
Пра ка рысць 
не спа кою

Пом ні це дыя лог баць коў з мульт-

філь ма пра са ма стой на га хлоп чы ка 

дзядзь ку Фё да ра? «Трэ ба, каб у до-

ме і са ба кі бы лі, і кош кі, і пры яце ляў 

цэ лы мех, і ўся кія там жмур кі-хо ван-

кі... Вось та ды дзе ці і не ста нуць пра-

па даць», — да во дзіў та та. — «Та ды 

баць кі пра па даць пач нуць!» — ад рэ-

за ла ма ма. Лі та раль на ў дзвюх-трох 

фра зах — сут насць гла баль на га кан-

флік ту ін та рэ саў роз ных па ка лен няў.

Быць дзі цем, асаб лі ва ма лень-

кім, на са мрэч цяж ка. Бо нар маль нае 

зда ро вае дзі ця, па трап ным вы ра зе 

зна ка мі та га док та ра Ка ма роў ска га, 

ху дое і ак тыў нае, з шы лам са мі ве-

да е це дзе. Яно пра гне бе гаць, ска-

каць, усё ха паць, спа сці гаць свет з 

ты ся чай роз ных «ча му» і «як». А мы 

ву чым спа чат ку ха дзіць і га ва рыць, 

а по тым — ся дзець і маў чаць. І час та 

па тра бу ем не су мя шчаль ных рэ чаў: 

так, ты зай май ся — і спор там, і му-

зы кай, і верш на  па мяць, і анг лій скую 

паў та ры, але не ўслых і не тут. Бо та-

та пра цуе, ма ма ста мі ла ся, у дзя ду лі 

га ла ва ба ліць. Так што, ка лі лас ка, 

па гу ляй у ін шым мес цы, па ся дзі хві-

лі нач ку ці ха, не за мі най, хоць трош кі 

па маў чы — а на дум ку су се дзяў, 

лепш і плач бяз гуч на, і ру хай ся бяс-

шум на.

Вы ба чы лі на свае во чы та кіх мі-

фіч ных пер са на жаў? На ўрад ці. Ці хія 

і зруч ныя для на ва коль ных яны та ды, 

ка лі «ся дзяць» у га джэ тах — а гэ та 

не прос та не вый сце, а кры ні ца но-

вых праб лем у ста сун ках баць коў 

і дзя цей. Аль бо ка лі за дум ва юць 

ці ўжо здзяйс ня юць якое-не будзь 

сва воль ства. Зноў жа, ча го да лё ка 

ха дзіць: у нас у ква тэ ры рап тоў ная 

ці шы ня аба зна чае, што ма лод шае 

ціш ком ле зе ў кам п'ю тар «гля-

дзець фа та гра фіі» (тры се кун ды на 

здзяйснен не), тры бу шыць та та ву 

ці ма мі ну ра бо чую сум ку або тор-

бы з па куп ка мі (15—20 се кун даў на 

на вя дзен не твор ча га бес па рад ку і 

мас тац кай ін ста ля цыі на пад ло зе ці 

ста ле), пад ста ві ла крэс ла і ле зе да 

ча го-не будзь стро га за ба ро не на га і 

крох ка га (пяць се кун даў на рэа лі за-

цыю, маш таб раз бу рэн няў не прад-

ка заль ны). Та му, як толь кі на сту пае 

гэ та страш нае імгнен не ці шы ні, трэ ба 

пад хоп лі вац ца, бег чы, за бі раць не-

да зво ле нае, пе ра клю чаць ува гу і 

пра па ноў ваць штось ці больш за хап-

ляль нае.

З ця гам ча су пры хо джу да вы-

сно вы, што ці шы ня — злос ны во раг 

баць коў. Ка лі дзі ця зу сім ма лень кае, 

уста еш па ся род но чы ад пра ніз лі вай 

ці шы ні: ці ды хае? Ка лі пад рас тае, 

то пра цяг лая паў за — вер ны знак 

учы не най шко ды або за ціш ку пе рад 

бу рай. Ка лі зу сім да рос лае і са ма-

стой нае, га да еш, ка лі на сту піць аба-

зна ча нае ў СМС «хут ка бу ду», і пры-

слу хоў ва еш ся, ці не зві няць клю чы.

На ту раль на, ад што дзён на га шу му 

і мі тус ні стам ля еш ся, і ча сам па трэб-

ны спа кой і ад па чы нак. Але на веч ны, 

па га дзі це ся, заўж ды па спе ем. Тым 

больш ка лі пе рад ва чы ма шмат жы-

вых пры кла даў ці хай, са мот най адзі-

но ты, якая па глы нае, за бі рае зда роўе 

і да баў ляе га доў не ста рым яшчэ лю-

дзям — ні ко му не па жа да еш...

Та му — не трэ ба, не аб ся кай це іх 

што хві лі ны, па тра бу ю чы ці шы ні. Па-

кінь це дзе цям пра ва быць дзець мі — 

шум ны мі, га рэз лі вы мі, якім цал кам 

не аб ход на і па смя яц ца, і па бе гаць, 

і па гу ляць у не са мыя ці хія гуль ні, 

па куль не ся дзе ўнут ра ная ба та рэй-

ка (мая ба бу ля на зы ва ла гэ ты стан 

«ся рэ дзі на поў ная, кра ёч кі іг ра юць»). 

Ка неш не, шу мець трэ ба без фа на-

тыз му, ані я кіх там нач ных ка ра о ке і 

фут боль ных мат чаў на ла мі на це — 

усё ж вы ха ван не і па ва гу да пра воў 

ін шых лю дзей ні хто не ад мя няў. Але, 

па вя лі кім ра хун ку, ка лі дом шу міць, 

зві ніць, гу дзе — зна чыць, ён жы ве, і ў 

вас усе до ма.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Выпуск № 1 (116)

5

Сям'я — ся род га лоў ных каш тоў нас цяў бе ла ру саў. Ра зам з 

тым, у кра і не што год рас па да ец ца кож ны дру гі шлюб. Ча му 

мы не мо жам збе раг чы са мае да ра гое і якія на ступ ствы ма-

юць кож ныя ня ўда лыя ад но сі ны?

У ПО ШУ КАХ ВІ НА ВА ТЫХ
Кан ды дат юры дыч ных на вук, да цэнт ка фед ры са цы я ло-

гіі фа куль тэ та фі ла со фіі і са цы яль ных на вук БДУ Свят ла на 

БУ РА ВА па ча ла вы ву чаць тэ му рас па ду бе ла рус кіх сем' яў яшчэ 

на пры кан цы 70-х.

— Та ды жан чы ны ад важ ва лі ся на раз вод з-за та го, што «муж п'е і 

б'е». Здра да і ўмя шаль ніц тва ў ся мей ныя спра вы трэ ціх асоб такс ма-

ма бы лі рас паў сю джа най пры чы най, каб сыс ці. На дру гім мес цы — 

прэ тэн зіі ма тэ ры яль на га харак та ру: ніз кія да хо ды, дрэн нае жыл лё, 

бес пра цоўе ад на го з су жэн цаў. Трэ цяя гру па пры чын уклю ча ла сек-

су аль ную дыс гар мо нію, бяс плод насць, фі зіч ныя за хвор ван ні.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

ДВОЕ — ГЭ ТА ЗА НАД ТА?
Аб што ў нас раз бі ва юц ца лю боў ныя лод кі

— Рас ка жы це пра зна ём ства з бу ду чай жон кай.

Ра ман: — На Ак са ну ўпер шы ню звяр нуў ува гу пад час эк за ме ну на-

шай агуль най зна ё май ва ўні вер сі тэ це куль ту ры. Ак са на — ха рэо граф, 

і вось ме на ві та ў тан цы я яе і ўба чыў. Да та го ж яна вель мі пры го жая 

жан чы на, і не за ўва жыць гэ та бы ло не маг чы ма. Мы та ды па зна ё мі лі-

ся, але сяб ра ваць па ча лі кры ху паз ней. І я, і Ак са на з'е ха лі пра ца ваць 

па кант рак це ў ад ну з ус ход ніх кра ін. Пад час гэ тай ка ман дзі роў кі мы 

пры гля да лі ся ад но да ад на го, а су стра кац ца па ча лі ўжо ў Мін ску.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

«СЯМ'Я ТРЫ МА ЕЦ ЦА 
НА ПЛЯ ЧАХ ЖОН КІ»

Мас тац кі кі раў нік «Пес ня роў» ра зам з жон кай у шчы рым ін тэр в'ю 
рас ка заў пра ра дас ці і скла да нас ці ся мей на га жыц ця

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Ра ман КО ЗЫ РАЎ:

Зда ец ца, гэ та бы ло зу сім ня даў на: пад час кан цэр та 

пры хіль ні кі па він ша ва лі Ра ма на Ко зы ра ва 

з на ра джэн нем двай нят. З та го ча су прай шло дзе сяць 

га доў, і ён заў сё ды з пя шчо тай га ва рыў пра сва іх 

дзя цей і жон ку. Але толь кі ця пер муж чы на ра шыў ся 

рас ка заць пра ня прос ты ды яг наз хлоп чы каў: як яго 

пры няць, як жыць, як не пе ра кла даць свае праб ле мы 

на пле чы ін шых лю дзей.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.


