
ДА ВАЙ ЦЕ 
ЎСКЛІ КАЦЬ!
Не ка лі на ві ны аб мяр коў ва лі на 

лаў ках пад пад' ез да мі, у чэр гах ды 

ў транс пар це — ця пер у са цы яль ных 

сет ках і на фо ру мах. Вось чар го вы раз 

Бай нэт гу дзе ва кол доб ра га ўчын ку 

кур сан та Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай 

аба ро ны МНС з Грод на: на ста ліч ным 

аў то бус ным пры пын ку ён даў цёп лую 

курт ку за мерз лай дзяў чын цы, а яе 

ма ма па дзя лі ла ся гіс то ры яй у се ці ве. 

Рэ пос ты, лай кі, ува га СМІ — у лі ча ныя 

дні хлоп ца ад шу ка лі і, зда ец ца, на ват 

збян тэ жы лі та кой удзяч най ува гай. 

«Не лі чу, што зра біў штось ці над звы-

чай нае, — па чуў, што дзяў чын ка за-

мяр зае, пра па на ваў курт ку. Хі ба вы 

не зра бі лі б гэ так жа?» — ска заў жур-

на ліс там хло пец.

Аль бо ўзяць ін шую ня даў нюю гіс-

то рыю, што ме ла гуч ны рэ за нанс: 

у заў сёд ных «по шу ках ві на ва тых», 

якія тра ды цый на раз горт ва юц ца ў нас 

пас ля кож на га ад бо ру на дзі ця чае ці 

да рос лае «Еў ра ба чан не», адзін з гра-

мад скіх ак ты віс таў пуб ліч на аб ві на ва-

ціў у ан га жа ва нас ці ад на го з суд дзяў. 

А ка лі до сыць хут ка вы свет лі ла ся, 

што гэ тыя аб ві на ва чан ні не ма юць пад 

са бой пад ста вы, пуб ліч на ж па пра сіў 

пра ба чэн ня, і кан флікт быў вы ра ша ны. 

Што аб' яд ноў вае гэ тыя два вы пад кі? 

Рэ ак цыя боль шас ці ін тэр нет-ка рыс-

таль ні каў на нар маль ныя па во дзі ны 

ча ла ве ка ў цы ві лі за ва ным гра мад стве. 

Гэт кае пад крэс ле нае здзіў лен не і за-

хап лен не, маў ляў, хі ба ў наш час так 

бы вае — узяў і па кла па ціў ся пра дзі ця, 

не ча ка ю чы па дзя кі, узяў і пры знаў, 

што не меў ра цыі, не ча ка ю чы на ступ-

стваў?

Ад чу ван не, пры знац ца, уз ні кае два-

іс тае. Аль бо неш та вель мі сур' ёз на 

па ла ма ла ся ў нас «у кан сер ва то рыі», 

і сён ня нар маль ныя ўчын кі ста но вяц ца 

для гра мад скас ці ўзру шэн нем і ін фар-

ма цый най на го дай. Аль бо мы ўсе, ста-

міў шы ся на рэш це ад агрэ сіі, уза ем най 

не па ва гі і ня вы ха ва нас ці, па чы на ем 

ца ніць прос тыя, ба за выя рэ чы — шчы-

расць, бес ка рыс лі васць, ад каз насць 

за свае сло вы... Та ды са праў ды не 

ліш не бу дзе ак цэн та ваць ува гу на кож-

ным та кім вы пад ку, па куль, ра на ці 

поз на, не пой дзе лан цу го вая рэ ак цыя 

ўза е ма да па мо гі, вет лі вас ці і ўдзяч-

насці.

Зга дай це, што абу ра ла бул га каў-

ска га пер са на жа Ша ры ка ва ў па во дзі-

нах да ма чад цаў пра фе са ра 

Пра аб ра жэн ска га? «Вось усё ў вас 

як на па ра дзе: сур вэт ку — ту ды, 

галь штук — сю ды, ды «пра бач це», 

ды «ка лі лас ка-мер сі». А так, каб 

па-сапраўд на му, — гэ та не». — 

«А як гэ та «па-са праўд на му», да зволь-

це спы тац ца?» Ша ры каў ні чо га на гэ та 

не ад ка заў Фі лі пу Фі лі па ві чу, а толь кі 

вы піў кі лі шак. Ну а чым гіс то рыя скон-

чы ла ся, піль ныя чы та чы і гле да чы так-

са ма пом няць...

Дык вось, каб коль касць Ша ры ка-

вых ся род нас не на бра ла кры тыч ную 

ма су, пра па ную пры слу хац ца да кла-

сі ка ін шай эпо хі, бяс кон ца муд ра га і 

доб ра га Бу ла та Аку джа вы. Да вай це 

за хап ляц ца ад но ад ным, хва ліць і га-

ва рыць кам плі мен ты — на ват за дро-

бя зі кштал ту пры тры ма ных у мет ро 

дзвя рэй ці пад ка за ную ў не зна ё мым 

мес цы да ро гу. І не толь кі ў са цы яль-

ных сет ках, але і на ўпрост у жы вых 

ста сун ках. Да вай це пі саць не толь кі 

скар гі, але і па дзя кі, за ўва жаць не 

толь кі чор ныя, але і бе лыя фар бы. 

Вы са ка род насць на лю бым уз роў ні 

вар тая та го, каб быць за ўва жа най, — 

а доб рае сло ва на ват кош цы пры ем на, 

не тое што ча ла ве ку.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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12 каст рыч ні ка фі ні шуе чац вёр ты рэс-

пуб лі кан скі кон курс «Сям'я го да», які 

пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі з мэ тай ума-

ца ван ня ро лі і прэ сты жу сям'і ў су час-

ным гра мад стве, вы ха ван ня дзя цей і 

мо ла дзі ў рэ чы шчы тра ды цый ных ся-

мей ных каш тоў нас цяў, ары ен та ва ных 

на ста біль насць ста сун каў, ад каз нае 

баць коў ства, зда ро вы лад жыц ця, за-

ха ван не пе ра ем нас ці па ка лен няў, уза е-

ма ра зу мен не і ўза е ма пад трым ку.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба-

ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад крэс лі ва-

юць: «Сям'я го да» — не толь кі са цы яль-

на знач нае ме ра пры ем ства, зла джа нае 

ў ад па вед нас ці з дзяр жаў най пра гра-

май «Зда роўе на ро да і дэ ма гра фіч ная 

бяс пе ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь», але пе-

рад усім вя лі кае свя та. Яго ўдзель ні кі 

на ўлас ным пры кла дзе па цвяр джа-

юць, што моц ная, друж ная, шчас лі вая 

сям'я — тая най вя лік шая каш тоў насць, 

з якой бя рэ па ча так гра мад ства, тая 

кры ні ца, якая сіл куе і пад трым лі вае 

кож на га з нас усё жыц цё».

Не за леж на ад та го, хто атры мае сё-

ле та дып лом І сту пе ні і зван не «Сям'я 

го да — 2019», усе ся мё ра фі на ліс таў у 

пэў ным сэн се ўжо тры ум фа та ры: яны 

ста лі най леп шы мі сем' я мі ў сва іх рэ-

гі ё нах, а га лоў нае — яны з'яў ля юц ца 

доб ры мі сяб ра мі, апо рай і пад трым кай 

ад но для ад на го. І, па вер це, у кож на га 

з іх ёсць ка рыс ны до свед, вар ты пе-

рай ман ня: як спраў ляц ца з кан флік-

та мі і за хоў ваць лад і зго ду, як ад кры-

ваць і пад трым лі ваць та лен ты сва іх 

дзя цей, як зра біць ак тыў нае баў лен не 

ча су доб рай звыч кай, як на ву чыц ца 

слу хаць і чуць адзін ад на го... Улас на, 

пра ўсё гэ та лепш рас ка жуць са мі ге-

роі ў фі на ле рэс пуб лі кан ска га кон кур-

су, а на пя рэ дад ні ка рэс пан дэн ты «СГ» 

пад рых та ва лі не вя лі кую парт рэ тную 

га ле рэю сем'яў-удзель ніц. Пры ем на га 

зна ём ства!

(Працяг тэмы на 3–5-й стар. «СГ».)

На пя рэ дад ні свя таНа пя рэ дад ні свя та

ФЕС ТЫ ВАЛЬ ШЧАС ЦЯ 
І ЛЮ БО ВІ

П
ОМ НІ ЦЕ рад кі з вер ша Сяр гея Мі хал ко ва: 
«Ма ма — лётчик? Что ж та ко го! 
Ма мы всякие нуж ны, ма мы всякие важ ны». 

У ма лод шых кла сах і сён ня школь ні кі час та 
пі шуць са чы нен ні пра пра фе сіі сва іх баць коў, 
да Дня ма ці ро бяць кра наль ныя парт рэ тныя 
га ле рэі кштал ту «Мая ма ма — урач»... 
А ка лі не ў шко ле і не на ад зна ку — ці мно гае 
мо гуць рас ка заць? Да знац ца пра гэ та мы 
вы ра шы лі ў са міх дзя цей, а так са ма ў іх мам і тат. 

«Ся мей ная га зе та» рас па чы нае но вую руб ры ку 
«Аз бу ка пра фе сій», якая, спа дзя ём ся, 
рас крые для чы та чоў сак рэ ты мно гіх 
на пер шы по гляд звы чай ных пра фе сій. 
А ге ро я мі пер ша га вы пус ку ста лі са ліст ка 
ба лет най тру пы Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Бе ла ру сі Тац ця на УЛА СЕНЬ і яе дач ка, 
9-га до вая Аню та, — як ні дзіў на, 
так са ма ба ле ры на.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Аз бу ка пра фе сійАз бу ка пра фе сій

МАЯ МА МА — 
БА ЛЕ РЫ НА!
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