
«ЗАЎ СЁ ДЫ 
ТРЫ МАЦЬ 
СЯБЕ ГОДНА — 
СА ПРАЎД НАЕ 
МАС ТАЦ ТВА»

— Тац ця на, для па чат ку рас-

ка жы це, ча му вы па ча лі так ста-

ран на вы ву чаць эты кет?

— Пра цу ю чы на тэ ле ба чан ні, 

для спе цы яль най руб ры кі я пры-

ду ма ла гу ма рыс тыч ныя па вы ка-

нан ні, але сур' ёз ныя па змес це 

сю жэ ты, якія і за раз мож на знай-

сці ў Се ці ве. Гэ та ро лі кі на да во лі 

бы та выя тэ мы: як па во дзіць ся бе 

ў тэ ат ры, у гра мад скім транс пар-

це, на пля жы, як куль тур на мець 

зно сі ны з су се дзя мі. Браць ін фар-

ма цыю толь кі з ін тэр нэ ту бы ло не 

ка міль фо, та му я па ча ла чы таць лі-

та ра ту ру, збі раць сваю біб лі я тэ ку, 

на вед ваць роз ныя май стар-кла сы, 

ку ды пры яз джа лі фран цуз скія і анг-

лій скія ве лі ка свец кія да мы. А ня-

даў на скон чы ла курс у Аў стрый-

скай шко ле і атры ма ла дып лом. 

На ву чан не там іш ло ад ра зу па не-

каль кіх кі рун ках: свец кі, дзе ла вы і 

ста ло вы эты кет. Я аб ра ла ме на ві та 

гэ тую шко лу, та му што мне вель мі 

бліз кая іх «рэ лі гія» — эле гант насць 

ва ўсім. Яны пра па ган ду юць, што 

мож на быць эле гант ным на ват у 

ста рым ба бу лі ным сві та ры і джын-

сах. У пер шую чар гу, эле гант ным 

па він на быць не адзен не, а ме на ві-

та ма не ры, жэс ты, звыч кі і га вор ка. 

Вель мі важ на за ста вац ца эле гант-

ным у кры тыч ных, форс-ма жор ных 

сі ту а цы ях. Ка лі нам хтось ці на ха міў 

або ка лі мы не ў на строі, ка лі, мо-

жа быць, ад бы ло ся неш та вель мі 

сум нае. Трэ ба заў сё ды тры маць 

сябе годна. І гэ та са праўд нае мас-

тац тва.

— На коль кі тэ ма эты ке ту раз-

ві та ў на шым гра мад стве?

— Яна, на жаль, раз ві та не да-

стат ко ва, а са мае сум нае, што 

час та пра ві лы эты ке ту ў нас ус-

пры ма юц ца ва ро жа. Мно гія, на-

прык лад, лі чаць, што ліш няе 

«дзя куй», «доб ры дзень», «да 

па ба чэн ня» — гэ та як ла кей ства, 

пры ні жэн не пе рад ча ла ве кам, 

яко му ты так га во рыш. Вя до ма, 

ёсць тэн дэн цыі да леп ша га, лю дзі 

больш ві та юц ца з ка сі ра мі, су се-

дзя мі, але пры гэ тым апус ка юць 

во чы і га ла ву. Пра ўсмеш ку на-

огул мож на за быц ца. Га во ра чы 

аб эты ке це, заў сё ды трэ ба па чы-

наць з ся бе і ра зу мець, што эты-

кет — гэ та не ней кія за ба ро ны або 

пра ві лы, якія нас аб мя жоў ва юць, 

а на ад ва рот — тое, што дае нам 

сва бо ду. Я для ся бе вы ве ла та кую 

фор му лу: эты кет — гэ та тры сло-

вы: кам форт, сва бо да і зруч насць. 

Ка лі мы ве да ем пра ві лы та го, як 

мець зно сі ны, пра ві лы ста ло ва га 

эты ке ту, нам кам форт на. Не трэ-

ба нер ва вац ца з на го ды та го, як 

ес ці ама ра. Мы мо жам сва бод на 

вес ці гу тар ку з дзе ла вым парт-

нё рам, кам форт на ся бе ад чу ваць 

на спат кан ні. А кам форт дае нам 

сва бо ду вы ба ру. Куль ту ра зно-

сін — гэ та пра ца, спа чат ку вель-

мі ня прос тая. На шмат скла да ней 

у аў то бу се, са сту па ю чы мес ца 

ба бу лі, ска заць: «Ся дай це, ка лі 

лас ка!», чым прос та ўстаць.

Вя до ма, на кла дае ад бі так са-

вец кі час, ка лі пра ві лы эты ке ту 

трак та ва лі ся аб са лют на ня пра-

віль на. На прык лад, да гэ та га ча су 

ў дзі ця чым сад ку дзе цям ка жуць: 

«ка лі я ем, я глу хі і ня мы». Лух та 

не су свет ная! За свя точ ным абе дам 

я га ва ру і слу хаю згод на з эты ке-

там, та му што за ста лом у сям'і ці 

кам па ніі трэ ба ўмець раз маў ляць. 

Так са ма ня пра віль на трак ту ец ца 

пра ві ла, што нель га ста віць лок ці 

на стол. На са май спра ве, лок ці 

на стол ста віць мож на, але не заў-

сё ды. Мож на, на прык лад, пад час 

зме ны страў і ў той час, ка лі ўжо 

па да лі гар ба ту або ка ву. Так са ма 

гэ та да пус ка ец ца ў вы пад ку, ка лі 

стол не сер ві ра ва ны. Усё ла гіч на, 

та му што ў гэ ты час на ста ле ня ма 

пры бо раў, на гэ та мес ца мож на 

па ста віць лок ці. Лок ці на ста ле да-

пус ка юц ца ў не афі цый най аб ста-

ноў цы — у ся мей ным ася род дзі ці 

на су стрэ чы з сяб роў ка мі.

«ГА ЛОЎ НАЕ 
ПРА ВІ ЛА — 
ГЭ ТА ПА ВА ГА»

— Ці ёсць па няц це «ся мей ны 

эты кет»?

— Вя до ма, бо сям'я — гэ та 

гра мад ства, пры чым, я лі чу, гэ та 

га лоў нае гра мад ства, бо ўсё, што 

ад бы ва ец ца ў сям'і, по тым транс-

лю ец ца ў ін шыя сфе ры жыц ця: 

у ра бо ту, у зно сі ны з сяб ра мі, з 

не зна ё мы мі людзь мі. Усе пра ві лы 

эты ке ту па він ны па чы нац ца ў сям'і. 

З та го мо ман ту, як дзі ця па чы нае 

штось ці ра зу мець, трэ ба ву чыць 

яго га ва рыць «дзя куй», «ка лі лас-

ка», пы тац ца да зво лу, перш чым 

штось ці ўзяць ці штось ці зра біць. 

А га лоў нае — заў сё ды ўсё трэ ба 

па каз ваць на сва ім пры кла дзе, без 

гэ та га ні я кія пра ві лы эты ке ту не 

спра цу юць.

— Ёсць пра ві лы, якія па він ны 

вы кон ваць чле ны сям'і ў ад но сі-

нах адзін да ад на го?

— Га лоў нае пра ві ла — гэ та па-

ва га і за ха ван не аса біс тай пра сто-

ры. Па ва га — шы ро кае па няц це, 

на ват у пла не да маш ня га адзен-

ня. Гэ та на огул ба лю чая тэ ма для 

бе ла ру саў. Ча мусь ці мы ду ма ем, 

што до ма мож на да зво ліць са бе 

ха дзіць у чым за ўгод на, але гэ та 

на ват і не ла гіч на. На кі роў ва ю чы ся 

на шпа цыр, на ра бо ту ці на су стрэ-

чу з сяб ра мі, мы спра бу ем на дзець 

усё са мае най леп шае і пры го жае 

для ад па вед най аб ста ноў кі, та му 

што хо чам спа да бац ца лю дзям, 

за ва я ваць па ва гу. По тым пры хо-

дзім да до му і апра на ем рас цяг ну-

тую май ку. Гэ та ка тэ га рыч на ня-

пра віль на, трэ ба па ва жаць чле наў 

сям'і і за ста вац ца до ма пры го жы мі і 

да гле джа ны мі. Мі ні мум кры тэ ры яў, 

якія да ты чац ца да хат ня га адзен ня: 

яно па він на быць чыс тым, цэ лым і 

мець пры стой ны вы гляд. Я не маю 

на ўва зе баль ную су кен ку, але гэ та 

мо гуць быць ка шу ля, шта ны, шор-

ты або на ват май ка, але доб рая, 

чыс тая, пры го жая. Ні ко лі не да пу-

шчаль на ха дзіць муж чы ну з го лым 

тор сам па ха це або лю бо му чле ну 

сям'і ў лаз не вым ха ла це. Ка лі мы 

хо чам вы ха ваць у на шых дзе цях 

па чуц цё гус ту, сты лю і заў сё ды ў 

ва чах жон кі або му жа вы гля даць 

вы тан ча на, трэ ба па кла па ціц ца аб 

хат нім адзен ні.

Дру гое пра ві ла — заў сё ды трэ-

ба лі чыц ца з дум кай жон кі або 

му жа, а так са ма дзі ця ці. Заў сё ды 

трэ ба шу каць кам пра мі сы. Ні ко лі 

нель га ў сям'і ла яц ца на ка гось ці 

пры чу жых лю дзях, на ват жар там 

ві на ва ціць жон ку ці му жа ў чым-не-

будзь пры гас цях. Гэ та пры ні жэн не. 

Так са ма ні ко лі нель га вы свят ляць 

ад но сі ны за ме жа мі до му, не толь кі 

ла яц ца, але і пра яў ляць ліш нія ста-

ноў чыя эмо цыі на лю дзях — та кія, 

як ка хан не, страсць. Ца ла вац ца ў 

пар ку, кі но, рэ ста ра не — ма ве тон. 

Вя до ма, ёсць сі ту а цыі, ка лі трэ ба 

вы плес нуць эмо цыю. На прык лад, 

ка лі за ка ха ныя доў га не ба чы-

лі ад но ад на го. У гэ тым вы пад ку 

да пу шчаль ныя га ра чыя аб дым кі і 

адзін ка вы па ца лу нак.

Трэ ба так са ма па ва жаць сва іх 

дзя цей: на прык лад, з та го ча су, 

ка лі дзі ця ўжо ста ла школь ні кам, 

трэ ба сту кац ца ў яго па кой, перш 

чым увай сці.

— Пры якіх раз мо вах баць коў 

дзі ця мо жа пры сут ні чаць, а пры 

якіх — не?

— Баць кам не да пу шчаль на 

вы свят ляць ад но сі ны пры дзі ця-

ці, больш за тое, ні ко лі не трэ ба 

ка заць пра ма му ці та ту штось ці 

дрэн нае, дзі ця не па він на быць ін-

стру мен там раз бо рак.

Дзі ця мо жа пры сут ні чаць пры 

ўсіх звы чай ных, важ ных і па зі-

тыў ных раз мо вах, ка лі сям'і трэ ба 

пры няць якое-не будзь ра шэн не, 

на прык лад, па едуць яны сё ле та 

ад па чы ваць у Егі пет ці ў Тур цыю. 

Трэ ба слу хаць дзі ця, без умоў на, і 

пры маць яго дум ку. Ка лі яна зда-

ец ца баць кам вар' яц кай з пры чы-

ны ўзрос ту, мож на па спра ба ваць 

рас тлу ма чыць, ча му за раз мы не 

мо жам так зра біць. Але ні ў якім 

вы пад ку не га ва рыць: «Бо жа, якую 

бяз глуз дзі цу ты ня сеш», ці «Ты 

яшчэ ма лень кі, ні чо га ў гэ тым не 

ра зу ме еш».

— Як па чы наць рас каз ваць 

дзе цям аб пра ві лах эты ке ту, з 

яко га ўзрос ту?

— Ка лі яны ўжо ра зу ме юць, 

што та кое «дзя куй». У прын цы пе, 

з дзі ця ча га сад ка ўжо мож на па-

чы наць, та му што вель мі мно гае 

за клад ва ец ца ў ча ла ве ку ме на ві та 

ў дзі ця чым сад ку вы ха валь ні ка мі, 

ня не чка мі. Я лі чу, што пра ві лы 

эты ке ту па він ны быць у кож ным 

дзі ця чым сад ку, у кож най шко ле, 

ва ўні вер сі тэ це, ды і ў кож ным офі-

се, та му што ву чыц ца нам трэ ба 

яшчэ шмат.

Ву чыць дзя цей трэ ба аба вяз-

ко ва ў гуль ня вой фор ме. За раз я 

па чы наю на ву чаць дзе так эты ке-

ту ў ад ным з пры ват ных дзі ця чых 

сад коў. Там мы рас пра ца ва лі спе-

цы яль ную пра гра му, дзе ма лыя, 

гу ля ю чы, са мі бу дуць ства раць сі-

ту а цыі для на ву чан ня. Са мыя ма-

лень кія (ад трох га доў) бу дуць вы-

ка рыс тоў ваць свае лю бі мыя цац-

кі, са джаць іх за стол і раз бі раць, 

што і як ра біць пад час яды. Для 

тых, хто тро хі ста рэй шы (чатыры-

пяць га доў), мы пры ду ма лі роз-

ныя квэс ты-сі ту а цыі, пад час якіх 

дзе ці бу дуць трап ляць у ка зач нае 

ка ра леў ства доб рых ма нер. На ша 

мэ та — з сад ка на ву чыць дзя цей 

па ва жаць усіх: ня не чку, кант ра лё-

ра, лю бо га мі на ка. Уво гу ле мэ та 

эты ке ту — на ву чыць дзя цей па ва-

жаць, ра зу мець і дзя ка ваць.

— Мно гія баць кі схіль ныя да 

та го, каб вы хоў ваць дзі ця ў гра-

мад скім мес цы.

— Гэ та зу сім не да рэ чна. Усім 

раю за пом ніць фра зу: «До ма па-

га во рым!» І ста рац ца стрым лі ваць 

свае эмо цыі ў гра мад скіх мес цах. 

Так са ма ні ко лі нель га ра біць за ўва-

гі чу жым дзе цям. Гэ та мож на ра-

біць толь кі ў вы гля дзе кам плі мен ту. 

На прык лад, ка лі ней кае дзі ця нам 

пе ра шка джае, бе га ю чы на пля жы 

або ў са ма лё це, мож на яму ска-

заць: «Ты та кі клас ны, ты так гу-

ля еш, да вай я з та бой па гу ляю?» 

Хут чэй за ўсё, яно су па ко іц ца і 

ста не па во дзіць ся бе па-ін ша му. 

Або ска заць яго баць кам: «У вас 

та кі ак тыў ны хлоп чык, так вы дат на 

бе гае!» Нар маль ны ча ла век зра-

зу мее, што трэ ба аб ме жа ваць пе-

ра соў ван не свай го дзі ця ці.

Ця пер ле та, та му ха це ла ся б за-

кра нуць тэ му пля жаў і па пра сіць 

баць коў па ва жаць сва іх дзе так. 

Мно гія ду ма юць, што на пля жы, 

на да чы, ка ля ба сей на ма лым мож-

на ха дзіць уво гу ле без адзен ня. 

Нель га! Ні ко лі! Эты кет за ба ра няе. 

Паў та ру ся, трэ ба па важ лі ва ста-

віц ца да сва іх дзя цей і ха ваць іх 

ген дар ную пры на леж насць.

«УСЁ 
НАЙ ЛЕП ШАЕ 
ДЗЯ ДУ ЛЯМ 
І БА БУ ЛЯМ»

— Якія пра ві лы эты ке ту рэ-

ка мен ду ец ца вы кон ваць у да-

чы нен ні да ста рэй ша га па ка-

лен ня?

— Іс нуе та кое вы каз ван не — 

усё най леп шае дзе цям. Я не згод-

на з ім аб са лют на! Усё най леп шае 

па він на да ста вац ца баць кам, дзя-

ду лям і ба бу лям. Яны заў сё ды па-

він ны са дзіц ца на леп шыя мес цы 

ў ма шы не, аў то бу се, за ста лом. 

Заў сё ды трэ ба пы тац ца, ка лі дзя-

ду лі і ба бу лі змо гуць пры ехаць на 

вя сел ле ці на чый сьці юбі лей. І імк-

нуц ца па маг чы мас ці пад ладзіц ца 

ме на ві та пад іх. Ні ко лі дзе ці не па-

він ны быць вы зна чаль ным фак та-

рам на ся мей ных ура чыс тас цях, 

ува га па він на на да вац ца ў пер шую 

чар гу лю дзям эле гант на га ўзрос-

ту. Яны гэ та за слу жы лі, бо час цей 

за ўсё га ду юць не толь кі нас, але і 

на шых дзя цей.

— Ці да рэ чы ў зно сі нах ужы-

ваць сло вы «це шча», «свяк роў», 

«ня вест ка»?

— У пры сут нас ці лю дзей, якія 

з'яў ля юц ца гэ ты мі сва я ка мі, вя до-

ма, не. Гэ та пра ста моў ныя сло вы. 

Ду маю, што анг лій ская ка ра ле ва 

не ска жа: «Вось, гэ та мая ня вест-

ка». А ка лі мы хо чам жыць па-ка-

ра леў ску, да вай це па во дзіць ся-

бе па-ка ра леў ску. Ка лі, да пус цім, 

мы ка мусь ці прад стаў ля ем це шчу, 

лепш ска заць: гэ та На тал ля Мі хай-

лаў на, ма ма ма ёй жон кі.

— Баць кі час та спра бу юць 

умеш вац ца ў ма ла дыя сем'і і ў 

жыц цё сва іх дзя цей. Як пра віль-

на аб ме жа ваць сваю пра сто ру?

— Па маг чы мас ці, вя до ма, трэ-

ба жыць асоб на. Ка лі гэ та не так, 

па ста рай це ся ні ко лі не гру бі я ніць і 

не вы хо дзіць з ся бе, хоць гэ та мо-

жа быць і скла да на. Аб мя жоў ваць 

сваю пра сто ру трэ ба заў сё ды вет-

лі ва дзя ку ю чы, на прык лад, ка заць: 

«Ма ма, та та, я вель мі вам удзяч ны 

за тое, што вы да лі мне па ра ду, 

я яе ўлі чу, але ў мя не ёсць яшчэ 

та кі пункт гле джан ня...»

Гу та ры ла Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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«На шмат скла да ней 
у аў то бу се, са сту па ю чы 
мес ца ба бу лі, ска заць: 
«Ся дай це, ка лі лас ка!», 
чым прос та ўстаць».

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

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)


