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V —
ЗНА ЧЫЦЬ
ВЯС НА…

Су стрэ лі ся дня мі з пры яцель-
ка мі. «Уяў ля е це, — па дзя лі ла ся 
ад на, — еха ла сён ня з ма лым у 
мет ро, і ён за снуў на ру ках. Дык 
ней кі муж чы на, уба чыў шы, як я, 
ні бы кач ка іду з ма лым і вя ліз най 
сум кай, моўч кі ўзяў і да па мог да-
нес ці рэ чы да ма шы ны. Пры чым 
ві даць, што не з мэ тай за ля цан-
ня — маж ны та кі, сі вы дзя дзеч ка, 
прос та ўзяў і да па мог». — «Не ча ка-
на, тым больш пры ем на, — па га дзі-
ла ся дру гая. — А ў мя не дня мі бы ла 
гіс то рыя ў кра ме — ад ной ру кой 
па куп кі вы клад ваю, дру гой ма лую 
тры маю, каб да лё ка не збег ла. І 
адзін ма ла ды ча ла век рап там ка-
жа: «Да вай це я за вас за пла чу». Я 
ад маў ля ю ся, а ён не слу хае, за пла-
ціў, ма лой па ма хаў і пай шоў». Тут 
і я пры га да ла, што на до ечы ба чы-
ла ві да воч нае-не ве ра год нае — у 
дзі ця чай па лі клі ні цы та та з сы нам 
пра пус ціў на пе рад ся бе ма ла дую 
ма му з дач кой. Прос та так — бо 
ўба чыў, што ма лень кая дзяў чын ка 
ста мі ла ся і па ча ла ўжо кап ры зіць. 
Ды яшчэ сы ну ска заў: маў ляў, мы 
ж з та бой муж чы ны, мо жам і па ча-
каць… І гэ та ў па лі клі ні цы, дзе за 
«я толь кі спы таць» мо гуць жыў цом 
з'ес ці!

Мы ўтра іх здзі ві лі ся і па ча лі 
пе ра бі раць ва ры ян ты, што та кое 
вя ліз нае і ў якім ле се маг ло здох-
нуць. Не тое каб у чу ласць су ай-
чын ні каў зу сім не ве ры ла ся, але 
ўсё ж, па га дзі це ся, да лё ка ты по-
ва му ста ліч на му жы ха ру да доб-
ра га са ма ры ця ні на. «Дзень рап-
тоў на га пра яў лен ня да бры ні ўжо 
быў у лю тым, — уго лас раз ва жа лі 
сяб роў кі, — 8-га са ка ві ка яшчэ не 
на дыш ло…» 

— Дзяў ча ты, — ка жу, — дур ні цы 
мы. Гэ та ж прос та вяс на прый шла!

— І што з та го? Муж чы ны на ка-
рот кія спад ні цы рэ агу юць? — не 
па ве ры лі сяб роў кі.

— Ды пры чым тут спад ні цы? 
Прос та і цяп лей ста ла, і свят лей. І 
лю дзі, пры нам сі жан чы ны, час цей 
па ча лі ўсмі хац ца — хто бліз кім, хто 
су стрэч ным, хто ўлас ным дум кам. 
А ча ла ве ку, які знут ры ад усмеш кі 
све ціц ца, між во лі хо чац ца зра біць 
што-не будзь пры ем нае.

Я зу сім не прэ тэн дую на не паў-
тор насць і вы ключ ную праў дзі-
васць гэ тай тэ о рыі. Але, на прык-
лад, ней ра псі хо ла гі так са ма ад зна-
ча юць, што з на ды хо дам вяс ны, 
па ве лі чэн нем свет ла во га дня ў 
боль шас ці лю дзей па ляп ша ец ца 
на строй, ак ты ві зу ец ца аб мен рэ-
чы ваў, яны лепш ся бе ад чу ва юць 
і схіль ныя лі чыць ся бе шчас лі вы-
мі. А шчас лі вы ча ла век на стро е ны 
на тое, каб усім на во кал так са ма 
бы ло доб ра. Га лоў нае — не збіць 
гэ ты на строй раз драж нё нас цю і 
не за да во ле нас цю, не «пад рэ заць 
кры лы» вяс ны на ўзлё це. Та му — 
па мя та е це за па вет ба ро на Мюнх-
га ў зе на? — усмі хай це ся, спа да ры 
і спа да ры ні (ад нас, да мы, за ле-
жыць на ват больш — з той ба наль-
най пры чы ны, што нас, па пад лі-
ках Бел ста та, у Бе ла ру сі амаль на 
паў міль ё на больш, чым муж чын). 
Усмі хай це ся! Ка лі ня мец кі ба рон 
вас не на тхняе, пры слу хай це ся да 
муд рас ці Ба ры са Аку джа вы: ка-
жы це адзін ад на му кам плі мен ты, 
дзя куй це за ўсе тыя пры ем ныя 
дро бя зі, якія ро бяць вам і дзе ля 
вас бліз кія і на ват да лё кія лю дзі… 
Бо пра ві ла бу ме ран га ні хто не ад-
мя няў, і ў та кім вы пад ку — гэ та 
цу доў на!

«Мам! — бя жыць да мя не з 
гуль ня во га па коя ра дас ная дач-
ка. — А мя не Ярык цу кер ка мі па-
час та ваў!» І хоць я ка тэ га рыч на 
су праць цу ке рак у дзі ця чым сад ку, 
але бя ром ся за ру кі і ідзём дзя ка-
ваць ма лень ка му ка ва ле ру. Каб не 
раз ву чыў ся.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Раў нен не на…Раў нен не на…  ��

Наш ме тадНаш ме тад  ��

У Бе ла ру сі, па вод ле 
ста тыс ты кі, най час цей 
раз вод зяц ца па раў наль на 
ма ла дыя па ры, якія 
пра жы лі ў шлю бе 5–9 га доў. 
Ка жуць, маў ляў, спра ва 
ў гро шах і ад сут нас ці 
па ра зу мен ня. А вось 
Іван Ва сіль е віч і 
Ін эса Аляк се еў на 
ДА ВЫ ДОЎ СКІЯ 
ра зам ідуць па 
жыц ці ўжо амаль 
паў ста год дзя. 
Улет ку збі ра юц ца 
свят ка ваць за ла тое 
вя сел ле. І ўпэў не ны, 
што гэ та — 
не мя жа, і што 
для моц най сям'і 
ку ды больш важ ны 
не ма тэ ры яль ны 
«пад му рак», 
а ка хан не, 
па ва га іцяр пен не 
ў ад но сі нах ад но 
даад на го.

— 50 га доў ра зам — 
гэ та па сён няш нім ча се 
цяг не на рэ корд. У чым 
сак рэт тры ва ла га і, га-
лоў нае, шчас лі ва га шлю-
бу?

— На пэў на, трэ ба бы ло 
моц на ка хаць, каб гэ та па-
чуц цё за ха ваць на пра ця гу 
ўсіх гадоў, і каб лю бо ві з 
ліш кам яшчэ на 75-год дзе 
су мес на га жыц ця заста-
лося, — зу сім па-дзя воц ку 
су меў шы ся, смя ец ца Ін эса Аляк се-
еў на. — Ці ёсць яно ў нас ця пер? Не 
ве даю, хай Іван Ва сіль е віч ска жа.

— Ёсць, ёсць! А ка лі хто сцвяр-
джае, быц цам праз год-дру гі пас-
ля шлю бу ра ман ты ка сы хо дзіць на 
нуль, то гэ та глуп ства, — без уся-
кіх ан ты мо ній да дае муж. — Трэ ба 
ўсё ра біць з поў най ад да чай — і 
жыць, і ка хаць, і пра ца ваць. Над 
тым, каб сям'ю моц ную за ха ваць, 
у тым лі ку.

— На ват ка лі пал кае па чуц цё 
кры ху зга сае, за ста ец ца ж уза е-
ма па ва га. Ка лі вы ра шы лі ства рыць 
сям'ю, трэ ба сур' ёз на па ды сці да 
па доб на га ра шэн ня, бо яно, ба дай, 
са мае важ нае ў жыц ці.

Ін эса Аляк се еў на і Іван Ва сіль-
е віч у свой час так і зрабілі. Абое 
ву чы лі ся ў чы гу нач ным ін сты ту це ў 
Го ме лі. Па зна ё мі лі ся, ка лі стар ша-
курс нік-за воч нік пры ехаў на прак-
ты ку — праў да, зу сім не пад час яе, 
а на ўні вер сі тэц кіх спа бор ніц твах 
па ва лей бо ле. По тым год су стра ка-
лі ся, пры гля да лі ся адзін да ад на го. 
І на ват па жа ніў шы ся, яшчэ пэў ны 
час жы лі па асоб ку, су стра ка ю чы-
ся толь кі па вы хад ных — Іван ужо 
аба ра няў дып лом і пра ца ваў па 
раз мер ка ван ні, а Ін эса яшчэ ву чы-
ла ся на дзён ным ад дзя лен ні ВНУ 
ў Го ме лі. «Як жы лі? А прос та ве-
ры лі ад но ад на му, не бы ло дум кі, 
як гэ та ён цэ лы год без мя не», — з 

пя шчо тай у го ла се згад вае «за ла-
тая» ня вес та.

Абое — га на ро выя чы гу нач ні кі, 
прак тыч на ўсё жыц цё ад пра ца ва лі 
на транс пар це. «Гэ та ж які ка ла саль-
ны за пас цяр пен ня па трэ бен?» — 
не ўтры ма лі ся мы. — «Цяр пен не, 
на пэў на, не ад' ем ная част ка кож най 
доб рай сям'і, — па га джа ец ца Ін эса 
Аляк се еў на. — Але не толь кі ў ім 
спра ва, а яшчэ ва ўмен ні зра біць 
крок на су страч адзін ад на му. Трэ-
ба ўмець свое ча со ва спы ніц ца, мо-
жа, кры ху па маў чаць або ства рыць 
та кую ат мас фе ру, каб па збя гаць 
спрэ чак і сва рак па дроб най на го-
дзе. Ты са сту піш — та бе са сту пяць, 
вось і лад за ха ва ны, і ўсім доб ра».

— Шчы ра — мы шчас лі выя. Муж 
у мя не («Ад вяр ні ся, ка лі лас ка, на 
хві лін ку», — про сіць жан чы на. — 
Аўт.) за ла ты і цу доў ны. Гэ та ча ла-
век, яко му я заўж ды ве ры ла і ве ру, і 
пра на ша су мес нае жыц цё на 100% 
я ўзгад ваю толь кі доб рае.

— Мы ра зам вы рас ці лі дзвюх 
да чок, па бу да ва лі дзве да чы і лаз-
ню, па са дзі лі сад, — пе ра ліч вае 
Іван Ва сіль е віч. — Сы ноў, праў да, 
да поў на га вы ка нан ня «пла ну» ня-
ма, за тое ёсць два на дзей ныя зя ці, 
тры ўнуч кі, на шы со ней кі, — хі ба 
гэ та не ра дасць?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Рух школ для ма ла дых баць коў 
упэў не на па шы ра ец ца. У Го ме лі 
прай шоў між на род ны се мі нар 
па ства рэн ні та та-школ і ма ма-школ 
у Бе ла ру сі, ар га ні за ва ны гра мад скім 
аб' яд нан нем «Клуб іль воў».

Гэ ты бе ла рус ка-швед скі пра ект стар та ваў у 
на шай кра і не ў 2009 го дзе. Сё ле та ўдзель ні кі 
се мі на ра пры еха лі дзя ліц ца до све дам 
з роз ных га ра доў Бе ла ру сі: Го ме ля, 
Свет ла гор ска, Мін ска, Ня сві жа, Крас-
на пол ля, Баб руй ска і г. д. Трэ не ра мі і 
кан суль тан та мі вы сту пі лі Матс Бер ге рэн 
(Шве цыя), Ула дзі мір Мар ца нюк (Укра і-
на), Мі ка лай Яро мін (Ра сія), а так са ма 
бе ла ру сы Анд рэй і На тал ля Ту раў цы.

Усе яны ўпэў не ны, што ро ля баць кі ў 
сям'і ку ды боль шая, чым быць зда быт чы-
кам. Каб па сту по ва з ця гам ча су не стра-
ціць ду хоў най су вя зі з дзець мі, ды і ўсі мі 
чле на мі сям'і, трэ ба па ста ян на пад трым-
лі ваць ста сун кі, і па чы наць гэ та лепш за 
ўсё яшчэ да на ра джэн ня на шчад каў. 
Ме на ві та та му са мыя ад каз ныя баць кі 
рых ту юц ца да ро даў ра зам з бу ду чы мі 
ма ту ля мі. Вось і ця пер, у пры ват нас ці, 
у ад ной з ча ты рох груп, дзе рых та ва лі 
бу ду чых ма дэ ра та раў, раз мо ва іш ла пра 

эма цый ны свет ця жар най жан чы ны. У дру гой — 
аб вы ха ван ні не маў лят і пра віль ным кан так це з 
імі. Тэ мы са мыя роз ныя, з які мі што дня су ты ка юц-
ца баць кі на прак ты цы: у чым роз ні ца ў вы ха ван ні 
па пя рэд ня га па ка лен ня і сён няш ня га, як па збег-
нуць роз на га лос ся баць коў пры вы ха ван ні…

Вя до ма, што чвэрць раз во даў пры па дае на 
пер шыя год-два пас ля вя сел ля, ка лі сям'я пра хо-
дзіць вы пра ба ван не на ра джэн нем дзі ця ці і ў ёй 

змя ня юц ца пры яры тэ ты, з'яў ля юц ца праб ле мы, 
кры ху ўці ха юць па чуц ці. Та му ад на з за дач та та-
школ — да па маг чы па збег нуць па мы лак у ся мей-
ным жыц ці і та кім чы нам пра ду хі ліць раз во ды.

У рух пры цяг ну ты баць кі, якія ма юць пэў ны 
аса біс ты до свед баць коў ства. Пры чым уз рост і 
аду ка цыя не ма юць зна чэн ня: по бач і псі хо ла гі, 
і «тэх на ры». Мно гія, прай шоў шы са мі на ву-
чан не ў та та-шко ле, ста но вяц ца ма дэ ра та ра мі 

і за сноў ва юць но выя шко лы для та таў. 
Да рэ чы, удзель ні ка мі мо гуць стаць на-
ват па тэн цы яль ныя баць кі. Усе су стрэ-
чы пра хо дзяць у фар ма це дыс ку сіі і 
аб мер ка ван няў, а зна чыць, ды на міч на 
і ці ка ва. На прык лад, на ад ным з за ня-
ткаў та ты ву чац ца спа ві ваць ля леч нае 
не маў ля, на дзя ваць яму пад гуз кі. На 
за ня ткі за пра ша юц ца дзі ця чы псі хо лаг, 
пе ды ятр, ін шыя спе цы я ліс ты.

Удзель ні кі се мі на ра ў Го ме лі не толь кі 
ўзба га ці лі ся тэ о ры яй, але і ста лі ўла даль-
ні ка мі каш тоў на га во пы ту. Са мі па пра ца-
ва лі ў гру пах у якас цях ма дэ ра та раў, са мі 
ма дэ ля ва лі ра бо ту та та-шко лы. І ця пер 
мно гія ра шу ча на стро е ны ў хут кім ча се 
ад крыць свае та та-шко лы не толь кі ў вя-
лі кіх га ра дах, але і ў рай цэнт рах: Свет ла-
гор ску, Крас на пол лі, Ува ра ві чах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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