
УСЕ МЫ 
ЎМЕ ЕМ 
РОХ КАЦЬ

Пад слу ха ла дня мі ў гра мад скім 

транс пар це дыя лог:

— Ма ма, хут ка Но вы год! А чый 

бу дзе на ступ ны год?

— Свін ні.

— Гэ та зна чыць, дрэн ны?

— Ну, ча му ад ра зу дрэн ны...

— Бо прой дзе па-свін ску!

Ужо до ма па ча лі ра зам са 

ста рэй шай дач кой ус па мі наць: 

а праў да, свін ня ў дзі ця чым 

уяў лен ні — гэ та ста ноў чы ці 

ад моў ны пер са наж? Якія ёсць каз кі, 

вер шы, пе сень кі, мульт філь мы, дзе 

па ра ся — ге рой?

Ус пом ні лі пе рад усім «Трох 

па рсюч коў». Гіс то рыя, ска жам так, 

спрэч ная: адзін па рсюк кем лі вы, 

двое дру гіх лег ка дум ныя, але ка лі 

па ста віць на іх мес ца, на прык лад, 

зай цоў — хі ба ма раль зме ніц ца?

Дач ка ўспом ні ла пра свін ку 

Пе пу — муль ты плі ка цый ная 

су пер зор ка бры тан ска га 

тэ ле ба чан ня «на ра дзі ла ся» 

амаль 15 га доў та му і ра зам 

са сва ім свін скім ся мей ствам 

за ва я ва ла больш чым 180 кра ін 

дзя ку ю чы лёг ка му ха рак та ру, 

не вы чар паль на му ап ты міз му 

і ад сут нас ці аба вяз ко вай 

па ву чаль най ма ра лі ў кож най се рыі 

мульт філь ма. А вось пра ля леч на га 

Хру шу, ак тыў на га не слу ха, які ўвесь 

час трап ляе ў роз ныя гіс то рыі і ўсё 

ні як не на бя рэц ца ро зу му, на га да ла 

ўжо я — дач ка на ле жыць да та го 

па ка лен ня, для яко га ве ча ро вы 

пра гляд пе ра да чы «Доб рай но чы, 

ма лыя!» даў но не з'яў ля ец ца 

аба вяз ко вым ры ту а лам. По тым 

прый шоў на па мяць ма лень кі ся бар 

Ві ні-Пу ха Пя та чок — вы ра шы лі, 

што ён доб ры і амаль не ба яз лі вы, 

да лей — дру жа люб ны і шчы ры 

Фун цік, які не стаў пад ман ваць 

дзя цей і збі раць з іх гро шы «на 

до мі кі для бяз до мных па ра сят», 

да лей ру жо вая мод ні ца Ню ша са 

«Смя ша ры каў», і пай шло-па еха ла...

І ве да е це, што? Аказ ва ец ца, 

гэ та за цяг вае — не звяр та ю чы ся 

да ўсё ма гут на га Гуг ла, з 

да па мо гай толь кі ўлас най 

па мя ці ды, на край ні вы па дак, 

пад ка зак сяб роў пе ра ліч ваць 

пэў ных пер са на жаў (па спра буй це 

са мі!). Атрым лі ва ец ца і за рад ка 

для моз га, і пе рад свя точ ная 

на строй ка. Хі ба што вы ха ваў чы 

мо мант ця пер па ку туе: толь кі 

на ду ма еш кры ты ка ваць ма лую, 

пры га вор ва ю чы «хі ба ты 

свін ка?», як яна ў ад каз хіт ра 

пры жмур ва ец ца і га во рыць, 

што зу сім не су праць па быць 

Ню шай ці свін кай-су пер ге ро ем 

(як вы свет лі ла ся, і та кая ёсць!). 

І пры сут ні чае ў та кім па ды хо дзе 

ней кая сяр мяж ная праў да, 

бо лі та ра тур ныя, кі нош ныя, 

муль ты плі ка цый ныя свін ні — яны, 

пра бач це, як лю дзі, якія гэ тых 

пер са на жаў пры ду ма лі і на дзя лі лі 

пэў ны мі ха рак та рыс ты ка мі. І, у сваю 

чар гу, у пэў ным сэн се — усе мы 

тро шач кі свін кі і па рсюч кі.

Та му, рых ту ю чы ся на леж ным 

чы нам су стрэць 2019-ы, ад ка жы це 

са бе шчы ра: вы — які пер са наж? 

Мі лае і дру жа люб нае па ра ся 

Бэйб, якое за пус ці ла су свет ную 

мо ду на сім па тыч ных мі ні-пі гаў, 

агрэ сіў ны мі фіч ны Ка ля дон скі 

вяп рук або на огул пры ду ма ны 

псеў да на ву коў цам Свін тус 

гран ды ё зус? Маг чы ма, як раз ад 

гэ та га за ле жыць, як прой дзе для 

вас на ступ ны год.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Пра гу чыць ба наль на, але не ка то рыя баць кі не ма юць 

ча су ці не лі чаць не аб ход ным раз маў ляць са сва і мі 

дзець мі-пад лет ка мі на та кія сур' ёз ныя тэ мы. У мно гіх 

школь ні каў пе рад ва ча мі ста іць прык лад ня ўда лых 

ад но сін ма ці з та там. Пры та кім рас кла дзе хлоп цы 

і дзяў ча ты пе ра ста юць ве рыць, што ў наш час мож на 

з пер шай спро бы па бу да ваць шчас лі вую сям'ю. Пра ект 

«Са фія» — су мес ная іні цы я ты ва Бел дзярж уні вер сі тэ та 

і Бе ла рус ка га са ю за жан чын. Ён да па ма гае мо ла дзі 

не стра ціць ве ру ў ся бе і ін шых, рас кры вае сут насць 

тры ва лых ад но сін па між людзь мі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Тра ды цый ныя каш тоў нас ціТра ды цый ныя каш тоў нас ці

ЗА ПРА СІ ЦЕ 
Ў ГОС ЦІ «СА ФІЮ»

Ста ліч ныя сту дэн ты ву чаць стар ша клас ні каў 
раз ва жаць пра сэнс жыц ця, ка хан не і ся м'ю

На ра бо ту — 
у са лон пры га жос ці

Ма рыя Віскушэнка — ма ма 

дзвюх да чок. Да дэ крэ ту пра ца-

ва ла бух гал та рам. Пры зна ец ца: 

гэ та пра фе сія зу сім не па ёй. 

Школь ні цай Ма рыя ха це ла па-

сту паць у тэх на ла гіч ны ка ледж 

на спе цы яль насць «цы руль ніц кае 

мас тац тва, дэ ка ра тыў ная кас ме-

ты ка». Але ў той год быў вя лі кі 

кон курс — больш за 20 ча ла век 

на мес ца, — і дзяў чы на «пра ля це-

ла». Пай шла на эка на міс та, каб 

атры маць хоць якую аду ка цыю.

Улад коў вац ца бух гал та рам 

зноў пас ля дэ крэ ту не ха це ла ся. 

За пі сац ца на кур сы па ма ні кю ры 

ад цэнт ра за ня тас ці, каб здзейс-

ніць сваю даў нюю ма ру, Ма рыі 

па ра і ла яе май стар.

— Мя не пры ва бі ла тое, што 

на гэ тых кур сах да ец ца па-

свед чан не дзяр жаў на га ўзо-

ру і пры свой ва ец ца па чат ко вы 

раз рад — трэ ці. Плюс у та кой 

пра фе сіі мож на пра ца ваць на ся-

бе — на прык лад, зды маць ка бі-

нет, — дзе ліц ца жан чы на.

За ня ткі цяг ну лі ся два з па ло-

вай ме ся цы. Ву чэб ны дзень — 

вась мі га дзін ны. Ма лод шая дач-

ка тым ча сам бы ла ў дзі ця чым 

сад ку.

— Мне лёг ка да ва ла ся на ву-

чан не, — за ўва жае Ма рыя, якая 

не ка лі зай ма ла ся ў мас тац кай 

шко ле. — За лік па рос пі се на 

па зног цях зда ла без цяж кас цяў. 

А па прад ме це «плас тыч ная ана-

то мія» ў мя не адзі най у гру пе бы-

ла «дзя сят ка».

Мес ца для прак ты кі на ву чэн-

цы шу ка лі са мі. «Нам ска за лі: 

у са ло ны мо жа це на ват не спра-

ба ваць улад ка вац ца — толь кі 

ў цы руль ні. А я ры зык ну ла і 

пай шла пра сіц ца на прак ты ку 

ў са лон. Мя не ўзя лі — і ця пер 

там пра цую. Пы тан няў на конт 

та го, што я ма ці ма лых дзя цей, 

і, маг чы ма, да вя дзец ца час та 

браць баль ніч ныя, не бы ло. Тым 

больш на ра бо це не трэ ба ся-

дзець з ран ку да ве ча ра, пры хо-

дзіш на той час, ка лі за пі са лі ся 

клі ен ты».

Ма рыя ад зна чае, што на 

кур сах да юць доб рую ба зу па 

апра цоў цы па зног цяў («а гэ та 

са мае асноў нае, бо на не да гле-

джа ных ру ках ні я кае па крыц цё 

гля дзец ца не бу дзе»). Але пас ля 

ўсё роў на трэ ба па вы шаць ква-

лі фі ка цыю: асвой ваць на ня сен-

не та го ж гель-ла ку, які за раз у 

мо дзе.

На но вым мес цы жан чы на 

пра цуе ка ля ме ся ца. Ка жа, што 

аб са лют на не рас ча ра ва ла ся: 

«Мне заў сё ды па да ба ла ся на во-

дзіць пры га жосць. Пла ную яшчэ 

на ву чыц ца ра біць пры чос кі і 

ма кі яж. Хо чац ца, каб усё бы ло 

ідэа льна, каб кож ная жан чы на 

вы хо дзі ла ад мя не ля леч кай».

(Заканчэнне 

на 7-й стар. «СГ».)

Ці ка вы до сведЦі ка вы до свед

ЯК У ДЭ КРЭ ЦЕ БЯС ПЛАТ НА ЯК У ДЭ КРЭ ЦЕ БЯС ПЛАТ НА 
АТРЫ МАЦЬ ПРА ФЕ СІЮАТРЫ МАЦЬ ПРА ФЕ СІЮ

Кур сы ад служ бы за ня тас ці мо гуць пра хо дзіць не толь-

кі тыя, хто афі цый на за рэ гіст ра ва ны бес пра цоў ным, але 

і ма мы, якія да гля да юць дзі ця да трох га доў. Жан чы нам 

у дэ крэ це пра па ноў ва юць бяс плат на асвой ваць пра фе сіі 

цы руль ні ка, ла гіс та, ку ха ра, пра даў ца. На коль кі пе ра пад-

рых тоў ка па вы шае шан цы знай сці ра бо ту, мы да ве да лі ся 

з пер шых вус наў.

Ма рыя ВІС КУ ШЭН КА 
ра зам з сям' ёй.


