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ВО ЖЫ КАЎ
...Звык ла гля дзім з дзець мі ўве ча ры 

Vіаsаt Nаturе — ад за ма лё вак з жы вой 

пры ро ды і ка рыс ці больш, чым ад муль-

ці каў, і на ла год ны «сон ны» лад яны на-

строй ва юць ня бла га, пры нам сі ма іх ма-

лых. Рап там чую за хоп ле ны вок ліч: «Ой, 

ма ма, гля дзі, які мі лень кі!» Гля джу, хто 

там та кі мі лень кі і ха ро шань кі, — ма мач-

кі мае, кра ка дзіл! Ні ра зу не Ге на, а са-

мы са праўд ны буй ны алі га тар, з пад ман-

лі ва-не жы вы мі жоў ты мі ва чы ма і зу ба мі, 

па раў ноў ваць па мер якіх з ча ла ве чы мі 

на ват не хо чац ца. Але гэ та нам, да рос-

лым, а дзяў чат кам — бач ты, мі лень кі.

Дру гая кар цін ка, ужо з на ту ры. Зла дзі-

лі са бе на вы хад ныя па зна валь ную вы-

лаз ку за го рад, пяць у ад ным: і па гу ляць 

па-за ме жа мі го ра да, ка ля ро вым ліс цем 

па ша ма цець, і на кры чац ца на ты дзень 

на пе рад, і све жым ляс ным па вет рам 

па ды хаць, і па зды маць пры го жых фо-

та, і на ве даць эка ту рыс тыч ны комп лекс 

не да лё ка ад ста лі цы. Вось у апош нім, 

раз гля да ю чы вя лі кі заа парк, су стрэ лі ся 

мы са сме лым, ка лі не ска заць на хаб-

ным, бус лом — хо дзіць за паў кро ка ад 

лю дзей, да зва ляе ра біць з са бой сэл фі, 

пры мае да ры ў вы гля дзе мяс ных ка ва-

лач каў. «Ма ма, а мож на я яму хле ба 

дам?» — про сіць ней кі хлоп чык і, атры-

маў шы да звол, доў га бе гае сле дам за 

бус лом, час ту ю чы та го акрай цам. Птуш-

ка не ўзя ла. «Зна чыць, не га лод ны», — 

зра бі ла вы сно ву ма ла дая ма ма і вель мі 

здзі ві ла ся, ка лі ра бот нік комп лек су рас-

тлу ма чыў, што бус лы, на хві лін ку, не ве-

раб'і і хар чу юц ца жы вёль ны мі кар ма мі, 

а не хле бам, пя чэн нем і чып са мі.

Цяж ка ад ка заць, коль кі мі фаў з дзя-

цін ства за хоў ва ец ца і ў на шых га ло-

вах, — ска жам, мая сяб роў ка і да трыц-

ца ці га доў ве ры ла, што во жы кі ядуць 

яб лы кі. А ўсё ча му? Да моз гу кас цей 

га рад ская, да та го ж пры ез джая з ін шай 

кра і ны, яна не ме ла сва я коў на вёс цы 

і не ба чы ла бліз ка ні ка ро вы, ні ка зы, 

ні гу сей, ка чак, зай цоў, во жы каў, не ве-

да ла, што ў Бе ла ру сі «ў дзі кай пры ро-

дзе» жы вуць ча ра па хі, і, як са ма жар туе, 

дзесь ці ў глы бі ні ду шы лі чы ла, што ку ры 

ня суць ад ра зу мы тыя яй кі...

Гэ та ўсё бы ло б за баў на, каб не цяг-

ну ла ся з па ка лен ня ў па ка лен не. І ўжо 

на шы дзе ці не ба яц ца ваў коў, та му што 

ні ко лі іх не ба чы лі, жа ха юц ца, што ад 

ка ро вы дрэн на пах не, а ў ка ня жоў тыя 

зу бы. Та му, каб не па чуць ад ной чы ад 

на шчад каў, што бул кі рас туць на дрэ-

вах, вы возь це іх на пры ро ду — хоць у 

аб ме жа ва ную пра сто ру заа пар ка: на ват 

ка лі вы са мі яго не лю бі це, гэ та пер шы і 

са мы прос ты спо саб па зна ё міць дзі ця з 

на сель ні ка мі бліз кіх і да лё кіх ля соў, па-

лёў і рэк. (Я ні ў якім вы пад ку не маю на 

ўва зе так зва ныя «кан такт ныя заа пар-

кі», дзе жы вё лы — раз мен ны ма тэ ры ял 

на па це ху на вед валь ні кам і па тэн цый ны 

рас сад нік бак тэ рый, з-за ча го та кія заа-

пар кі ўжо за ба ро не ны ў мно гіх кра і нах 

све ту — за ста юц ца толь кі вя лі кія ста-

цыя нар ныя ўста но вы, дзе пра цу юць спе-

цыя ліс ты, якія мо гуць да ход лі ва і праў-

дзі ва рас ка заць пра па во дзі ны жы вёл і 

як з імі абы хо дзіц ца.) Вы яз джай це час-

цей у лес ці на во зе ра — гэ та вы дат ная 

маг чы масць па быць усім ра зам, пра-

вет рыць га ла ву ад га рад скіх праб лем і 

тлу му, па ка заць жыў цом: вось — во жык, 

а вось — ву жык, гэ та — кас ця ні цы, гэ-

та — воў чае лы ка, а там — му ха мор, 

які мо жа быць зу сім не па доб ны да ма-

люн каў у кніж цы, але ад та го не менш 

не бяс печ ны. У ма іх ма лых да гэ туль ад но 

з са мых яр кіх ура жан няў ле та — «зна-

ём ства» з вя ліз ным со мам, яко га зла ві лі 

не зна ё мыя ры ба кі на во зе ры. А бе раг 

ту рэц кі ці які ін шы — без умоў на, так са-

ма доб ра, ад нак толь кі пас ля та го, як у 

га ло вах ма лых ад кла дзец ца, што кра ка-

дзіл не «мі лень кі».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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У сям'і вя до мых ак цё раў 
Ве ра ні кі Пляш ке віч 
і Анд рэя Сень кіна 
бы та выя кло па ты раз мер ка ва ны 
не зу сім тра ды цый на

 На жаль, су стрэц ца з сям' ёй у поў ным 
скла дзе не ўда ло ся. Анд рэй ця пер 
шчыль на за ня ты ў кі на пра ек це. 
Ве ра ні ка ж здо ле ла знай сці час 
на раз мо ву. Ка лі ўжо па ру ша на тра ды цыя 
ду э та ў ін тэр в'ю, то і пер шае пы тан не 
бу дзе не аб зна ём стве.

— У вас абодвух да во лі ба га тая філь ма гра фія, але 

не так час та зды ма лі ся ра зам з Анд рэ ем. Як успры ма е-

це тое, што ва шы гра фі кі рэд ка су па да юць? Вось, мо жа, 

ха це ла ся б ку ды-не будзь сха дзіць з му жам, а ён на зды-

мач най пля цоў цы.

— Ма гу ад ка заць за два іх. Мы вель мі ра ды, што нас за-

пра ша юць зды мац ца ў кі но. Але ўсё ж га лоў нае мес ца на шай 

ра бо ты — На цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр імя 

Гор ка га. Гра фі кі скла да юц ца з улі кам за ня тас ці ў тэ ат ры. 

А што да ты чыц ца сха дзіць з му жам... Вя до ма, мне па да ба ец ца 

бы ваць з ім на ці ка вых для нас ме ра пры ем ствах, на сяброўскіх 

вя чор ках.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач
Ве ра ні ка ПЛЯШ КЕ ВІЧ:

«За ха валь нік ся мей най 
каз ны — мой муж»

Да ры це дзе цям сваю пры сут-

насць. Яна знач на важ ней-

шая за лю быя па да рун кі. Гэ-

тае вы слоўе ці не най больш 

поў на рас кры вае сэнс та го, 

як трэ ба вы хоў ваць сва іх дзя-

цей. Не толь кі ўлас ным пры-

кла дам і жыц цё вым во пы там, 

а прос та ба вя чы з імі час, 

ве да ю чы іх па трэ бы, жа дан-

ні, на строй. Свя до мыя баць кі, 

як ця пер ка жуць, ра зу ме юць 

гэ та, а най больш ак тыў ныя 

ста ра юц ца да нес ці да ін шых. 

Як, на прык лад, чле ны ар -

га ні за цыі «Са вет баць каў». 

Яе ўдзель ні кі — та ты, якія 

праз улас ныя дум кі, по гля ды, 

а не дзе і па мыл кі прый шлі да 

высно вы, што баць ка не аб-

ход ны ў жыц ці дзі ця ці заўж-

ды і ў роз ных іпас та сях. Па-

раз ва жаць над гэ тым баць кі 

са бра лі ся за круг лым ста лом.

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «СГ».)

Са вет баць каўСа вет баць каў

ТА ТА МО ЖА, 
ТА ТА ВЕ ДАЕ І ТА ТА ХО ЧА...

Пра са цы яль нае без баць коў ства, фес ты валь та таў і стра тэ гію «О4»
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.


