноў 
змаг ла пай сці ў шко лу. Да вай ны яна 
па спе ла скон чыць 6 кла саў».

У вай ну сям'я пэў ны час ха ва ла 
ў ся бе су се да-яў рэя, хоць гэ та і па-

гра жа ла рас пра вай усім. Дзе ці асі-
ра це лі: не ста ла баць кі. Не раз да-
во дзі ла ся ра та вац ца ад фа шыс таў 
у схо ві шчы-яме, якую спе цы яль на 
вы ка па лі і за мас кі ра ва лі; ад ной чы 
вёс ку ледзь не спа лі лі, і толь кі з'яў-
лен не пар ты зан ска га атра да вы ра-
та ва ла ся лян…

«Пас ля вай ны ма ту ля скон чы ла 
ганд лё ва-ка а пе ра тыў ную шко лу ў 
Моў ча дзі, пра ца ва ла бух гал та рам. 
Усе яе сёст ры, як птуш кі з раз бу-
ра на га гняз да, раз ля це лі ся хто ку-
ды. Ва ўспа мі нах ма ма на пі са ла: «З 
1945 го да ў Чыр во най Сла ба дзе не 
жы ла. На ду шы бы ло цяж ка, але мы 
ні ко му не га ва ры лі, што з на мі зра-
бі лі. Над на мі, «во ра га мі», увесь час 
ві сеў меч. Я ду ма ла, што баць кі бы лі 
вя лі кія зла чын цы, а аказ ва ец ца, са-
сла лі іх за цяж кую пра цу на зям лі… 
Мне ра зам з ліс та мі аб рэ абі лі та цыі 
вы сла лі і ся мей ны фо та зды мак, на 
якім за стаў ся жоў ты ржа вы след са-
шчэп кі. Па гля дзе лі б вы на ру кі май го 
баць кі і на яго стан! Гэ та жы вы шкі-
лет, аб цяг ну ты су хой мар шчы ніс тай 
ску рай…». На гэ тым здым ку я ўпер-
шы ню ўба чы ла сва іх ба бу лю і дзя-
ду лю, якія па мер лі за доў га да май го 
на ра джэн ня. Са ма ма ту ля ся дзіць у 
пер шым ра дзе па ся рэ дзі не, але спа-
чат ку яна на ват не змаг ла па знаць 
ся бе. Ка лі чы та еш у пад руч ні ках пра 
«пе ра гі бы» пры рас ку лач ван ні, то не 
заў сё ды ўяў ля еш, што гэ та азна ча-
ла на са мрэч і ка го ча сам за піс ва лі 
ў «во ра гі» прос та та му, што лю дзі 
пра ца ва лі з ра ні цы да змяр кан ня, каб 
утры маць сям'ю, ме лі дом, ка ня, ка-
ро ву ды пэў ны сель ска гас па дар чы 
ін вен тар. Ця пер, ка лі ма ту лі ўжо ня-
ма, я вы кон ваю сваё абя цан не — пі-
шу пра яе ня прос ты жыц цё вы шлях, 
хоць на ват на па пе ры прай сці яго 
на ноў ра зам з ёю не вы нос на цяж-
ка…».

* * *
Ша ноў ныя чы та чы! Да вай це па-

гар та ем ся мей ныя аль бо мы ра зам! 
Фо та здым кі з гіс то ры яй (не больш 
за тры здым кі) да сы лай це на рэ дак-
цый ную пош ту аль бо элект рон ную 
скры ню іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу. Аў-
тар най леп ша га фо та з гіс то ры яй 
бу дзе ад зна ча ны каш тоў ным пры-
зам.

Ува га! Да ўдзе лу ў кон кур се НЕ 
ПРЫ МА ЮЦ ЦА вя сель ныя фо та се сіі, 
ле таш нія здым кі з ку рор та і су час ныя 
фо та дзя цей. Ары гі на лы да сла ных 
фо та здым каў аба вяз ко ва вяр та юц-
ца аў та рам.

ПТУШ КА З РАЗ БУ РА НА ГА ГНЯЗ ДА

«У ма ёй сям'і скла ла ся вель мі ня прос тая і 
цяж кая сі ту а цыя: муж хо ча пай сці да ін шай жан-
чы ны, ня гле дзя чы на тое, што ў нас ужо ёсць 
дзі ця — дач ка 4 га доў. Праў да, раз вес ці ся муж 
пра па нуе «цы ві лі за ва на»: згод ны пла ціць алі-
мен ты і ўдзель ні чаць у вы ха ван ні дач кі. 

Чу ла, што мож на да раз во ду склас ці па гад-
нен не аб дзе цях і та ды як быц цам раз вя дуць 
без су да. Ці праў да гэ та? На огул, што мож на 
пра пі саць у та кім па гад нен ні? Хто яго па ві нен 
скла даць і кант ра ля ваць по тым, ці вы кон ва юць 
яго ўмо вы бы лыя муж і жон ка?».

Але на Мас лоў ская, г. Ма гі лёў.

— На са мрэч мер ка ван не аб тым, што на яў насць 
па гад нен ня аб дзе цях дае маг чы масць ска са ваць 
шлюб без су да, гэ та зна чыць, у ор га нах ЗАГС, па-
мыл ко вае, — тлу ма чыць ад ва кат юры дыч най 
кан суль та цыі Са вец ка га ра ё на г. Мін ска На дзея 
ДА ВЫ ДОЎ СКАЯ. — У вы пад ку, ка лі ў сям'і на мо-
мант зва ро ту з па тра ба ван нем ска са ваць шлюб 
ёсць не паў на лет нія дзе ці, ра шэн не аб ска са ван ні 
шлю бу мо жа пры маць толь кі суд.

Ка лі па між му жам і жон кай ёсць жа дан не да-
мо віц ца ў доб ра ах вот ным па рад ку аб асноў ных 
ню ан сах на конт вы ха ван ня дзя цей, удзе лу ў іх ма-
тэ ры яль ным за бес пя чэн ні, са праў ды маг чы ма за-

клю чыць па гад нен не аб дзе цях. Гэ та мож на зра біць 
у прос тай пісь мо вай фор ме як да су до ва га раз бо ру, 
так і пад час раз гля ду іс ку аб ска са ван ні шлю бу. За-
клю чэн не па гад нен ня аб дзе цях у да лей шым па ско-
рыць пра цэс раз во ду, а так са ма да зво ліць абод вум 
су жэн цам рэ гу ля ваць пы тан ні вы ха ван ня дзя цей і іх 
ма тэ ры яль на га ўтры ман ня пас ля раз во ду.

У та кім па гад нен ні мож на вы зна чыць, з кім су-
мес на бу дуць пра жы ваць дзе ці, пра пі саць па ра дак 
ста сун каў з імі і ўдзел у іх вы ха ван ні та го з баць коў, 
хто пра жы вае асоб на, аба зна чыць па мер алі мен таў 
на дзя цей, па ра дак іх вы ез ду за ме жы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і ін шыя пы тан ні вы ха ван ня і ўтры ман ня 
дзя цей пас ля ска са ван ня шлю бу баць коў, ка лі гэ та 
не па ру шае пра вы і за кон ныя ін та рэ сы дзя цей і ін-
шых асоб і не су пя рэ чыць за ка на даў ству Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (арт. 38 Ко дэк са РБ аб шлю бе і сям'і). Па-
гад нен не аб дзе цях за цвяр джа ец ца су дом. Па ра дак 
яго вы ка нан ня вы зна ча юць нор мы Гра ма дзян ска-
пра цэ су аль на га ко дэк са РБ. У вы пад ку, ка лі адзін 
з баць коў не вы кон вае ўмо вы па гад нен ня, дру гі бок 
мо жа звяр нуц ца ў суд па мес цы пра жы ван ня бы ло га 
су жэн ца, які не вы кон вае свае аба вяз кі ці вы кон вае 
іх не на леж ным чы нам. Та ды за бяс печ ваць пры му-
со вае вы ка нан не ўмоў за клю ча на га па гад нен ня аб 
дзе цях бу дзе су до вы вы ка наў ца.

Без ад ва ка та не раз бя рэш сяБез ад ва ка та не раз бя рэш ся  ��

ЯК РА ЗЫ СЦІ СЯ ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ВА НА?

1. Ха рак тар у на ро джа ных у па ня дзе лак, як пра ві ла, ра шу чы і 
ўпар ты. Мно гае ў іх жыц ці за ле жыць ад на строю. Ка лі вы бу дзе це 
пры ста ваць да та ко га ча ла ве ка з ма раль ны мі па ву чан ня мі, то на-
ткня це ся на жа ле за бе тон ную сця ну, а то і на бу дзе це ў яго асо бе 
во ра га. На ро джа ныя ў па ня дзе лак лю бяць па га ва рыць, але больш 
за ўсё яны лю бяць, каб іх слу ха лі і пе ры я дыч на хва лі лі. Не да юць 
у доўг і пра свае даў гі хут ка за бы ва юць. Пры гэ тым яны заў сё ды 
пры кмя ча юць про ма хі і хі бы ін шых. Ад нак тыя, хто на ра дзіў ся блі жэй 
да ве ча ра, мяк чэй шыя па на ту ры і больш ду шэў ныя.

2. На ро джа ныя ў аў то рак час цей за ўсё су ту лыя, смуг лыя, з 
ка рот кай спар тыў най стрыж кай, тро хі не ахай ныя. У та кіх лю дзей 
ад сут ні чае па чуц цё са рам лі вас ці, та му здра ды іх не здзіў ля юць. 
Ама та ры спрэ чак. У той жа час яны ад важ ныя, сва іх у бя дзе не кі-
нуць, аба вяз ко ва прый дуць на да па мо гу. Да ста рас ці гэ тыя лю дзі 
да ся га юць знач ных пос пе хаў, на за па шва юць доб ры ка пі тал, пра 
што зда га дац ца не маг чы ма, бо яны ўме юць маў чаць.

3. Той, хто на ра дзіў ся ў се ра ду, як пра ві ла, пры го жы, стат ны, 
са ма лю бі вы, чыс та сар дэч ны, ва ло дае лёг кім но ра вам. Для ся-
мей на га жыц ця не бы вае лю дзей больш вер ных. Пры ўсіх сва іх 
вы дат ных якас цях у ду шы яны не шчас лі выя і са мот ныя, у сям'і іх 
час та крыў дзяць. Што ты чыц ца ба гац ця, то яго прос та ня ма: яно 
«не пры жы ва ец ца» по бач з гэ ты мі людзь мі, та му што «ў се ра ду 
ра ні цай на ра дзіў ся». Але ў на ро дзе га ва ры лі яшчэ і так: «У се ра ду 
на ра дзі ла ся, да ўся го пры га дзі ла ся».

4. Лю дзі, на ро джа ныя ў чац вер, ма юць пры го жую знеш насць: 
свет лы твар са зда ро вай чыр ван ню, яс ныя во чы. Не про сяць па зы-
кі — лепш бу дуць га ла даць. Не рас піх ва юць ін шых лок ця мі дзе ля 
сва ёй кар' е ры, не чы та юць ма ра лі. Смач на га ту юць і лю бяць пры-
маць гас цей, доб ра спя ва юць. На ро джа ныя ў чац вер — са праўд ныя 
сяб ры, кла пат лі выя баць кі і ма ці. Утуль насць і спа кой ша ну юць 
больш за ўсё.

5. На ро джа ныя ў пят ні цу — доб рыя, ад кры тыя, твор чыя лю дзі. 
Лю бяць му зы ку, лі та ра ту ру, спра бу юць пі саць са мі, доб ра ма лю юць, 
іг ра юць на му зыч ных ін стру мен тах. Ка лі атрым лі ва юць доб рую аду-
ка цыю, то да ся га юць знач ных вы шынь. Больш за ўсё ў іх раз ві та 
па чуц цё спа чу ван ня да сла бых і без да па мож ных.

6. На ро джа ныя ў су бо ту ме лан ха ліч ныя, тро хі бурк лі выя, ад нак 
пас ля вы плес ку гне ву ста ра юц ца хут чэй за гла дзіць сваю ві ну. Яны 
не су праць па жы віц ца за чу жы кошт, лі чаць ся бе вель мі ра зум ны мі, 
та му рэд ка слу ха юць чу жыя па ра ды. Да ста рас ці вы гля да юць строй-
ны мі, на ват су хар ля вы мі. Не лю бяць пры ха рош вац ца, іх ад роз ні вае 
ста ра мод ная воп рат ка.

7. У на ро джа ных у ня дзе лю час та шчас лі вы лёс. Ся род іх больш 
за ўсё на чаль ні каў, на ву коў цаў, пал ка вод цаў, му зы кан таў, мас та коў, 
а так са ма доў га жы ха роў. Ка лі рап там ім пры хо дзіц ца цяж ка хва-
рэць, то ў са мы кры тыч ны мо мант у іх з'яў ля ец ца дру гое ды хан не. 
Пра та кіх лю дзей ка за лі: «У яго ру ках жы ве шчас це». Ім ве раць, 
на іх спа дзя юц ца, ім ах вот на па зы ча юць гро шы, да ру юць лю быя 
пра він нас ці.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

АД «ЦЯЖ КА ГА» ПА НЯ ДЗЕЛ КА 
ДА СВЯ ТОЙ НЯ ДЗЕ ЛІ 


