
ФОР МУ ЛА 
З УСІ МІ 

ВЯ ДО МЫ МІ
Ад на з пры кмет на ша га ча су — баць-

коў скія аб мер ка ван ні ме та даў вы ха ван ня 

дзя цей. Спрэч кі на гэ ты конт ідуць у роз-

най та наль нас ці і на роз ных уз роў нях, ад 

ін тэр нэт-фо ру маў і дзі ця чых пля цо вак да 

круг лых ста лоў з сур' ёз ны мі экс пер та мі. 

І не пад лі чыць, коль кі коп' яў зла ма на ва кол 

да зво лу і за ба ро ны, уста наў лен ня меж і 

па ка ран ня, вы ха ван ня без гвал ту і, крый 

бо жа, на ня сен ня псі ха ла гіч ных траў маў.

...Мае баць кі, якім за 60, а тым больш 

тыя, хто па мя тае пер шыя пас ля ва ен ныя га-

ды, ка лі згад ва юць пра ўлас нае дзя цін ства, 

шчы ра пры зна юц ца: ім і іх род ным бы ло 

не да ця пе раш няй псі ха ло гіі ды фі ла со фіі. 

Пом ніц ца, адзін з даў ніх ма іх ге ро яў раз-

ва жаў: «Нас га да ва лі па вод ле «Рэс пуб лі кі 

ШКІД» і Ма ка ран кі — у най леп шым вы пад-

ку. Дзе да па ма гаў ка лек тыў — шко ла, пі я-

не рыя, кам са мол, дзе дзей ні чаў аса біс ты 

прык лад, а дзе, як у ма ёй су сед кі, якая бра-

ла ся за лю бую ра бо ту, каб толь кі пад няць 

дзя цей, па спя ва лі толь кі пра са чыць, каб 

ма лыя бы лі абу тыя-адзе тыя, не га лод ныя і 

дво ек у шко ле не на ха па лі. А ця пер ін шыя 

каш тоў нас ці, ра зу ме е це?»

Праз больш чым 15 га доў пас ля той 

раз мо вы, ма ю чы ўжо не са мы вя лі кі, але 

свой улас ны баць коў скі і жыц цё вы во пыт, 

мяр кую, што ра зу мею. Не бя ру ся па раў ноў-

ваць жыц цё ў прын цы по ва роз ных кра і нах, 

гра мад ствах, эка но мі ках і сіс тэ мах каш-

тоў нас цяў. Не ры зык ну ска заць, што нам, 

баць кам «па ка лен ня Z», ляг чэй га да ваць 

дзя цей, чым са вец кай ін тэ лі ген цыі 1960-х 

аль бо тым, хто да дры жы каў яс на пом ніць 

та таль ны дэ фі цыт і раз мы ван не ма раль ных 

усто яў у 90-я. Але вы раз на ад чу ваю, што 

ў ця пе раш ніх ста сун ках со цы у му, баць коў 

і дзя цей мне па да ба ец ца. «А» — ад каз-

насць. Ра зу мен не та го, што быць ма май і 

та там — гэ та не прос та на ра дзіць агуль нае 

дзі ця, але вы ха ваць, на ву чыць, за клас ці ў 

яго тыя асноў ныя ха рак та рыс ты кі і ўмен ні, 

якія спат рэ бяц ца ў жыц ці. І, зноў жа, нес-

ці ад каз насць. Пе рад са бой і бліз кі мі, каб 

дзя цей не за во дзі лі, як ко ці каў ды са ба чак, 

а на ра джа лі свя до ма, рых ту ю чы ся да кар-

ды наль ных пе ра мен у сва ім жыц ці, звыч-

ках, свя до мас ці. Пе рад на стаў ні ка мі, якія 

бу дуць ву чыць дзя цей уся кім не аб ход ным 

дыс цып лі нам, раз ві ваць спар тыў ныя і твор-

чыя здоль нас ці, ву чыць ду маць, спа сці гаць 

но вае — але не аба вя за ныя іх, на шых дзя-

цей, вы хоў ваць. Пе рад са мі мі дзець мі, якія 

ўбі ра юць і най леп шыя, і да лё ка не са мыя 

доб рыя на шы ры сы і ма не ры па во дзін, пе-

рай ма юць тую ма дэль ста сун каў з ін шы мі 

людзь мі, якую транс лю ем мы, і, да рэ чы, 

так са ма ву чац ца — аль бо не ву чац ца — 

ад каз нас ці за свае сло вы і ўчын кі.

Ча сам зда ец ца, што ад су час ных баць-

коў гра мад ства па тра буе за над та мно га: 

і са чыць за дзі цем у тры во кі 24 га дзі ны ў 

су ткі, і не за ду шыць гі пер апе кай, і за бяс-

печ ваць мност ва па трэб дзі ця ці, і не ска-

ціц ца ва ўсё да зво ле насць, і не да пус каць 

ма раль на га і фі зіч на га гвал ту, і не вы рас-

ціць ін фан ты ла, які атрым лі вае глы бо кую 

ду шэў ную траў му пры кож ным су тык нен ні 

з рэ аль ным све там... І ўсім ты ві нен, ві-

нен, ві нен, але ж не маг чы ма кант ра ля ваць 

аб са лют на ўсе ас пек ты жыц ця. У та кіх 

вы пад ках аса біс та мне да па ма гае тэр мін 

«да стат ко ва доб рая ма ці» — дзя куй, ша-

ноў ны бры тан скі псі ха тэ ра пеўт і пе ды ятр 

До нальдс Вудс Ві ні кот, за тое, што сфар-

му ля ваў гэ ту прос тую і жыц цё вую шту ку. 

Да стат ко ва доб рыя ма ці/баць ка — гэ та 

тыя лю дзі, якія ро бяць для раз віц ця і вы-

ха ван ня дзя цей усё, што ў іх сі лах, але 

па кі да юць за са бой пра ва на па мыл ку. 

Сло вам, гэ та не ро ба ты і не за гна ныя ў 

паст ку пер фек цы я ніз му ня шчас ныя іс то-

ты, а нар маль ныя жы выя лю дзі, якія ве да-

юць, што ня ма раз і на заўж ды пра пі са на га 

зво ду пра віл, які па ды хо дзіць для ўсіх, і ці 

«пра віль на» ты вы га да ваў дзя цей, ста не 

зра зу ме ла толь кі праз час.

Та му ў дум ках я заўж ды да піс ваю да 

свай го «А» — ад каз насць — яшчэ ад ну лі-

та ру. «Л» — лю боў. На сён ня гэ та га лоў ныя 

мае баць коў скія і ся мей ныя каш тоў нас ці.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Та та Ар цё ма сы шоў з сям'і, ка лі той яшчэ не ха дзіў у шко лу. Ма ма за ста ла ся ад на 

па ды маць двух сы ноў у ка му наль най ква тэ ры. Жы лі вель мі цяж ка. Ка лі Ар цё му споў-

ні ла ся 13, ма ма па мер ла. Хлоп чык за стаў ся сі ра той. Ба бу ля з дзя ду лем афор мі лі 

апе ку, каб пад лет ка не за бра лі ў шко лу-ін тэр нат. Ар цём лі чыць ся бе шчас ліў чы кам, 

бо яму ўда ло ся за стац ца ў сям'і, ён усве дам ляў і ца ніў тое, што ра бі лі для яго род-

ныя. Сён ня ў муж чы ны моц ная сям'я: лю бі мая жон ка і пя цё ра дзя цей. Ад на го са 

сва іх сы ноў ён усы на віў во сем га доў та му. Але гэ та не адзі нае дзі ця, яко му муж чы на 

да па мог. Ар цём ГА ЛА ВІЙ ства рыў уста но ву па са цы яль най адап та цыі дзя цей-сі рот 

«Ніт кі сяб роў ства». Ар га ні за цыя шу кае для дзя цей, у якіх амаль не за ста ло ся шан цаў 

знай сці сям'ю, да рос лых сяб роў, што мо гуць і хо чуць да па маг чы ма лым адап та вац-

ца да жыц ця ў «вя лі кім све це», ды прос та пад тры маць іх у цяж кія хві лі ны. У на шай 

кра і не та кое сяб роў ства на зы ва ец ца па тра нат ным вы ха ван нем. Да рос лы ча ла век 

з'яў ля ец ца ў жыц ці дзі ця ці не рап там — яго рых ту юць псі хо ла гі «Ні так сяб роў ства». 

З дзі цем зна ё міц ца ча ла век ужо пад рых та ва ны, які не пе ра ду мае сяб ра ваць праз 

пэў ны час, су тык нуў шы ся з цяж кас ця мі і бо лем ма ло га.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Ніці сяб роў стваНіці сяб роў ства КОЖ НА МУ ДЗІ ЦЯ ЦІ 
ПА ТРЭ БЕН СВОЙ ДА РОС ЛЫ

Як да па маг чы сі ро там... і не на шко дзіць

Сям'я Дзя дзю коў бу дуе дом, як і мно гія на іх ву лі цы, у іх 

на се ле ным пунк це, у на шай кра і не. «Мы яшчэ да бу доў-

ва ем — і ўжо лю бім наш дом, — ка жа Свят ла на. — Ра зам 

з дзець мі даў но спла на ва лі, дзе што бу дзе ста яць, як мы 

раз мес цім ся, як упры го жым па коі, кух ню, дзе якія квет кі 

па са дзім у два ры. Аба вяз ко ва бу дуць ру жы. За ста ец ца 

зу сім ня шмат у па раў на нні з тым, што ўжо зроб ле на. Ле-

там, спа дзя ём ся, пе ра бя ром ся ў свой та кі доў га ча ка ны, 

та кі лю бі мы дом».

Сі бір скі па ча так
Свят ла на, шмат дзет ная ма ма з вёс кі Чар наў чы цы, што пад 

Брэс там, па дзя лі ла ся гіс то ры яй іх сям'і і до ма. Ця пер яна дак лад на 
ве дае, што шлю бы ад бы ва юц ца на ня бё сах. Рас ка за ла, што лё сы 
іх з Аляк санд рам дзіў ным чы нам склад ва лі ся па доб на і раз ві ва лі ся 
па ра лель на, каб по тым ад ной чы сыс ці ся ў пунк це пе ра ся чэн ня.

Баць кі абод вух су жэн цаў ма ла ды мі хлоп ца мі па да лі ся не ка лі з 
Брэст чы ны на бу даў ніц тва БА Ма (Бай ка ла-Амур скай ма гіст ра лі). 

Абод ва бе ла ру сы ў да лё кім Крас на яр скім краі су стрэ лі сі бі ра чак 
і ажа ні лі ся. Та кім чы нам, і ў Свят ла ны, і ў Аляк санд ра баць кі ту -
тэй шыя, а ма ці з Сі бі ры. Абое яны там і на ра дзі лі ся, за ты ся чы 
кі ла мет раў ад Бе ла ру сі, там рас лі, ха дзі лі ў шко лу. І абедз ве сям'і 
не дзе ў па чат ку 90-х га доў па па доб ных пры чы нах з роз ных мес цаў 
вяр ну лі ся на ма лую ра дзі му му жоў. «Бо тут, у нас, бы ло яшчэ не 
зу сім цяж ка вы жы ваць, а там зу сім скла да на ста ла», — ус па мі нае 
Све та ма ты вы ра шэн ня баць коў. Вось так яна і Са ша больш за 
двац цаць га доў та му апы ну лі ся ў ад ной вёс цы Брэсц ка га ра ё на. 
Але Чар наў чы цы — на се ле ны пункт не ма лы, тут не каль кі ты сяч 
ча ла век жы ве. Да ча су яны не ве да лі ад но ад на го, кож ны з іх ства-
рыў сваю сям'ю. І ў кож на га сям'я не ад бы ла ся... У вы ні ку — пас ля 
раз во ду Свят ла на за ста ла ся з дач кой, і Аляк сандр за стаў ся са 
сва ёй дач кой. А ка лі гэ тыя двое лю дзей з та кі мі па доб ны мі лё са мі 
су стрэ лі ся, па між імі і пра міль гну ла тая са мая іск ра, што да ла
па ча так ка хан ню ды но вай шчас лі вай сям'і.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Та кі доў га ча ка ны Та кі доў га ча ка ны 
і лю бі мыі лю бі мы

У па ко ях бу дуць кар ці ны, у два ры — ру жы. 
Як шмат дзет ная сям' я бу дуе жыл лё з да па мо гай дзяр жаў най суб сі дыі


