
ЗАЎЖ ДЫ... 
НЕ ГА ТО ВЫЯ?

Тэ ма чар го вай ка лон кі «СГ» на-

ра дзі ла ся, вы ба чай це за ка лам бур, з 

дыс ку сіі аб на ра джэн ні. Вось на ві на, 

якую на мі ну лым тыд ні не пра пус ці лі 

на ват ля ні выя. Пад час пе ра пі су на-

сель ніц тва ў 2019 го дзе бе ла ру сам бу-

дуць за да ваць но выя пы тан ні — у пры-

ват нас ці, у жан чын па ці ка вяц ца пра 

жа дан не мець дзя цей. Ла гіч нае пы тан-

не: ча му толь кі ў жан чын? Як рас тлу-

ма чы лі прад стаў ні кі На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ та, «бо толь кі 

жан чы ны ў нас на ра джа юць». З ад на-

го бо ку, зра зу ме ла і пра віль на. Але з 

ін ша га — пра бач це, на ра джа юць жа 

не ад ду ха свя то га! І ў ідэа ле па доб ны 

жыц цё ва важ ны крок му сяць па пя рэд-

не аб мер ка ваць абое — па ра, сям'я. 

Вы ба чай це за па фас, але на ра дзіць 

дзі ця — гэ та вам не за вес ці ка ця ня, 

не ма шы ну на быць і не па зы ку ўзяць, 

а вы пус ціць у свет но вае жыц цё, пас ля 

ча го ва ша ўлас нае (спы тай це баць коў, 

ка лі не ве ры це) ужо больш ні ко лі не 

бу дзе ра ней шым.

І хоць мо мант уклю чэн ня па доб на га 

пы тан ня ў пе ра піс ную ан ке ту вель мі 

су мнеў ны і спрэч ны, на ват з улі кам 

кло па ту аб дэ ма гра фіі, але нель га 

ад ра са ваць яго толь кі ад на му ча ла-

ве ку, тым са мым ус клад ва ю чы на яго 

ад каз насць за агу ча ны ад каз — якім 

бы ён ні быў. Не здар ма і ў пры ват ных 

раз мо вах, і на фо ру ме ў ін тэр нэ це 

праз адзін су стра ка юц ца ка мен та рыі: 

«Ка лі пра тое ж са мае спы таць у муж-

чын, вы ні кі бу дуць зу сім ін шыя». А да-

лей, як во дзіц ца, пай шло-па еха ла...

Ад ны ка на па выя экс пер ты ўпэў-

не ныя, што ўся спра ва ў муж чы нах. 

Гэ та яны ў пе ра важ най боль шас ці 

спа чат ку ў шты кі ўспры ма юць ад ну 

толь кі ідэю пай сці ў дэ крэт ны вод пуск 

(у 2017 го дзе ска рыс та лі ся за кон най 

маг чы мас цю вод пус ку па до гля дзе за 

дзі цем 3169 та таў) і лі чаць здзе кам 

ра бо ту вы ха ва це ля дзі ця ча га сад ка 

аль бо, крый Бо жа, ня не чкі. А по тым 

яны ж гуч на скар дзяц ца на «та таль нае 

жа но чае вы ха ван не» дзя цей і на тое, 

што ў сям'і іх ус пры ма юць як ха дзя чы 

ка ша лёк. ...Па клаў шы ру ку на сэр ца, 

ша ноў ныя чы та чы-муж чы ны, аса біс та 

вы, кож ны з вас, што-не будзь зра бі лі 

для та го, каб змя ніць сі ту а цыю, аль бо 

звык ла ад мах ну лі ся: «Хай так», — і 

зноў ру шы лі за раб ляць гро шы?

Як во дзіц ца, дру гая част ка кры ты-

каў ві на ва ціць жан чын. Маў ляў, і ўлас-

ную фі гу ру яны шка ду юць, і фі зіч на 

ды ма раль на на пруж вац ца не хо чуць, 

і, са мае га лоў нае, усю да ро гу ма ні пу-

лю юць дзець мі: за ха чу — на ра джу, 

не за ха чу — зраб лю аборт, за ха чу — 

раз вя ду ся і вы смак чу з бы ло га му жа 

алі мен ты, а дзя цей так і так па кі нуць з 

ма май...

Хоць, ка неш не, усё гэ та край нас ці, 

і ў чыс тым вы гля дзе яны су стра ка юц-

ца не так час та, як мы адзін ад на му 

да каз ва ем. Хут чэй за ўсё, іс ці на зноў 

не дзе по бач, не дзе па ся рэ дзі не гэ тых 

пе ра ка нан няў-ан та га ніс таў. Маг чы ма, 

яна ў тым, што ўсе мы ма ла або зу сім 

не ўяў ля ем, з які мі скла да нас ця мі да-

вя дзец ца су тык нуц ца? Хтось ці бачыць 

жыц цё з дзець мі як кар цін ку з глян ца-

ва га ча со пі са і ба лю ча б'ец ца аб «не-

фа та шоп ле ную» рэ ча іс насць, хтось ці, 

на ад ва рот, за га дзя пры дум вае са бе 

стра шыл кі і не ра ша ец ца на ват па-

спра ба ваць зра біць крок на пе рад, 

пры дум ля ю чы ад га вор ку пра «не ха чу 

пла дзіць га ле чу» і «мы яшчэ не га-

то выя»... А маг чы ма, мы са мі вель мі 

час та не ўме ем да мо віц ца на бе ра-

зе — шчы ра па гу та рыць са сва ёй па-

ла він кай пра жыц цё выя пла ны: хто ма-

рыць пра пя цё ра дзя цей і са ба ку, а хто 

не за дум ваў ся пра дзя цей на огул?

Ні хто не ве дае ва шы жа дан ні лепш 

за вас са міх, і ні хто, на ват бліз кі ча-

ла век, не му сіць іх угад ваць. Та му 

па кінь це раз ва гі пра га тоў насць ці не-

га тоў насць для каст ру лі з бар шчом, 

а са бе і ка ха на му — га лоў нае, не хлу-

сіць.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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П
РА Мі ка лая Ва ра пая мы ўжо ад ной чы пі са лі. 

Гэ та та ле на ві ты ма гі лёў скі му зы кант, 

яко му поў ная сле па та не пе ра шко дзі ла 

цал кам рэа лі за вац ца ў жыц ці. Пры чым ад быў ся 

Мі ка лай не толь кі як пра фе сі я нал, але яшчэ 

і як па спя хо вы сем' я нін. Ра зам са сва ёй жон кай 

Га лі най ён па дзя ліў ся ся мей ным рэ цэп там шчас ця.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Тыя, хто побачТыя, хто побач  

Мі ка лай і Га лі на.

ЖЫ ВЁМ ЖЫ ВЁМ 
І РА ДУ ЕМ СЯ!І РА ДУ ЕМ СЯ!

Сак рэ ты ся мей на га шчас ця ад ма гі лёў ска га му зы кан та Сак рэ ты ся мей на га шчас ця ад ма гі лёў ска га му зы кан та 
Мі ка лая Ва ра пая і яго дру гой па ла він кі Га лі ны Маль ца вайМі ка лая Ва ра пая і яго дру гой па ла він кі Га лі ны Маль ца вай

У хут кім ча се ў шко лах пра зві няць пер шыя зван кі, 

і чар го вы ву чэб ны год да дасць кло па таў і школь ні кам, 

і баць кам. Асаб лі ва ня прос ты гэ ты час для тых, хто сё ле та 

ся дзе за пар ты ўпер шы ню. На ват для са мых пад рых та ва ных 

пер шыя ме ся цы ў шко ле аба роч ва юц ца стрэ сам. 

Як да па маг чы адап та вац ца ўча раш нім дзет са даў цам 

у но вых аб ста ві нах і ства рыць кам форт ныя ўмо вы до ма, 

ча го нель га ад іх па тра ба ваць і як не пра пус ціць тры вож ныя 

зва ноч кі, рас ка за ла псі хо лаг Га рад ско га дзі ця ча га клі ніч на га 

псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Га лі на СТАН ЧЫК.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Гэта мы не праходзілі!Гэта мы не праходзілі!  

ПЕР ШЫ РАЗ 
У ПЕР ШЫ КЛАС

Як да па маг чы дзі ця ці 
на ла дзіць школь нае жыц цё


