
НЕ Ў ДЫП ЛО МЕ 
ШЧАС ЦЕ

Скон чыў ся чар го вы на ву чаль ны год, 

і ў баць коў скіх ча тах па ча ло ся вы хва-

лян не гра ма та мі, дып ло ма мі і па хваль-

ны мі ліс та мі, якія атры ма лі на шы вы-

дат ні кі, спарт сме ны, та лен ты і на огул 

са мыя леп шыя ў све це школь ні кі.

Мно гія дзе ці так са ма за ра зі лі ся гэ тым 

ду хам спа бор ніц тва. Мая ста рэй шая 

дач ка, на тхнё ная атры ма ны мі гра ма та-

мі, доў га па зі ра ва ла з імі на баць ка ву 

фо та ка ме ру, а по тым да пыт ва ла ся ў 

мя не, коль кі «дзя вя так» да пу шчаль на 

атры маць за ўвесь час на ву чан ня ў шко-

ле, каб лі чыц ца вы дат ні цай, і вя ла ней-

кія толь кі ёй зра зу ме лыя пад лі кі ў на тат-

ні ку. Яе пры яцель ка па гуль нях, на па ру 

га доў ста рэй шая, лі та раль на пла ка ла 

з-за та го, што ў га да вым та бе лі вый шла 

ад на «вась мёр ка». А ка ле га, у якой сын 

сё ле та скон чыў 9 кла саў на 9 і 10 ба лаў, 

пры зна ла ся, што раз ня во ліц ца толь кі 

пас ля апош ня га эк за ме ну, а па куль яны 

абод ва «на ва ляр' ян цы»...

Я, ка неш не, га на ру ся пос пе хам сва-

іх дзя цей — дый за чу жых, ка лі на тое 

пай шло, умею па ра да вац ца. Я толь кі 

«за», ка лі яны цяг нуц ца да ве даў, пра-

яў ля юць ся бе ў твор час ці, у спор це, 

ка лі з ці ка вас цю зай ма юц ца да след чай 

ра бо тай або ўдзель ні ча юць у важ ных 

гра мад скіх іні цы я ты вах. Але вель мі 

«су праць», ка лі пра цэс ву чо бы за мест 

са ма ўдас ка на лен ня, раз віц ця асо бы пе-

ра тва ра ец ца ў гон ку за ме да ля мі і дып-

ло ма мі, у ка лек цы я на ван не па хваль ных 

ліс тоў, каб ма ма/та та/ба бу ля га на ры лі-
ся і ды рэк тар на школь най лі ней цы ад-
зна чыў. Ня хай бу дзе спар тыў ны азарт, 
дух спа бор ніц тва, ін тэ ле кту аль ныя і 
твор чыя по шу кі — але не рас па ча ты 
яшчэ ў дзя цін стве кір маш пых лі вас ці.

«Ма ма, — го ра ча за пя рэ чы ла дач ка, 
ка лі я ска за ла, што вы дат ныя ад зна-
кі — не са мае важ нае ў жыц ці, — але ж 
у ця бе ёсць за ла ты ме даль за шко лу! 
І я так са ма ха чу!» — «Што ты бу дзеш з 
ім да лей ра біць, — смя ю ся, — са ліць?»

...Не бу ду ма ніць, атрым лі ваць доб-
рыя ацэн кі мне па да ба ла ся. Тым больш 
што пы таць, пі саць, лі чыць — у пер шых 
кла сах гэ та атрым лі ва ла ся лёг ка. Да лей 
ву чыц ца ста ла прос та ці ка ва, а по тым 
не як на ту раль на скла ла ся пры выч ка 
і ўнут ра ная дыс цып лі на — пад рых та-
вац ца так, каб атры маць не ні жэй за 
«чац вёр ку» (яшчэ па той, пя ці баль най 
сіс тэ ме). Пры тым ні я кім вун дэр кін дам і 
дзяў чын кай з бу ду чы ні я не бы ла, та му 
да во дзі ла ся і па па цець — на фіз куль-
ту ры, дзе ні ко лі не лю бі ла крос і на огул 
бег, ці на гіс то рыі, ка лі пэў ныя да ты імк-
ну лі ся вы мыц ца з па мя ці. Але са праўд-
ная «тра ге дыя» ў мя не зда ры ла ся з 
чар чэн нем. Па ім — за раз пры зна юся ў 
жа ху і гань бе — не каль кі чвэр цяў за пар 
я атрым лі ва ла «трой кі». Ват ман не лю-
біць вы праў лен няў і пе ра ро бак, а ін жы-
нер ных та лен таў у мя не ані ко лі не бы ло, 
та му зда дзе ныя скрэм за ныя і на па-
ўсцёр тыя не аку рат ныя чар ця жы ў роз-
ных пра ек цы ях на гад ва лі, як ска за ла б 
асля ня Іа, сум нае ві до ві шча. На стаў нік 
чар чэн ня, ня доб ра па смі ха ю чы ся, ка-
заў, што за та кую зня ва гу яго прад ме та 
не ба чыць мне ме да ля як сва іх ву шэй. 
З якім жа за да валь нен нем, да ве даў-
шы ся, што чар чэн не ў за лік ся рэд няй 
шко лы не ідзе, у дзень апош ня га зван ка 
я кі ну ла яму ў ка лі до ры: «Мо жа це мя не 
па він ша ваць, Н.Н-авіч!» Улас на, дру гі і 
апош ні раз ме даль даў мне ўпэў не насць 
у сва іх сі лах пры па ступ лен ні ў ін сты тут: 
я прос та не маг ла са бе да зво ліць на пі-
саць са чы нен не дрэн на.

Але на кож най су стрэ чы вы пуск ні коў 
мы з бы лы мі ад на клас ні ка мі пры хо дзім 
да вы сно вы, што не ў дып ло мах і ме да-
лях шчас це. Ад ным гэ та не спат рэ бі ла-
ся на огул, дру гім да вя ло ся звяр тац ца 
да рэ пе ты та раў, каб пад цяг нуць на ма-

ля ва ныя ад зна кі да рэ аль ных ве даў. 

А моц ныя пра фе сі я на лы, па спя хо выя 

біз нес ме ны, на рэш це, шчас лі выя лю дзі 

вы рас лі як з вы дат ні каў, так і з са мых 

што ні ёсць ці хіх тро еч ні каў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Нашы дзеціНашы дзеці

64 ПРАБ ЛЕ МЫ ШТО ДНЯ
Якім бы доб рым ні быў дзі ця чы дом, гэ та ўсё роў на дзяр жаў ная ўста но ва

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Сяр гея ма ці кі ну ла ў ра дзіль ні, 

збег ла, і яе так і не знай шлі... Ва ня і 
Мак сім — са шмат дзет най сям'і, у іх 
ёсць яшчэ два бра ты і дзве сяст ры, 
а ма ці вя лі ка га ся мей ства, якой кры-
ху за 25, ня даў на на ра дзі ла сё мае 
дзі ця. Па доб ныя гіс то рыі, на жаль, 
зу сім не вы клю чэн не ў ста ліч ным 
дзі ця чым до ме № 2. На пры кан цы 
ле та яго рас фар мі ру юць, бо дзесяць дзяцей вы пус цяц-
ца ў да рос лае жыц цё, нехта пой дзе на ўсы наў лен не. 
Баць коў два іх ма лых ад но вяць у пра вах на дзя цей. Тым, 
хто за ста нец ца, падбяруць ін шыя фор мы вы ха ван ня, 
у пры ват нас ці, накіруюць у ся мей ныя дзі ця чыя да мы, 
і гэ та знач на лепш, чым у дзет до ме, упэў не на яго ды рэк-
тар з больш як 30-га до вым ста жам Ва лян ці на ЗЯ НЕ ВІЧ.

«РЭ СТА РАН НЫ» ЛАД ЖЫЦ ЦЯ
З мая 1988 го да яна прый шла сю ды пас ля зме ны трох ды рэк-

та раў, якія мя ня лі ся ледзь ве не што год, і за ста ла ся на ўвесь час 
іс на ван ня ўста но вы. Сё ле та Ва лян ці на Пят роў на ад зна чы ла сваё 
70-год дзе, ад нак сіл і ім пэ ту на га да ван цаў у ды рэк та ра хо піць 
яшчэ на доў гія га ды. Не здар ма ж яна не каль кі ра зоў ба бу ля, 
у тым лі ку і праз бы лых вы пуск ні коў, якія і ў да рос лым жыц ці не 

за бы ва юц ца на тую, што імк ну ла ся да па маг чы.

— У мя не па куль па чуц цё, што я ўсё жыц цё тут бу ду пра ца-

ваць, — смя ец ца яна. — Хоць сяб роў кі і здзіў ля юц ца, як я столь кі 

га доў жы ву на гэ тым вул ка не.

Пры хо дзя чы на ра бо ту, ды рэк тар заў сё ды пы та ец ца ў дзя жур-

най: ці ўсе зда ро выя, ці ўсе на мес цы, ці ўсё доб ра? Так па чуц цё 

ад каз нас ці за па да печ ных ста на ві ла ся па ста ян ным. Ды рэк тар 

да гэ туль не мо жа да зво ліць са бе пай сці на баль ніч ны, у яе на-

збі ра ла ся ўжо 114 дзён ад па чын ку.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

Жы ха ры дзі ця ча га до ма заўж ды ста ра юц ца він ша ваць тую, 
хто за мя ніў ім ма ці.

МА ЛЕНЬ КІ МІ НОЖ КА МІ 
НА ВЯ ЛІ КІЯ ПОД ЫУ МЫ
Хлоп чы кі-
двай ня ты 
з бе ла рус кай сям'і 
пра цу юць у Кі таі 
і зды ма юц ца 
ў філь мах 
і се ры я лах 
бе ла рус кай 
і ра сій скай 
вы твор час ці
Бра ты Яфім і Мі ха іл ЦУ БЫ 

з чатырох га доў зды ма юц ца 

ў кі но, пра цу юць ма дэ ля мі 

ў Іта ліі і Кі таі, рэ кла му ю чы 

вя до мыя брэн ды дзі ця ча га 

адзен ня, пры ма юць удзел 

у тыд нях мо ды, пры гэ тым 

не пе ра ры ва ю чы на ву чан ня 

ў шко ле і зай ма ю чы ся 

спор там. Пра тое, як хлоп чы кі 

тра пі лі ў кі но і мо ду, як да 

гэ та га ста віц ца та та і чым 

да вя ло ся ах вя ра ваць дзе ля іх 

за ня ткаў ма ме, сям'я Цу баў 

рас ка за ла ў сва ім пер шым 

ін тэр в'ю.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)


