
МА ЛЕНЬ КАЕ Я — 
ГЭ ТА Я

Ка лі ба чу, як двор нік у пар ку згра бае 
ў куч кі пры го жае во сень скае ліс це, маё 
ўнут ра нае «Я» пра тэс туе. У та кі мо мант 
хо чац ца пад бег чы да яго і па пра сіць не 
ра біць гэ та га. Аль бо рас кі даць той жоў-
та-бар во вы ды ван зноў на зям лю.

Па доб нае ад чу ван не ў мя не бы ло 
пас ля пра гля ду дзі ця ча га спек так ля «Ма-
лень кае Я — ГЭ ТА Я». Акт ры са Тац ця на 
Крыц кая пра па на ва ла ма лень кім гле да-
чам зра біць улас на руч на га лоў на га ге-
роя каз кі. Кож на му раз да ла па ру жо вым 
па вет ра ным ша ры ку ды яр кай стуж цы, 
ва ло сі кі з воў ны, па пя ро выя воч кі ды но-
сік, да якіх быў пры ма ца ва ны двух ба ко вы 
скотч. Усім дзет кам да па ма га лі баць кі, 
та му цац кі атры ма лі ся прак тыч на ад ноль-
ка ва без да кор ныя. Маю ж ува гу пры цяг-
нуў хлоп чык з са ла мя ны мі ва ла са мі. Ён 
так са ма спа чат ку, гле дзя чы на ас тат ніх, 
пры нёс свай му дзя ду лю ша рык і па пра-
сіў пры вя заць да яго ваў ня ную фры зу ру. 
Муж чы на ўжо ха цеў сам пры кле іць воч кі 
ды но сік. Але хлоп чык не ча ка на спы ніў 
яго: «Дзе да, па ча кай. Я сам!»

Ма лы спа чат ку пры кле іў нос, по тым 
на тым жа ўзроў ні — воч кі. Ва ла сы ў ша-
ры ка пры гэ тым апы ну лі ся не звер ху, а 
зні зу. Мы пе ра гля ну лі ся з ма ма мі, якія 
ся дзе лі по бач. Маў ляў, як не звы чай на ў 
яго атры ма ла ся, не ты по ва. І толь кі па-
спе лі так па ду маць, як дзя ду ля ада браў у 
хлоп чы ка той ша рык і ху цень ка па чаў ад-
дзі раць па пя ро вы нос. Мне ха це ла ся пад-
бег чы да муж чы ны і ска заць: «Дзя ду леч-
ка, што ж ты ро біш?..» Але не па спе ла... 
Ша рык гуч на лоп нуў. Трэ ба бы ло ба чыць 
рас ча ра ван не ды раз губ ле насць, якія з'я-
ві лі ся ў вя лі кіх ва чах хлоп чы ка.

У гэ ты мо мант хтось ці з да рос лых па-
спра ба ваў вы ра та ваць сі ту а цыю і пра цяг-
нуў дзя ду лю цэ лы ша рык. Той аку рат на 
ад дзёр з па шко джа на га воч кі і но сік і 
па чаў пе ра клей ваць на но вы пра віль на, 
так, як ва ўсіх.

Да до му вяр та ла ся з дум кай: «Як жа 
цяж ка дзі ця ці за стац ца са бой». Ча мусь ці 
ўспом ні ла сваё па ступ лен не ва ўні вер сі-
тэт. Ме на ві та та ды я вы ра шы ла цал кам 
пе рай сці на бе ла рус кую мо ву. Па коль кі 
зра біць гэ та ў но вым го ра дзе, дзе ця бе 
ні хто не ве дае, знач на пра сцей.

Па мя таю, ка лі пер шы раз пры еха ла на 
вы хад ныя да до му, ма ма па пра сі ла: «Мо-
жа, у кра ме лепш па-рус ку раз маў ляй». 
Спра ва ў тым, што ўсе вяс ко выя дзе ці, 
якія па сту па лі ву чыц ца, пры яз джа ю чы 
да баць коў, ста ра лі ся раз маў ляць чыс-
та па-рус ку. Гэ та лі чы ла ся нар маль ным. 
А та ко га, каб хтось ці вяр нуў ся з го ра да 
і раз маў ляў па-бе ла рус ку, не бы ло.

Бы лі і тыя, хто ка заў: «Ды ты са сва ёй 
бе ла рус кай мо вай так за муж ні ко лі і не 
вый дзеш. Хлоп цаў ад пуж ва еш толь кі». 
Шчы ра пры знац ца, у па ры ве ад чаю бы лі 
мо ман ты, ка лі я ду ма ла ў паў ся дзён ным 
жыц ці ад мо віц ца ад мо вы. На ват не каль кі 
дзён спра ба ва ла раз маў ляць па-рус ку. Але 
мя не ха пі ла не на доў га. Ця пер, ка лі хтось ці 
пы та ец ца: «А ты і з баць ка мі раз маў ля еш 
па-бе ла рус ку?», толь кі ўсмі ха ю ся. Так, і 
з баць ка мі. І з му жам — ён яшчэ да зна-
ём ства са мной так са ма пры няў ра шэн не 
пе рай сці на мо ву. Так што га лоў нае не 
здрадж ваць са бе. Ка лі шум све ту гуч ней-
шы, чым го лас тва ёй ду шы, ты прай гра еш.

З май го пер ша га кур са прай шло ўжо 
больш за 10 га доў. Усе ў вёс цы ўжо пры-
звы ча і лі ся, што я раз маў ляю па-бе ла рус-
ку. Ды і мне на мо мант ва ган няў бы ло 
амаль двац цаць. А ка лі ча ла ве ку тры 
го дзі кі... Ба ю ся, што на ступ ны раз той 
хлоп чык з са ла мя ны мі ва ла са мі ўжо не 
за хо ча ра біць штось ці сам, бо бу дзе ба-
яц ца па мы ліц ца.

Вось так са мыя бліз кія і ме гак ла пат лі-
выя лю дзі, ду ма ю чы, што ро бяць да бро, 
на но сяць не па праў ную шко ду. У вы ні ку 
дзе ці вы рас та юць ня ўпэў не ны ны мі ў 
са бе, жы вуць, азі ра ю чы ся на ін шых. Ім 
важ ней, чым свая ма ра, што пра іх па ду-
ма юць.

Мно гія ў да рос лым уз рос це на ноў 
ву чац ца пры слу хоў вац ца да ся бе, спра-
ба ваць, ры зы ка ваць. Але на гэ та трэ ба 
шмат муж нас ці і сіл, бо мі ну лы до свед 
ні ку ды не па дзець, ён на заў сё ды з на мі. 
Як той ша рык, які лоп нуў, але яго ка вал кі 
за ста лі ся на дне ду шы.
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«У аў то бус зай шоў та та з сы нам 

на ру ках. Я пад ха пі ла ся, каб са сту піць 

ім мес ца. Але муж чы на здзі віў сва-

ёй рэ ак цы яй: «Што вы?! Ся дзі це, я ж 

сы на га дую». Гэ тую гіс то рыю пад час 

круг ла га ста ла, які прай шоў пе рад уз-

на га родж ван нем пе ра мож цаў кон кур-

су «Моц ная сям'я — моц ная дзяр жа-

ва», рас ка за ла Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ, 

дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цыя -

наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

І да да ла, што гэ та на сён ня хут чэй 

вы клю чэн не. Час цей да во дзіц ца на зі-

раць ін шае. За хо дзіць ма ці з дзі цем, 

аб ве ша ная цяж кі мі сум ка мі. Сы на ўса-

дзі ла, а са ма ста іць, му чыц ца...

Як вы ўжо зра зу ме лі, тэ ма вы-

ха ван ня дзе так і іх баць коў бы ла ў 

цэнт ры ўва гі пад час дыс ку сіі. Так са ма 

шмат га ва ры лі пра ро лю та ты ў сям'і.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Круг лы столКруг лы стол  

НЕ ВЫ ХОЎ ВАЙ ДЗЯ ЦЕЙ — 
ВЫ ХОЎ ВАЙ СЯ БЕ Усё ад но яны 

бу дуць па доб ныя да ця бе

Фота БЕЛТА.

«Пры го жая вы піс ка з ра дзіль ні па-

бе ла рус ку» — та кая не звы чай ная 

па слу га з'я ві ла ся ў ста лі цы гэ тым 

ле там. Ства рыць свя та ка ха най і не-

маў ля ці вы ра шы ла да па маг чы та там 

бе ла ру сі каў і бе ла ру са чак Свят ла на 

АЎ ЧЫН НІ КА ВА.

Свят ла на ра зам з ка ман дай ад на дум-

цаў пра па ноў вае муж чы нам вя лі кую коль-

касць ці ка ві нак з на цы я наль ным ка ла ры там. 

У пры ват нас ці, та та мо жа ўзяць у арэн ду 

аў тэн тыч ныя строі для ся бе і сва ёй жон кі. 

А так са ма на быць адзе жу для ма лень ка га 
бе ла ру сі ка (у ёй, да рэ чы, пас ля мож на і па-
хрыс ціць дзі цят ка) ды кан верт на вы піс ку з 
ра дзіль ні, які транс фар му ец ца ў коў драч ку ў 
ло жак ці ка ляс ку. На апош нім за мест пыш-
на га ру жо ва га ці бла кіт на га бан та — стуж ка 
з бе ла рус кім ар на мен там. Усё гэ та ма ла 
та го, што якас нае і вы гля дае цу доў на, дык 
пры гэ тым яшчэ ня се глы бо кі сэнс.

— На шы прод кі лі чы лі: тое, што ты на-
дзя ва еш, моц на ўплы вае на ця бе, — ка жа 
Свят ла на. — Вель мі важ на пра віль на спа лу-
чаць тка ні ну, ар на мен ты-абя рэ гі і ка ля ро вую 

га му. Спрад ве ку для дзе так, асаб лі ва ў пер-
шыя дні жыц ця, вы ка рыс тоў ва лі пе ра важ-
на бе лы ко лер як сім вал чыс ці ні. Ко ле рам 
жа ноц кас ці лі чыў ся бла кіт ны, та му што мы, 
жан чы ны, ла год ныя, як ва дзіч ка, жур чым, 
су па кой ва ем на шых муж чын. Чыр во ны — 
муж чын скі ко лер, ко лер аба ро ны, ак тыў най 
энер гіі, агню. А мы ж з са ма га на ра джэн ня 
адзя ва ем на шых дзяў чы нак у ру жо вае, а 
хлоп чы каў — у бла кіт нае... І пры гэ тым хо-
чам, каб жан чы ны не бы лі фе мі ніст ка мі, а 
муж чы ны сла бы мі?..

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Гэ та па-на ша му!Гэ та па-на ша му!  Як ары гі наль на Як ары гі наль на 
су стрэць жон ку су стрэць жон ку 
з ра дзіль ніз ра дзіль ні


