
НА РОЎ НЫМ 
МЕС ЦЫ

Коль кі дзі ця не піль нуй, ад нак, 

ка лі вы шэй шыя сі лы па да ры лі яму 

ў зда ро вым це ле га рэз лі вы дух, ці-

каў насць і не ўтай моў ную пра гу дзей-

нас ці, — зна ём ства з на ва коль ным 

све там без гу за коў, дра пін і раз бі тых 

на соў не абы дзец ца.

Што да лё ка ха дзіць: мае баць кі 

да гэ туль пры гад ва юць, як па ся род 

бе ла га дня па тэ ле фа на ва ла вы ха ва-

цель ка (га вор ка, на хві лін ку, ідзе пра 

да ма біль ную эпо ху, так што тэ ле фа-

на ва ла ма ме на ра бо ту) і дры жа чым 

го ла сам рас па вя ла, што я, ча ты рох-

га до вае па слух мя нае дзяў чо, раз бі ла 

га ла ву. І дзе? На пра гул цы, на лес ві-

цы ў дзве з па ло вай пры ступ кі, зна ё-

мых да апош няй шчар бін кі, прак тыч-

на на ва чах ва ўсёй гру пы і дзвюх (!) 

вы ха ва це лек — за ней кае ім гнен не. 

Ма ма ля це ла ў са док на так сі, а ад-

туль, ужо са мной — у баль ні цу, дзе 

ра ну тэр мі но ва пра мы лі і за шы лі. 

І хоць я ні чо га з гэ та га не па мя таю, 

ма лень кі шнар у ра ё не па ты лі цы 

пры му шае па ве рыць, што так і бы ло.

Аль бо ўзяць па езд кі да ба бу лі: 

кож ны раз нам, ма лым, чы та лі ін-

струк таж па тэх ні цы бяс пе кі: да мо ра 

іс ці це раз чы гу нач ны мост, тры мац ца 

за па рэ нчы, гля дзець пад но гі. І кож-

ны раз на дру гі ці трэ ці дзень ка ні кул 

я збі ва ла да кры ві вя лі кі па лец на на-

зе — то ле вай, то пра вай...

Ця пер эс та фе ту ня ўклюд нас ці 

пад ха пі лі ўжо мае дзе ці. Ма лод шая 

дач ка ўмуд ры ла ся ад ной чы рас ся чы 

бры во, прос та за бі ра ю чы ся на свой 

ло жак і ня цвёр да па ста віў шы на-

гу, пры чым, што асаб лі ва крыўд на, 

зда ры ла ся гэ та аку рат 8 са ка ві ка! 

Ста рэй шая ж, па коль кі лю біць ле ту-

цен на ма рыць услых і чы таць на ха-

ду, час ця ком паў та рае мае дзі ця чыя 

«да сяг нен ні» па су тыч ках з прад ме-

та мі мэб лі. Сё ле та за менш як па ло ву 

ка ні кул у на шым ак ты ве па дра па ныя 

пад ба род кі, не каль кі ра зоў па цяр-

пе лыя ка лен кі і раз бі тая гу ба. І ўсё, 

лі чы, на роў ным мес цы! Пры тым, я 

ве даю, гэ та яшчэ да во лі сціп лыя вы-

ні кі. Зна ё мая ма ма хлоп чы ка-пад лет-

ка не як у рос па чы па дзя лі ла ся, што 

ва ўзрос це пяці-сямі га доў на вед ва ла 

з ма лым траў ма пункт, як па рас кла-

дзе — амаль кож ны ты дзень! «Спа-

чат ку бы ло на ват со рам на пе рад 

ура ча мі, як гэ та я не ма гу да гле дзець 

дзі ця. А по тым па жы лая док тар ка 

па-фі ла соф ску за ўва жы ла, што ёсць 

та кая ка тэ го рыя лю дзей — і дзя цей, і 

да рос лых, — якіх хоць у круг лы па кой 

з аба бі ты мі ва тай сце на мі па са дзі, 

яны зной дуць чым па ра ніц ца аль бо 

пры ду ма юць не бяс печ ны для жыц ця 

і зда роўя экс пе ры мент. І мя не не як 

ад пус ці ла гэ та што се кунд нае на пру-

жан не — я ста ра юся быць по бач, але 

пэў ныя на ступ ствы дур ных учын каў 

да зва ляю яму ад чуць на сабе».

Мно гія дзе ці не ве раць у пра піс-

ныя іс ці ны і пра ві лы, хоць і чу юць іх 

што дня па шмат ра зоў. А та му не раз 

і не два, і з ся мю нянь ка мі, і на роў-

ным мес цы, і ў са мых най бяс печ ных 

умо вах што-не будзь та кое вы кід-

ва юць, што не ве да еш — пла каць, 

смя яц ца ці вы ры ваць сі выя ва ла сы. 

Што тут бу дзеш ра біць? Уз дых неш, 

апра цу еш «ба я выя ра ны», наль еш 

у ку бак лю бі мую гар ба ту з чымсь ці 

за спа ка яль ным, сто пер шы раз паў-

то рыш, што та кое доб ра, а што та кое 

дрэн на, і пра бур чыш амаль бяз гуч на: 

«Ні чо га, у ця бе не ка лі так са ма бу-

дуць дзе ці...»
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Кан суль тант па эты кеце, 
вы пуск ні ца Аў стрый скай вы шэй шай 

шко лы эты ке ту рас каз вае, як пра віль на 
па бу да ваць уза е ма ад но сі ны ў сям'і 

і вы ха ваць дзя цей згод на з пра ві ла мі
Тац ця на ГЛАД КАЯ — жур на ліст па аду ка цыі, пра ца ва ла 

на бе ла рус кім тэ ле ба чан ні ў якас ці рэ жы сё ра, сцэ на рыс та 

і тэ ле вя ду чай. Ад ной чы, рас пра цоў ва ю чы чар го вую 

тэ му для сва ёй аў тар скай руб ры кі, дзяў чы на зра зу ме ла, 

што тэ ма эты ке ту раз ві та ў нас у кра і не вель мі сла ба, 

і ў лі та раль ным сэн се «за хва рэ ла» гэ тым. Та му і па сту пі ла 

ў Аў стрый скую вы шэй шую шко лу эты ке ту — там Тац ця на 

ву чы ла ся ў та кіх вя до мых спе цы я ліс таў, як Ксе нія Ферзь, 

Ма рыя Бу шэ, прын цэ са Та ня дэ Бур бон-Па рмская, гра фі ня 

Ма ры дэ Ці лі. Пас ля ча го атры ма ла дып лом і ста ла 

кан суль тан там па свец кім і дзе ла вым эты ке це. У ін тэр в'ю 

«СГ» Тац ця на Глад кая раска за ла, як пра віль на на ву чаць 

эты ке ту дзя цей, у што адзя вац ца до ма, як па во дзіць ся бе 

з баць ка мі і пра шмат што ін шае.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Шко ла вы ха ван няШко ла вы ха ван ня

КА ЛІ МЫ ХО ЧАМ ЖЫЦЬ 
ПА-КА РА ЛЕЎ СКУ

Ён на ву чыў яе ля піць з глі ны, а яна па ка за ла яму ся лян скую 
пра цу. Су стрэў шы ся ад ной чы на за ня тках па ган чар ным 
май стэр стве, Вя ча слаў Яка вен ка і Лю боў Яшчан ка пай шлі 
па жыц ці ра зам і ідуць так ужо дзе сяць га доў. 
Увесь гэ ты час яны ад ра джа юць май стэр ства кры чаў скай 
глі ня най цац кі і ства ра юць не звы чай ных соў, 
што са мі абі ра юць са бе гас па да роў, якім па трэб на да па мо га.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

СА ВА ЖА ДАН НЯЎ СА ВА ЖА ДАН НЯЎ 
І ВЕРШ НІК НА КАЧ ЦЫІ ВЕРШ НІК НА КАЧ ЦЫ

Гіс то рыі ў ке ра мі цы — цац ках, ака ры нах і брэн да вых «кры чаў скіх ко ні ках»Гіс то рыі ў ке ра мі цы — цац ках, ака ры нах і брэн да вых «кры чаў скіх ко ні ках»
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