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А ў хут кім ча се ўжо бе ла рус кія 
сту дэн ты па аб ме не па еха лі ву чыц-
ца ў Гер ма нію, у Ен скі ўні вер сі тэт імя 
Ф.  Шы ле ра. Як во дзіц ца, ма ла дыя лю-
дзі не толь кі вы ву ча лі ня мец кую мо ву і 
гіс то рыю Гер ма ніі, але шмат па да рож-
ні ча лі. «Нам да вя ло ся па бы ваць у сла-
ву тай Дрэз дэн скай га ле рэі, у зна ка мі-
тым па ла ца вым пар ку Сан-Су сі, на ра-
дзі ме Гё тэ — у Франк фур це-на-Май не, 
у му зеі ў Бу хен валь дзе... — пры гад вае 
Але на Мі ка ла еў на. — Але для мя не 

за па мі наль ны мі ста лі не толь кі мес цы, 
якія мы ўба чы лі, але най перш лю дзі, 
якія бы лі по бач: вя сё лая і га рэз лі вая 
Та ня Бур кун, за дум лі вая і сур' ёз ная 
Та ма ра Мі ха ле віч, за гад ка вы і ра ман-
тыч ны Алекс Ма ла хаў... З вы клад чы-
каў най больш за пом ні ла ся На тал ля 
Пят роў на Ма шэ ра ва (на здым ку яна 
з па вер ну тай убок га ла вой ста іць за 
дзвю ма дзяў ча та мі). Яна бы ла для 
нас, дзяў чат, узо рам: апра на ла ся з 
гус там, пры чос ка бы ла заў сё ды без-

да кор ная, а ту фель кі — як у прын цэ-
сы. Але пры го жай яна бы ла не толь кі 
знеш не. Гэ та ча ла век чу ла га сэр ца, 
вя лі кай ду шы. Яна шчы ра ці ка ві ла ся, 
які ў нас на строй, як мы ся бе ад чу ва-
ем, ці ёсць якія пы тан ні, скла да нас ці, 
бо ўсё ж мы зна хо дзі лі ся да лё ка ад 
Ра дзі мы.

Мы жы лі ў гіс та рыч ным цэнт ры го-
ра да Ена, час та бы ва лі ў пла не та рыі, 
у кніж ных кра мах, якія зна хо дзяц ца на 
цэнт раль най пло шчы го ра да. Ад ной чы 
пад час пра гул кі і быў зроб ле ны фо та-
зды мак, які за стаў ся мне на па мяць. 
Столь кі га доў прай шло, але і ця пер ад 
яго ні бы ідзе ней кая цеп лы ня. У тым 
да лё кім 1982 го дзе шчы рыя раз мо вы, 
пад трым ка сяб роў бы лі ні бы глы ток 
све жа га па вет ра. І та ды зда ва ла ся, 
што ты не ў спя кот най Цю рын гіі (а там 
бы ло да плюс 37°С!), а ў ці хай, кры ху 
за жу ра най Бе ла ру сі з яе за дум лі вы мі 
ня бё са мі, з жоў ты мі бя роз ка мі ка ля 
да ро гі, з тон кай па ву цін кай ба бі на га 
ле та...

Я даў но, на жаль, не ба чы ла ся з ты-
мі, хто та ды быў по бач. Але так яск ра-
ва пом няц ца юнац кія га ды, ра дас нае 
па чуц цё, што жыц цё цу доў нае, што 
ўвесь свет пе рад та бою, а по бач шмат 
шчы рых і доб рых лю дзей».

�   � �
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.

Як Ме сяц 
уплы вае на лёс 
ча ла ве ка?

Па вод ле ўяў лен няў у тра ды-
цый най куль ту ры бе ла ру саў, 
важ най ака ліч нас цю, якая 
ро біць не па срэд ны ўплыў на 
жыц цё вы шлях ча ла ве ка, з'яў-
ля ец ца стан Ме ся ца. Кож ную 
яго фа зу мож на звес ці да аб агуль не на га ста ноў ча га 
або ад моў на га па чат ку.

У 2004 го дзе нам да вя ло ся быць у в. Ма і се е ві чы Ваў ка выс-
ка га ра ё на. Там мы па зна ё мі лі ся з жан чы най, пра якую ка за-
лі: «Яна ле чыць — «вы кат вае» хлеб ным мя кі шам хва ро бы». 
Яшчэ ка за лі, што да яе едуць і збліз ку, і зда лёк. І са праў ды, 
ка лі мы зай шлі да яе на двор, там ста я лі аў та ма бі лі і з бе ла-
рус кі мі, і з ра сій скі мі, і на ват з лі тоў скі мі ну ма ра мі. Мы доў га 
раз маў ля лі з ба бу ляй, за да ва лі пы тан ні. У тым лі ку і аб тым, як 
на шы прод кі, не ма ю чы су час ных ве даў, прад каз ва лі бу ду чае. 
Не ўза ба ве да ве да лі ся, што ў ба бу лі ні ко лі не бы ло сва ёй сям'і, 
дзе так, што «дар» да па ма гаць лю дзям ёй пе рад ала яе ба бу ля 
па мат чы най лі ніі. На на ша здзіў лен не, ча му ба бу ля пра жы ла 
ўсё жыц цё ад на, яна ад ка за ла прос та: «Дык мя не ж ма ці на 
мя жы на ра дзі ла. Якая ж тут сям'я?» Гэ та пра гу ча ла як пры-
суд. У пра цяг ба бу ля рас ка за ла: «Мне мая баб ка рас каз ва ла 
так: у ма ту лі па ча лі ся схват кі, прый шоў час ро даў. А ба бу ля 
ўсё вы бя га ла на двор, гля дзе ла на Ме сяц і пра сі ла маю ма ці 
па ча каць. Бо праз не каль кі ча соў на ра джаў ся ма ла дзік. Але 
«па ча каць» не да вя ло ся...»

Прай шоў не адзін год, па куль мы па кру пін ках са бра лі ін-
фар ма цыю аб тым, як пэў ная фа за ме ся ца, у якую ча ла век 
на ра дзіў ся, ра бі ла ўплыў на яго лёс. У гэ тым вы пад ку доб ра 
пра ца ваў прын цып: «Па доб нае вы клі кае па доб нае».

1. На ро джа ныя на ма ла дзік час цей за ўсё да жы ва лі да 
глы бо кай ста рас ці, пры гэ тым бы лі ру хо мыя, ня стом ныя, за хоў-
ва ю чы на пра ця гу ўся го жыц ця ап ты мізм і жыц ця люб ства. Яны, 
ні бы ма ла ды Ме сяц, бу дуць доў га за ста вац ца ма ла ды мі.

2. На ро джа ных пад поў ню (або ў са му поў ню) лі чы лі ўла-
даль ні ка мі ўся го вя лі ка га, як поў ня: вя лі ка га ро зу му, вя лі кай 
ха ты і вя лі кай сям'і. Ста но вяц ца вель мі па ва жа ны мі людзь мі. 
Але і хва рэ юць ча сам ад вя лі кіх па ме раў свай го це ла.

3. Тыя, хто на ра джа ўся на трэ цяй чвэр ці Ме ся ца, не ад-
роз ні ва ўся зда роў ем, сі лай і фі зіч най ця га ві тас цю. Як пра ві ла, 
яны бы лі хва ра ві тымі, хут ка ста рэ лі і бы лі не даў га веч ны мі.

4. Вя до мы свед чан ні аб тым, што дзе ці, якія на ра дзі лі ся 
та ды, ка лі Ме ся ца на огул ня ма на не бе («на ме жах», «на 
схо дах»), час цей за ўсё бы лі ху ды мі і бяс плод ны мі, па роз ных 
пры чы нах не маг лі ства рыць сям'і.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй  ��

ПОД ЫХ ЦЮ РЫН ГІІ
Але на Мі ка ла еў на Вол чак — на стаў ні ца рус кай мо вы і лі та ра ту ры ся-
рэд няй шко лы № 2 г. Скі дзе ля Гро дзен ска га ра ё на, а яшчэ клас ны 
кі раў нік 8 «Б» кла са — сваю гіс то рыю па ча ла зда лёк. «Ле тась у мой 
«анг ла моў ны» клас прый шлі 2 но вень кія дзяў чын кі з вяс ко вай шко-
лы, дзе яны вы ву ча лі ня мец кую мо ву. Гэ тыя дзяў ча ты доб ра чы та юць 
і раз маў ля юць па-ня мец ку, — пі ша чы тач ка. — У су вя зі з гэ тым мне 
ўспом ні лі ся па дзеі амаль трыц ца ці га до вай даў ні ны. Ка лі я ву чы ла ся 
на трэ цім кур се БДУ імя У. І. Ле ні на, ва ўні вер сі тэт на ву чо бу пры еха лі 
сту дэн ты з Гер ма ніі. Мы ра зам бы лі і на лек цы ях, і ба ві лі воль ны час. 
Асаб лі ва гос ці лю бі лі бы ваць у ма га зі не «Ра мо нак», дзе пра да ваў ся 
бе ла-ру жо вы зе фір. Ён ім быў вель мі да спа до бы».

5 КНІ Г для  чы тан ня 
разам з дзецьмі:

Тац ця на КРАЎ ЦО ВА, ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік:
1. «Га ры По тэр і фі ла соф скі ка мень» Джо ан Роў лінг (а так са ма 

ін шыя ра ма ны се рыі). Мож на як за ўгод на ста віц ца да «мо ды на ча-
раў ні коў», лю біць або не пры маць фан тас ты ку, але, на мой по гляд, 
кні гі пра пры го ды і ста лен не Га ры По тэ ра пры но сяць вя лі кую ка рысць 
і баць кам, і дзе цям. Па-пер шае, яны за ах воч ва юць пад лет каў больш 
чы таць — што, па га дзі це ся, не так лёг ка зра біць да рос лым. Па-дру гое, 
ву чаць та му, што ні чо га не да ец ца прос та так, без пра цы і на ву чан ня, 
і што на ват са ма му ма гут на му ча раў ні ку па трэб ны бліз кія лю дзі. Ва-
ша дзі ця ро біць штось ці не так, як ха це ла ся б? Не чы тай це ма ра лі, а 
па раз ва жай це ра зам, што зра біў бы Га ры ў гэ тай сі ту а цыі.

2. «Дзяў чын ка з го ра да» Лю бо ві Ва ран ко вай. Кні гу, па шчы рас ці, 
я ўзя ла ад ной чы з ма ту лі най да маш няй біб лі я тэ кі прос та «да ку чы», але 
ні вод на га ра зу не па шка да ва ла, што па ча ла яе чы таць. Гэ тая гіс то рыя 
пра тое, як звы чай ная вяс ко вая жан чы на пры ту лі ла сі ра ту з раз бомб ле-
на га Ле нін гра да і ста ла для яе дру гой ма ці, аса біс та для мя не слу жыць 
эта ло нам вы мя рэн ня мат чы най муд рас ці, цяр пен ня і лю бо ві.

3. «Жу раў лік і ма лан кі» Ула дзі сла ва Кра пі ві на. Шчым лі вы і пра-
ніз лі вы рас по вед пра тое, што ў жыц ці на ват ма лень ка га ча ла ве ка 
ёсць мес ца вя лі кім учын кам і не па хіс ным ма раль ным усто ям і што ў 
жыц ці дзя цей усё не так прос та і ад на знач на, як па да ец ца да рос лым. 
На огул, ран нія тво ры Кра пі ві на я ра і ла б для аба вяз ко ва га пра чы тан ня 
пад лет кам і да рос лым.

4. «Праў дзі вая гіс то рыя Дзе да Ма ро за» Анд рэя Жва леў ска га і 
Яў ге ніі Па стар нак. Гэ ту кні гу нам па да ры лі не каль кі га доў та му як раз 
на Но вы год. Я чы та ла ўго лас сва ёй да чцэ-пер ша клас ні цы — і толь кі 
та ды, да свай го со ра му, ад кры ла для ся бе гэ ты тан дэм на шых, бе ла рус-
кіх аў та раў. Каз ка, у якой ёсць і гіс то рыя, і псі ха ло гія, і ма раль, і смех, і 

слё зы, і яшчэ мност ва сюр пры заў для 
дзі ця ці, — су цэль нае за хап лен не!

5. «Муф та, Паў ча ра ві ка і Мо-
ха вая ба ра да» Эно Раў да. Вель мі 
доб рыя, лёг кія і пры ваб ныя гіс то рыі 
пра ка зач ных іс тот-на ксіт ро ляў, якія 
вар та пра чы таць дзе цям — на ноч, 
каб уба чы лі пры го жыя і яр кія сны, 
а да рос лым — прос та за кам па нію, 
каб пры га да лі, што яны так са ма бы-
лі дзець мі. Толь кі аба вяз ко ва — гэ та 
вель мі важ на! — шу кай це вы дан не 
з ма люн ка мі, якія па да ба юц ца вам 
і дзі ця ці, інакш не ад чу е це ўся го ха-
раст ва кні гі.

На сай це су праць да маш ня га на сіл ля 
ostanovіnasіlіe.org па ча ла пра ца ваць «вір ту аль-
ная пры ём ная» для ся мей ных агрэ са раў. Мэ та яе 
— ака зан не псі ха ла гіч най і кан суль та цый най да-
па мо гі лю дзям, якія пры мя ня юць на сіл ле ў сям'і, 
але... са мі ра зу ме юць, што гэ та праб ле ма, і жа да-
юць вы пра віць сі ту а цыю.

«Вы ра шыць праб ле му жорст кас ці ўнут ры сям'і маг-
чы ма толь кі пры ўдзе ле ўсіх, ка го да ты чыц ца праб ле-
ма ся мей на га на сіл ля, — і ах вяр, і са міх агрэ са раў, 
— ад зна чае стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кая аса цы я цыя ма ла дых хрыс ці ян скіх 
жан чын» Воль га ЯН ЧУК. — Спа дзя ём ся, ра бо та 
но вай част кі сай та да па мо жа ў рэа лі за цыі гэ тай за-
да чы». Раз дзел мае наз ву «Ці пры мя няю я на сіл ле?». 
Акра мя агуль най ін фар ма цыі за меж ных і ай чын ных 
да след чы каў аб праб ле ме, ён змя шчае так са ма псі-
ха ла гіч ныя парт рэ ты агрэ са раў і ах вяр, рас па вя дае 
пра асаб лі вас ці пра яў на сіл ля ў парт нёр скіх і дзі ця-
ча-баць коў скіх ста сун ках, да зва ляе пра вес ці «са ма-
ды яг нос ты ку» схіль нас ці да пра яў на сіл ля. Так са ма 
тут ёсць пе ра лік ад ра соў і кан так таў ар га ні за цый, дзе 
па цяр пе лым мож на атры маць кан крэт ную да па мо-
гу. Кан суль тан там пры ства рэн ні раз дзе ла вы сту піў 
ся мей ны псі хо лаг Ра ман Круч коў — на цы я наль ны 
экс перт па рас пра цоў цы ма дэ лі комп лекс най пра цы 
з муж чы на мі-агрэ са ра мі.

Да рэ чы, па вод ле звес так, аб на ро да ва ных у са ка-
ві ку экс пер та мі ААН з Ка мі сіі па ста но ві шчы жан чын, 
амаль 70% жан чын у све це цер пяць ад бы та во га на-
сіл ля. Але ўчы ня юць яго не толь кі муж чы ны і не толь кі 
тыя, хто вя дзе аса цы яль ны лад жыц ця, — ал ка го лі кі, 
нар ка ма ны і г.д. На сіл ле, у адзін го лас сцвяр джа юць 
псі хо ла гі і са цы ё ла гі, учы ня ец ца муж чы на мі і жан чы-
на мі не за леж на ад ко ле ру ску ры, са цы яль на га ста ну 
і ўзроў ню даб ра бы ту, па лі тыч ных по гля даў, рэ лі гіі 
і пра фе сіі. За мі ну лы год, як свед чыць ста тыс ты-
ка МУС, у Бе ла ру сі здзейс не на 2008 зла чын стваў у 
сфе ры ся мей на-бы та вых зно сін. Кож ны з агрэ са раў 

зна хо дзіць пры чы ны для апраў дан ня, а то і ад мо вы 
сва іх учын каў, каб змен шыць на ступ ствы і не пры зна-
вац ца са бе са мо му ў праб ле ме. «Ні ко лі не поз на пры-
знац ца са мо му са бе, што вам па трэб на да па мо га. Не 
са ро мей це ся звяр тац ца па яе!» — за клі ка юць ства-
раль ні кі і ка ар ды на та ры сай та www.ostanovіnasіlіe.
org. У пры ват нас ці, кож ны, ка го за кра ну ла сі ту а цыя 
да маш ня га на сіл ля, мо жа атры маць кан суль та цыю 
юрыс та ці псі хо ла га. Спе цы я ліс ты да юць ад ка зы на 
пы тан ні ця гам аднаго дня.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ДА РЭ ЧЫ
Што ра біць, ка лі вы хо ча це ўда рыць дзі ця 

аль бо на кры чаць на яго?
� Зра бі це паў зу, сха дзі це ў ін шы па кой, маг-

чы ма, на ват вый дзі це з до ма. Па тлу ма чы це дзі-
ця ці свае ўчын кі і рас ка жа це пра па чуц ці, ка лі 
вер не це ся.
� Ка лі да зва ля юць аб ста ві ны, пры мусь це ся-

бе раз ня во ліц ца або пе ра клю чы це ся на ка рот кі 
час на што-не будзь ін шае — зай мі це ся фі зіч най 
пра цай, пры мі це душ або прос та па тры май це 
ру кі пад кра нам з ва дой, вы мый це твар.
� Су па кой це ся. Толь кі ў спа кой ным ста не вы 

цал кам усвя до мі це, ча го ме на ві та хо ча це да біц-
ца ад дзі ця ці, і здо ле е це абы сці ся з ім па спра-
вяд лі вас ці. У на пру жан ні ж вы здоль ны па во дзіць 
ся бе агрэ сіў на, мо жа це па крыў дзіць дзі ця і да-
зво ліць са бе вы каз ван ні, якія толь кі ўзмоц няць у 
ім па чуц цё пра тэс ту, па гор шаць па во дзі ны, і вы 
яшчэ больш ад да лі це ся ад но ад ад на го.
� Па коль кі вы ле пей за ін шых ве да е це сваё 

дзі ця і прад ба чы це, у су вя зі з чым мо гуць уз нік-
нуць кан флікт ныя сі ту а цыі, ста рай це ся па збя гаць 
іх, а спа кой ныя хві лі ны імк ні це ся не вы ка рыс тоў-
ваць для раз моў на «вост рыя» тэ мы.

На заметкуНа заметку  ��

СПЫ НІЦЬ АГРЭ СА РА... 
УНУТ РЫ СЯ БЕ


