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«Ну што ты вы ра шы ла з Но вым го-

дам?» — па ці ка ві ла ся ня даў на ка ля жан-

ка, з якой мы час ад ча су пе ра ся ка ем ся 

на ме ра пры ем ствах. Я толь кі па ціс ну ла 

пля чы ма: па куль ве даю толь кі, што за 

ме жы кра і ны з сям' ёй не вы е дзем, а так 

яшчэ ні чо га. «Як гэ та, ужо менш чым 

два ме ся цы за ста ло ся?!» — зна ё мая 

гля дзе ла на мя не з та кім абу рэн нем, як 

быц цам нам па шэсць га доў, і я толь кі 

што ска за ла, што Дзе да Ма ро за не іс-

нуе.

Я ў ад каз зноў па ціс ну ла пля чы ма. 

Ве даю ад гэ тай ка ля жан кі, што ў іх з му-

жам ёсць тра ды цыя — не, не ха дзіць у 

лаз ню, а су стра каць кож ны Но вы год у 

но вым мес цы, і ры ту ал вы ба ру і пад рых-

тоў кі да свя та ў та кім вы пад ку не менш 

важ ны, чым са ма на ва год няя ноч. Мі лая 

ся мей ная тра ды цыя, якой мож на за хап-

ляц ца і на ват зайз дрос ціць, але хто ска-

заў, што ўсе ас тат нія па він ны дзей ні чаць 

па та кім жа сцэ на рыі? Усе мы роз ныя, 

ад ным да спа до бы дак лад ны рэг ла мент 

і пла на ван не, а дру гім — гнут касць і ім-

пра ві за цыя, ад ны ве да юць за паў го да, 

што бу дуць ра біць на ступ ным ле там, 

дру гія ж здоль ныя па ча каць да га дзі ны 

ікс, а по тым рап тоў на вы даць ге ні яль ны 

план і «за пяць хві лін да ля цець». Не ка-

жу чы ўжо пра фі нан са выя маг чы мас ці, 

гра мад скія і пра цоў ныя аба вяз кі і знеш-

нія аб ста ві ны, так са ма ін ды ві ду аль ныя 

для кож на га.

Зрэш ты, не збі ра ю ся ўсту паць у дыс-

ку сіі на тэ му, у ка го хлеб чэр ствы, а ў 

ка го жэм чуг дроб ны, каб не мар на ваць 

свой і чу жы час. Бо га вор ка на огул не 

пра гро шы і жа дан не ці не жа дан не як 

след на пру жыц ца, каб по тым як след 

ад па чыць. Тут, ма быць, роз ні ца ў пры я-

ры тэ тах. Я дак лад на ве даю, што не зма-

гу рас тлу ма чыць зна ё май, як ча сам усе 

за га дзя вы бу да ва ныя схе мы і гра фі кі ля-

цяць у тар та ра ры, ка лі тваё дзі ця ў ноч з 

ня дзе лі на па ня дзе лак рап тоў на вы дае 

тэм пе ра ту ру пад со рак і ін шыя сімп то мы 

ві рус най ін фек цыі, аль бо, крый Бо жа, 

ка лі не ча ка на трап ляе ў шпі таль хтось ці 

з баць коў. А ў яе най важ ней шы прын-

цып — ба чу мэ ту, не ба чу пе ра шкод, 

та му мож на пад клю чыць усе рэ сур сы, 

дэ ле га ваць паў на моц твы, вый сці з зо ны 

кам фор ту і што там яшчэ ра яць шмат-

лі кія ма ты ва цый ныя коў чы-трэ не ры?.. 

Гэ та не доб ра і не дрэн на, прос та роз ны 

па ды ход.

Ёсць жыц цё выя сі ту а цыі, якія не аб-

ход на пла на ваць (ска жам, ме даг ляд, 

улас нае вя сел ле, за каз бі ле таў на цяг нік 

ці са ма лёт), ёсць тыя, дзе вар та ры зык-

нуць і неш та зра біць спан тан на аль бо 

спа лу чыць тое і гэ та — і толь кі ад вас 

за ле жыць, дзе якую стра тэ гію пры мя-

ніць. Га лоў нае — ро бя чы, не шка да ваць, 

не збі вац ца з кур су і вы раз на ба чыць 

ме жы па між «пла на ваць» і «за га няць 

у рам кі», «ад пус ціць сі ту а цыю» і «бяз-

воль на плыць па ця чэн ні». Так што, 

ка лі вы ма е це час, ім пэт і маг чы мас ці, 

каб па да рыць са бе ці яшчэ ка мусь ці на 

Но вы год штось ці та кое, гэт кае, на сам-

рэч ча роў нае, — ра бі це і не слу хай це 

ні ко га, хто сцвяр джае, што ця пер так не 

ро бяць. Ка лі пла ны да лё ка не ідуць і аб-

мя жоў ва юц ца ся мей най вя чэ рай ці сяб-

роў скім за стол лем у кам па ніі тэ ле ві за ра 

і ба наль на га та зі ка з аліўе — ма е це 

поў нае пра ва. А ка лі вы не ўпэў не ны на-

ват, што бу дзе заўт ра, не тое што праз 

паў та ра ме ся ца, і ўсе дум кі на конт Но ва-

га го да ўклад ва юц ца ў фор му лу «ня хай 

са бе на сту пае, там па гля дзім», з вя лі кай 

ве ра год нас цю так і бу дзе. Анд рэй Ма-

ка рэ віч спя вае пра по езд, «Ня шчас ны 

вы па дак» — пра гра фік, і кож ны зноў 

за ста нец ца пры сва ім...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Ак тыў насць, 
шмат дзет насць 
і род ная мо ва

Ня даў на на пра сто ры Fасеbооk я ўба чы ла фо та дзяў-

чы ны, якая са бра ла ся пай сці на Хэ лоў ін у вы гля дзе... 

шмат дзет най ма ці. Ва ла сы дзяў чы ны бы лі са бра ныя ў 

не ахай ны пу чок, пад ва ча мі на ма ля ва ны вя ліз ныя чор-

ныя кру гі, адзе та яна бы ла ў бруд ную рас цяг ну тую май-

ку і спар тыў ныя шта ны. У ад ной ру цэ тры ма ла ляль ку, 

у дру гой — бу тэ леч ку для карм лен ня не маў ля ці. Кар ці ну 

за вяр ша ла яшчэ ад на ляль ка, якая ні бы та аб ды ма ла «ма-

ці» за на гу, а на са мрэч бы ла пры вя за на тон кім дро там... 

А сён ня — на су пе рак та кім вось уяў лен ням пра мна га дзет-

ных — мы рас ка жам пра ін шую ма ці і ін шую сям'ю. 

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Сям'я 
Яў ме нен каў 

рас кры ла рэ цэпт 
па спя хо вас ці 
і з'яд на нас ці
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Ня даў на та та Іг на та Шы ма но ві ча за браў сы на 

з дзі ця ча га пры тул ку. Баць кі хлоп чы ка ра зы шлі ся 

яшчэ ў 2013 го дзе пас ля 16 га доў су мес на га жыц ця. 

Іг на ту на той мо мант бы ло ўся го пяць га доў, сён ня 

яму ўжо адзі нац цаць. Не каль кі ме ся цаў та му ён 

апы нуў ся ў пры тул ку, бо яго баць кі ні як не мо гуць 

да мо віц ца, з кім яму лепш жыць. За «вай ной» 

су жэн цаў на зі ра ла ўся кра і на. Там бы лі бяс кон цыя 

су ды, аб ві на вач ван ні і вы кра дан ні. На са май 

спра ве ўжо не важ на, хто ў чым ві на ва ты. 

Іх агуль ныя дзе ці не каль кі га доў на зі ра юць, як два 

да рос лыя, род ныя ім ча ла ве кі ва ра гу юць па між 

са бой. Ні суд, ні мі лі цыя, ні ор га ны апе кі не змаг лі 

да па маг чы баць кам аду мац ца. Хоць на са май спра ве 

маг чы масць да мо віц ца заў сё ды ёсць, ка лі гэ та га 

хо чуць абое. Ёсць і лю дзі, якія на ват пра фе сій на 

да па ма га юць гэ та зра біць. Ужо са сту дзе ня 2014 

го да пра цуе За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 

ме ды я цыі». З'я ві ла ся маг чы масць па за су до ва га 

вы ра шэн ня гра ма дзян скіх спрэ чак. Спе цы я ліс ты 

«Ме ды я тыў на га бю ро» рас ка за лі, з які мі праб ле ма мі 
да іх час цей за ўсё звяр та юц ца і як збе раг чы 
цы ві лі за ва ныя ад но сі ны з бы лым су жэн цам.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Вый сце ёсцьВый сце ёсць

ДА ВАЙ ДА МО ВІМ СЯ, 
або Як за стац ца людзь мі пас ля раз во ду
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