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Дач ка пры яцель кі рас ка за ла, што не 

ўяў ляе ка ні кул без па езд кі ў за га рад ны 

лет нік. «Ка лі чэр вень прай шоў, а я не 

па бы ва ла ў ла ге ры, — сур' ёз на раз-

ва жае дзяў чо, — гэ та як быц цам ле та 

на огул не на сту пі ла!»

Для ка гось ці та кое ж ад чу ван не дае 

па езд ка на да чу аль бо за га рад на-шаш-

лыч ны пік нік, аль бо пер шае ку пан не ў 

рэ чцы ці во зе ры, аль бо пер шая жме ня 

ўлас на руч на са бра ных су ніц...

У ма ім дзя цін стве, пра ве дзе ным у 

«ка мен ных джунг лях», быў ін шы аба-

вяз ко вы ры ту ал: па ход у біб лі я тэ ку са 

спі сам лі та ра ту ры на ле та. Кні га лю бы 

зра зу ме юць, як трэс лі ся ад сквап нас-

ці ру кі, ка лі не пры ступ ная жан чы на на 

вы да чы на гад ва ла, што ад ра зу мож на 

ўзяць не больш як дзе сяць асоб ні каў, 

а та бе ха це ла ся б пры цяг нуць да до-

му ўсю біб лі я тэ ку. І там, у ці шы ні, пад 

коўдрай ці на бал ко не, без пе ра пын ку 

на сон і абед глы таць ста рон ку за ста-

рон кай, аж но па куль не дой дзеш да 

апош ня га зна ка пры пын ку і не да ве да-

еш ся, чым спра ва скон чы ла ся.

Да та го ж у мя не быў ко зыр на ру-

ках: ма ту ля, якая пра ца ва ла як раз у 

біб лі я тэ цы. Ня хай са бе ў да рос лай, на-

ву ко ва-пе да га гіч най. Але ў ту тэй шых 

цем на ва тых па мяш кан нях аба не мен та 

ся род со цень ты сяч (а мо, міль ё наў?) 

кніг знай шло ся мес ца і дзі ця чым — 

з тых са мых «лет ніх спі саў», і ці ка ва 

скла дзе ным ву чэб ным да па мож ні кам, 

і раз на стай ным (у тым лі ку мод ным!) 

ча со пі сам, і пе ра клад ным за меж ным 

вы дан ням, кла сі кам рус кай і бе ла рус-

кай лі та ра ту ры, і г. д. і да т. п.

Я лю бі ла біб лі я тэ ку так шчы ра і 

ад да на, як толь кі маг ла, а ка ля жан кі 

ма мы пры яз на ста ві лі ся да мя не — 

ідэальнае, па ту тэй шых мер ках, дзі ця, 

якое мож на бы ло на не каль кі га дзін 

па кі нуць за ста лом са сто сам кніг і 

ве даць, што тут і зной дзеш, пры чым 

кніж кі бу дуць вер ну тыя аку рат ны мі, 

без за гі баў і па ме так алоў кам, без 

кро шак і чай ных раз во даў. Да та го ж 

мне па да ба ла ся да па ма гаць: улі чваць 

кніж ныя фар му ля ры, на якіх ста вяц ца 

па мет кі, ка му і ка лі вы да ва ла ся кні-

га, у ал фа віт ны ка та лог ці, на ад ва рот, 

зна хо дзіць блан кі ў ка та ло гу. Да ста-

ваць за моў ле ныя вы дан ні з са мых 

да лё кіх і вы со кіх стэ ла жоў — гэ та для 

жан чын, якіх у біб лі я тэ цы пра ца ва ла, 

мо, 99 пра цэн таў, скла да на бы ло ўска-

ра скац ца на вы шы ню пад тры мет ры 

і там шу каць па трэб ны асоб нік, а для 

дзі ця ці тое ж са мае ста на ві ла ся за хап-

ляль ным па да рож жам па верх ніх па лі-

цах. А як я га на ры ла ся, ка лі ўдзель ні-

ча ла ў рэ стаў ра цыі кніг або пе ра кла-

да ла на рус кую наз вы і вы да вец кія 

звест кі ня мец ка моў ных па ступ лен няў 

мас тац кай ды ву чэб най лі та ра ту ры, 

каб усе гэ тыя зу ба скры шаль ныя кан-

струк цыі ста на ві лі ся прос ты мі і зра зу-

ме лы мі! За ўсё гэ та мне да зва ля ла ся 

чы таць за по ем рэд кія кні гі і пад шыў кі 

ча со пі саў, ву чыц ца пра ца ваць на ста-

рой, але яшчэ не спі са най з ра хун каў 

дру ка валь най ма шын цы і на ват спус-

кац ца з кім-не будзь з да рос лых у свя-

тая свя тых — ха лод нае пад валь нае 

кні га схо ві шча, якое на скрозь пра пах ла 

асаб лі вым во да рам па пе ры і ўяў ля ла ся 

мне не менш, як кніж ным Эль да ра да...

Пры чым тут на огул ле та, ска жа-

це вы. А яно ў кож на га сваё. Аса біс та 

для мя не вы дат ным ад па чын кам бы ло 

чы тан не, а біб лі я тэ ка — мес цам, якое 

да ва ла не аб ход нае пад сіл коў ван не. 

Шка да толь кі, што ра на ці поз на спіс 

да дат ко вай лі та ра ту ры за кан чваў ся, 

а ма ма стро га вы маў ля ла: «До сыць 

ужо, бо зрок зу сім са псу еш — ідзі 

лепш на ву лі цы па гу ляй!» Вам гэ та ні-

чо га не на гад вае?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Тут, у ад ной з мін скіх ка вяр няў, 
дзе гас па да раць су жэн цы 
Фё да ра вы, — ат мас фер на, 
цёп ла, свет ла, утуль на... І на ват 
днём для гас цей за паль ва юц ца 
свеч кі на сто лі ках — 
для кам фор ту. Зруч ныя 
ка на пы. Пле ды ў клет ку. Мяк кія 
па душ кі роз най фор мы і па ме ру 
ў ка ля ро вых вя за ных чах лах...

Па мяш кан не паў пад валь нае. За ад ным з 

вок наў — сця на за метр ад ка вяр ні. Дзя ку ю чы 

зна ё мым мас та кам, якіх Іры на за пра сі ла, яна 

пе ра тва ры ла ся ў вя лі кую кар ці ну з ве лі зар ным 

дрэ ва мі, аб ло ка мі-кру а са на мі...

Цэнтр за льчы ка ўпры гож ва юць два чыр-

во ныя пад вяс ныя крэс лы, што ма цу юц ца на 

тры ва лых ме та ліч ных кар ка сах. Яны — ува соб-

ле ная ма ра і го нар ма ла дой гас па ды ні. У крэс-

лах лу на еш, мяк ка па ка лых ва ю чы ся, быц цам 

на воб ла ку. Да рэ чы, ёсць і гос ці, што хо дзяць 

спе цы яль на — па гуш кац ца, ад на ча со ва сма-

ку ю чы кла січ ную ка ву-эсп рэ са, ла тэ ці мод ны 

флэт уайт. Во дар па пу ляр на га на пою і све жай 

вы печ кі за паў няе ўсю пра сто ру, на строй вае 

на хю гэ.

Для тых, хто не ве дае: гэ тае дац кае сло-

ва — hуggеlіg — азна чае здоль насць ца ніць 

звы чай ныя за да валь нен ні жыц ця ды атрым лі-

ваць аса ло ду ад бя гу ча га ім гнен ня. Упер шы-

ню сло ва hуggе з'я ві ла ся ў пісь мо вай дац кай 

мо ве на па чат ку ХІХ ста год дзя. Па хо дзіць ад 

та ко га ж нар веж ска га, у якім азна чае «даб-

ра быт, да ста так». Ця пер сло вам вы зна ча юць 

асаб лі вую ат мас фе ру ды ад чу ван ні, звя за ныя 

са шчас цем.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Свая спра ваСвая спра ва

МЕС ЦА З ДУ ШОЙ...
і па хам ка вы

Ра зам Іры не і Аляк санд ру лёг ка ра біць агуль ную спра ву.
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Ад на жан чы на не маг ла піць ва ду са шклян кі. Зу сім, ні як, 

не пе ра адоль на. На се ан се псі ха ана лі зу яе вяр ну лі ў дзя цін ства. 

Ака за ла ся, у ча сы, ка лі яна бы ла яшчэ ма лень кай і не ўме ла 

га ва рыць, ад ной чы за ха це ла па піць. Шклян ка ста я ла на сто лі-

ку, ад нак, перш чым дзяў чо да яе да цяг ну ла ся, яе апя рэ дзі ла 

кош ка і тро хі па хляб та ла ад туль. Ма лой гэ та не спа да ба ла ся. 

Не ўза ба ве прый шла ма ці і са сло ва мі «пэў на, ты хо чаш піць» 

ста ла па іць дач ку з гэ тай шклян кі. Дзяў чын ка су пра ціў ля ла ся як 

маг ла... У вы ні ку ўзнік ла ўстой лі вая агі да да шклян кі з ва дой. 

Гэ та ад но са шмат лі кіх па цвяр джэн няў та го, што мно гія на шы 

праб ле мы па хо дзяць з дзя цін ства... Пра пры чы ны кан флік таў 

ча ла ве ка з гра мад ствам, якія бя руць ка ра ні з ма лен ства, мы 

га ва ры лі з псі хо ла га мі ў «Клу бе львоў» на су стрэ чы ў ме жах 

пра ек та «Та та-шко ла».

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ДАР ВІ НІЗМ
Іс нуе мер ка ван не, што мя няць сфе ру сва ёй дзей нас ці трэ ба 

кож ныя пяць-шэсць га доў, інакш ры зы ку еш за храс нуць на ад ным 

мес цы і пе рай сці ў за стой ны рэ жым. Ка лі мя няць толь кі мес ца 

ра бо ты, але за ста вац ца ў тым жа «амп луа», то ма ла ве ра год на 

вы біц ца на шлях кар' ер на га рос ту. Псі хо ла гі ўсё час цей ра яць 

на бы ваць раз на стай ныя кам пе тэн цыі, каб пры ста соў вац ца да 

змен лі вых аб ста він. Та кі па ды ход спра цоў вае і мо жа стаць ка-

рыс ным, у тым лі ку і пры вы ха ван ні дзя цей.

Ка лі ча ла век пе ра тва ра ец ца ў асо бу, гэ та на зы ва ец ца са цы я лі-

за цыя — за сва ен не нор маў, пра ві лаў, каш тоў нас цяў гра мад ства, 

да яко га ён на ле жыць, а так са ма стэ рэа ты паў і шаб ло наў па во дзін. 

Пры гэ тым ад бы ва ец ца адап та цыя ці пры ста са ван не да све ту.

— У пры ро дзе вы жы вае від, які най лепш пры ста соў ва ец ца 

да аб ста він. Тыя, хто не мо жа, за ста юц ца на па пя рэд няй сту пе ні 

раз віц ця. Гэ та ідэі са цы яль на га дар ві ніз му. Так і ў гра мад стве: 

хто лепш адап ту ец ца, бу дзе больш па спя хо вы, — га во рыць 

магістр псі ха ло гіі Іван ЦЫР КУН. — І тут уз ні кае па няц це шы-

ры ні са цы я лі за цыі — коль кас ці сфер, да якіх змаг ла пры ста са-

вац ца асо ба. Чым боль шы во пыт пры ста са ван ня, тым вы шэй яе 

вы жы ва льнасць у гра мад стве.

(Заканчэнне на 7-й стар. «СГ».)

Прос тыя іс ці ныПрос тыя іс ці ны

МЫ — «ВЕЧ НЫЯ ПРА ВІ ЛЫ» 
Ў ГА ЛО ВАХ НА ШЫХ ДЗЯ ЦЕЙ

Як наву чыць ма лых быць да рос лы мі?
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