
Аку ля ры 
для ап ты міс та
Едзем да до му з доў гай пра гул кі па 

го ра дзе, ма лод шая па чы нае кап ры-

зіць на роў ным мес цы — тое не так, 

гэ та не гэ так, дай це мне ўвесь свет 

і пя чэнь кі. Па жы лая жан чы на по бач 

уго лас здзіў ля ец ца: «А ча му ты пла-

чаш?» Але, перш чым я па спя ваю на-

пру жыц ца ў ча кан ні ма ра лі на кшталт 

«доб рыя дзяў чат кі не пла чуць» ці 

«вось з са бою за бя ру», да дае: «У ця-

бе ж та кая пры го жая ўсмеш ка!». Ма-

лая раз губ ле на ўсмі ха ец ца, по тым 

яшчэ і яшчэ — а ка му не да спа до бы 

кам плі мен ты? А жан чы на на маю 

ўдзяч насць тлу ма чыць: «Я со рак га-

доў бы ла на стаў ні цай ма лод шых кла-

саў, па ды хо ды ёсць. І ве да е це, што?.. 

Мы вель мі ма ла хва лім на шых дзя цей. 

Не за бы вай це ся іх хва ліць, доб ра?». 

На раз ві тан не ма лая доў га ма ха ла ёй 

ру кой праз ак но, не сці ра ю чы ўсмеш-

ку з тва ру.

У што дзён най мі тус ні я, маг чы ма, 

за бы ла ся б на гэ ту су стрэ чу. Але праз 

ты дзень да вя ло ся ста яць у чар зе ў дзі-

ця чай па лі клі ні цы. Чар га доў гая, сі туа-

цыя на пру жа ная, бо льгот ні кі роз ных 

ка тэ го рый і «прос та баць кі» вы свят ля-

юць ад но сі ны па між са бой, каб ра ней 

тра піць у ка бі нет і вы браць з мі зэр най 

коль кас ці дэ фі цыт ных та лон чы каў на 

ма саж той, які мае са мыя... зруч ныя 

час і да ту. Та лон чы каў мо з дзя ся так, 

лю дзей у чар зе знач на больш, мно гія 

спаз ня юц ца на пра цу, а ча кан не ня-

сцерп на за цяг ва ец ца. Дзе сяць хві лін, 

двац цаць; зда ец ца, за раз нех та вы-

бух не скан да лам, які ўжо ад чу валь на 

ві сіць у па вет ры. І рап там... «Ой, якое 

не маў ля пры го жань кае, якія ў яго руч кі 

ма лень кія і воч кі свет лыя!» — звон ка 

і ра дас на аб вя шчае на ўвесь ка лі дор 

дзяў чын ка га доў ся мі-вась мі. Яна так-

са ма ў гэ тай чар зе ра зам з ма ту ляй, 

і па куль тая за ня тая чы тан нем на кі-

рун каў, да ве дак і ін шых ме ды цын скіх 

да ку мен таў, шпа цы руе ўздоўж сця ны 

і гуч на, а га лоў нае, шчы ра за хап ля-

ец ца на ва коль ны мі. — «Ма мач ка, 

гля дзі, якая цё ця пры ваб ная — яна 

вы шэй за ўсіх тут, і та кія ямач кі ў яе 

на шчо ках, ка лі ўсмі ха ец ца. Ой, а ку-

ды ма лень кі пад зеў ся — сы шоў? Ён 

жа да нас яшчэ вер нец ца? Спа дзя-

ю ся, ён не хва рэе, а толь кі па та лон-

чык прый шоў — ён та кі сім па тыч ны!» 

І ад бы ва ец ца цуд. Праз не каль кі хві-

лін спа кой на і пры яз на ўсмі ха юц ца 

ўжо ўсе пры сут ныя, бо амаль кож ны 

атры маў сваю пор цыю лас кі і ўхва лы. 

А скан дал рас тва рыў ся, так і не па чаў-

шы ся, хоць чар га ру ха ец ца ні коль кі не 

хут чэй. І мне ча мусь ці зда ец ца, што 

ні хто з да рос лых не «раз ру ліў» бы гэ ту 

сі ту а цыю лепш — хі ба толь кі тая, вы-

пад ко ва су стрэ тая на стаў ні ца, у якой 

«ёсць па ды хо ды».

Вось праў да, ка лі вы апош ні раз 

ка гось ці хва лі лі — бліз ка га, да лё ка-

га, сяб ра, ка ле гу, ма ла зна ё ма га — 

не ліс лі ва, каб да маг чы ся свай го 

ці атры маць якія-не будзь бо ну сы, 

не дзя жур на, каб за мя ніць ма тэ ры-

яль ны сты мул ма раль ным, а шчы-

ра, хоць бы пад уплы вам мо ман ту? 

(Як пы таў ся ка пі тан Джэк Ве ра бей 

у па плеч ні каў-пі ра таў: «Хоць хто-не-

будзь вы ра тоў ваў мя не прос та та му, 

што за су ма ваў?») Я не маю на ўва зе 

штуч ныя па мян шаль ныя су фік сы. Ка лі 

га вор ка імі пе ра сы па ная па спра ве і 

без, то зва ро ты «ча ла ве чак», «ра зум-

нень кая ты мая» і да та го па доб нае 

больш раз драж ня юць, чым па да ба-

юц ца. Рэч у тым, каб прос та пра явіць 

ува гу — да ка ле гі, якой вель мі па суе 

но вая пры чос ка, да ва дзі це ля тра лей-

бу са, які па ча каў хві лін ку і пры тры маў 

та бе ад чы не ны мі дзве ры, і, ка неш не, 

да ўлас на га дзі ця ці, якое ка лі і не пры-

нес ла са шко лы ўсе «дзя сят кі», за тое 

пе ра мы ла по суд без на па мі ну. Усё па 

кла сі цы — прос тыя сло вы, прос тыя 

рэ чы, каш тоў насць якіх ра зу ме еш 

толь кі праз час... Дрэн нае, не га тыў нае 

час цей кі да ец ца ў во чы і даў жэй пом-

ніц ца, але ці вар та на ім за ся родж-

вац ца? Мо, ад шу ка ем адзін у ад ным 

штось ці доб рае і пры го жае? Не здар-

ма ка жуць, што пры га жосць — у ва-

чах та го, хто гля дзіць...
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Ка лі пра парт нёр скія ро ды з му жам мно гія не толь кі чу лі, але 

і прай шлі праз іх, то ро ды з доў лай, як і са ма гэ та пра фе сія, 

для боль шас ці за ста юц ца та ям ні цай. На стас ся Навіцкая, 

якая ўжо пяць га доў да па ма гае ця жар ным жан чы нам і су-

пра ва джае ро ды, рас ка за ла, што та кое на ра джаць з доў лай, 

коль кі гэ та каш туе і за што іх не да люб лі вае мед пер са нал.

Не ма са вая з'я ва. Але...
— Мно гія ду ма юць, што гэ ты за ня так звя за ны з ме ды цы най і па-

тра буе ме ды цын скай аду ка цыі. На са май спра ве, не. Гэ та пра фе сія 

афі цый на пры зна на ў мно гіх кра і нах, у тым лі ку ЗША, Анг ліі, Із ра і лі, 

Поль шчы. І ад па вед на, на яе ёсць на ву чан не і сер ты фі ка цыя. Тут 

трэ ба ра зу мець ме жы сва ёй пра фе сіі і тлу ма чыць гэ та клі ен там. 

У Бе ла ру сі та кой пра фе сіі афі цый на ня ма. Але ўжо га доў дзесяць, 

як доў лы ў нас іс ну юць. Праў да, на зваць гэ та ма са вай з'я вай нель-

га. Ця пер у Мін ску 4-5 доўл, якія су пра ва джа юць ро ды. Пры гэ тым 

по пыт на іх у жан чын ця пер пры кмет на па вы ша ец ца.

Зай мац ца ў нас на па ста ян най асно ве гэ тым не маг чы ма. Яшчэ 

не каль кі га доў та му бы ло да стат ко ва скла да на тра піць у ра дзіль-

ню. Апош нім ча сам ста ла пра сцей, на шы ра дзіль ныя да мы сён ня 

больш ад кры тыя. На ра джаць з доў лай мож на ў ме жах парт нёр скіх 

ро даў — ка лі з ней кіх пры чын муж не мо жа ці не хо ча пры сут ні-

чаць, а жан чы не па трэб на пад трым ка. Паў та ру ся, яна не ме ды-

цын ская. Я ма гу зра біць абяз боль ва ю чы ма саж па яс ні цы, па ка жу 

по зы, у якіх, маг чы ма, ста не ляг чэй, па ды ха ем ра зам, да па ма гу 

сха дзіць у душ, пад тры маю жан чы ну ма раль на, ка лі сі лы бу дуць 

яе па кі даць, па клі чу док та ра. Пры гэ тым, згод на з прын цы па мі 

этыч ных нор маў, доў ла ні ко лі не пры мае за жан чы ну ра шэн няў і 

ні чо га не на вяз вае. Яна прос та зна хо дзіц ца по бач, і яе пад трым ка 

ча сам больш пра фе сій ная, чым у му жа, бо яна са ма — жан чы на і 

хут чэй за ўсё — ма ці, ве дае, як пра ця ка юць ро ды і мае спе цы яль-

ную пад рых тоў ку.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Но вы фар матНо вы фар мат

Аз бу ка пра фе сійАз бу ка пра фе сій

Лю дзі, 
якія га ду юць но вых лю дзей,

або Мая ма ма — вы ха валь ні ца!
Пра за вяз ван не шнур коў, кры зіс трох га доў і лю боў без умоў — у на шай тра ды цый най руб ры цы

Па вод ле звес так Мі ніс тэр ства аду ка цыі, сён ня ў 2940 уста но вах 

да школь най аду ка цыі роз ных ты паў і 858 ву чэб на-пе да га гіч ных 

комп лек сах вы хоў ва юц ца звыш 436 ты сяч дзя цей да школь на га 

ўзрос ту, з які мі зай ма юц ца амаль 57 ты сяч пе да го гаў. Уз ро-

вень ахо пу дзя цей да школь ны мі ўста но ва мі ў Бе ла ру сі, ад зна-

ча юць спе цы я ліс ты, адзін з са мых вы со кіх ся род кра ін СНД. 

Але па вя лі кім ра хун ку гэ та ўся го толь кі су хія ста тыс тыч ныя 

ліч бы, за які мі ха ва ец ца ад на з са мых па трэб ных і важ ных, 

і пры тым, да руй це за ка лам бур, ад на з са мых не за ўваж ных у 

гра мад стве пра фе сій — вы ха ва цель дзі ця ча га сад ка.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)
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РО ДЫ ПА-СУ ЧАС НА МУ,
Хто та кая доў ла?
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