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Кож нае на ступ нае па ка лен не хо ча 

вы лу чац ца і ад роз ні вац ца ад па пя рэд ніх, 

па кі нуць свой след — у адзен ні, пры чос-

ках, му зы цы... І ка неш не, вы на хо дзіць 

ад мыс ло вы слэнг, гэт кі мар кер вы зна-

чэн ня «сва іх». Не ка лі за ліх вац кія «шас-

ці дзя сят ні кі» і су час нае «па ка лен не Z» 

га во раць у лі та раль ным сэн се на роз ных 

мо вах, хоць час та гэ та ўсё тая ж су месь 

ні жа га род скай і фран цуз скай, толь кі пад 

ін шым со у сам.

На прык лад, у 90-я мо ладзь пры ду-

ма ла слоў ца «ба дзя жыць» — у сэн се, 

змеш ваць роз ныя на поі, пе ра важ на 

ал ка голь ныя, а з рэ клам ных ро лі каў 

пад лет кі ўзя лі «баў нці» як аба зна чэн-

не ра ман тыч ных ста сун каў. Пры клад на 

ад туль жа ро дам «ла вэ», «ез дзіць па ву-

шах», «кі пеш» і не ўмі ру чае «па хо ду».

Пад лет кі — ад на год кі ма ёй ма лод шай 

сяст ры на па чат ку 2000-х не лю бі лі «глю-

кі» і «ча со піс Гру зіл ка», ка за лі дзіў нае 

«зэ бска» за мест «доб ра» і «ла ха лі», а не 

смя я лі ся. Заў сёд ні каў пер шых ін тэр нэт-

клу баў мож на бы ло лёг ка па знаць па 

«прэ ве дах», «ло лах», «КГ/АМ» і ін шых 

вы ра зах, гей ме ры «ру бі лі ся ў конт ру» 

па на чах, а та му клявалі но сам на ўро-

ках ці ўні вер сі тэц кіх па рах. Да рос лыя, 

ка неш не, раз драж ня лі ся і кры ты ка ва лі 

гэ ту «па пу гай скую мо ву». Пры гэ тым, 

ка лі за да цца мэ тай і на стой лі ва рас пы-

таць ста рэй шае па ка лен не сва я коў пра 

іх нюю ма ла досць, вы да ве да е це ся, што 

яны і са мі ў 60-х эпа ці ра ва лі ша ноў ную 

пуб лі ку роз ны мі там «шу за мі» (су праць-

пас таў лен не за меж на га мод на га абут ку 

не ба га та му вы ба ру ў са вец кіх кра мах), 

«хі ля лі па Брад веі» (гу ля лі па цэнт раль-

най ву лі цы лю бо га го ра да) і па пя рэдж-

ва лі «ка ра шоў», што су стрэ ча пе ра но-

сіц ца з ква тэ ры на ву лі цу, бо «шнур кі ў 

шклян цы» (баць кі до ма). У 70-я валь на-

дум ныя сту дэн ты зма га лі ся з жа дан нем 

пра віль ных да рос лых «па пі ліць ім ха ер» 

(па стрыг чы ва ла сы), «сця ба лі ся» з ня-

мод ных «пры кі даў» (адзен ня), а не ка-

то рыя на ват «дрын чы лі да крэй зы» (пі лі 

да стра ты па мя ці). Яшчэ праз дзе сяць 

год ся род не фар маль най мо ла дзі бы ло 

звы чай най спра вай «ту сіць па сэй шнах» 

(ха дзіць на кан цэр ты), па да рож ні чаць 

«сто пам» (аў та спын) у кам па ніі «сіс тэр» 

(дзяў чат) і ха рак та ры за ваць сло вам 

«ніш цяк» усё, што па да ба ла ся. Такім 

чынам, ка лі шчы ра па гу та рыць з ча ла-

ве кам у не фар маль най аб ста ноў цы, то 

па не каль кіх фра зах — люс тэр ках эпо хі 

мож на зра зу мець, з яко га ён па ка лен ня.

Ця пер ва ўжыт ку ін шыя сло вы і па няц-

ці — «хайп», «хейт», «спой лер»... Клі па-

вае мыс лен не і, як ка заў наш уні вер сі-

тэц кі вы клад чык, тэн дэн цыя да эка но міі 

маў лен чых на ма ган няў пры вод зяць да 

ўсё боль ша га рас паў сюдж ван ня ска ра-

чэн няў: «ок», «норм», «сап» (ска ра чэн не 

ад whаt's up— «як спра вы»). А мы з ва мі, 

ка му за 35, — «олд скул», мо да мі ну ла га 

ча су. Ня згод ныя? Ну, па спра буй це схо ду 

пе ра клас ці — з ня даў няй рэ кла мы рэ-

аль на га ме ра пры ем ства — «олд скуль ны 

фес ты валь стрыт фу ду». Ве да е це, пра 

што га вор ка? Пра ежу, што пра да ва ла-

ся ў кі ёс ках, свет лая ім па мяць, у кан цы 

1990-х — па чат ку 2000-х: ха ду ны, злат кі, 

ча бу рэ кі, сло е ныя пі раж кі, блін чы кі і ча-

мусь ці ма ка ро на па-флоц кі. Уя ві це са бе, 

для ка гось ці гэ та ўжо да лё кая гіс то рыя...

Ча сам лаў лю ся бе на тым, што па чы-

на юць раз драж няць улас ці выя су час на-

му слэн гу анг лі цыз мы: «лайн-ап» (спіс 

ар тыс таў, за яў ле ных на фес ты валь), 

«шэ рыць» (дзя ліц ца до пі сам у сац сет-

ках), «ту мач» («за над та мно га» аль бо 

прос та «за над та»), «чэ лендж» за мест 

«вы клік» і г. д. Та ды я прос та па ды хо джу 

да люс тэр ка і ка жу са бе «Ста рэ еш, цёт-

ка». І ад пус кае. Ні чо га ж страш на га не 

ад бы ва ец ца. Ка лі неш та не зра зу ме ла, 

спы таю: ка лі не ў дзя цей, то ў «Гуг ла». 

А ця пе раш нія пад лет кі ра на ці поз на так-

са ма вы рас туць — і пач нуць зма гац ца за 

чыс ці ню мо вы і «тар ма зіць» над слэн гам 

ужо сва іх дзя цей.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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«Маё дзі ця не га то ва да шко лы...» 

Гэ ту фра зу ад баць коў шас ці го дак 

да во дзіц ца чуць да во лі час та. 

Мно гія з іх ста яць за раз 

пе рад скла да ным вы ба рам: 

або па доў жыць бес кла пот нае 

жыц цё свай му дзі ця ці 

ў да школь най уста но ве яшчэ на год, 

або ўсё ж та кі 1 ве рас ня рас па чаць 

ад лік школь най дыс тан цыі? 

Псі хо лаг ад дзя лен ня псі ха ла гіч най 

да па мо гі сям'і і дзе цям Мінск ага 

га рад ско га цэнт ра са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей 

Воль га БЫК рас ка за ла чы та чам 

«Ся мей най га зе ты» пра тое, 

якія па мыл кі час та да пус ка юць 

баць кі пер ша клас ні каў і што ў іх 

сі лах зра біць, каб не азмро чыць 

зна ём ства дзі ця ці са шко лай.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Ж
Ы ЛА-БЫ ЛА дзяў чын ка Со ня. Ха дзі ла ў дзі ця чы са-

док, гу ля ла з ха мяч ком, ляль кай Ан фі сай і трош кі 

з баць коў скі мі нер ва мі. Кап ры зі ла. А яшчэ ха ва ла 

пад сва ім лож кам... кра ка дзі ла Мур зі ка, кар мі ла яго да маш-

ні мі кат ле та мі і аб мяр коў ва ла з ім скла да нас ці ста сун каў з 

баць ка мі і сяб ра мі... Гэ та не плод на шай бур най фан та зіі, 

а сю жэт збор ні ка іра ніч ных апа вя дан няў «Дзяў чын ка і кра-

ка дзіл» — пер шай дзі ця чай кні гі пісь мен ні ка Паў ла Гу шын ца, 

якая ле тась вый шла ў Вы да вец кім до ме «Звяз да». Ад ра зу 

ска жам, што кніж ка хут ка ра зы шла ся, та му сле дам за ёй з'я-

ві ла ся дру гая — «Та та, рас ка жы пра мя не гіс то рыю». Уво гу-

ле, ма ла ды аў тар па чы наў з пуб лі ка цый у ін тэр нэ це жыц цё-

вых гіс то рый пра дак та роў і ва ен ных (па аду ка цыі ён ва ен ны 

док тар), па лю біў ся вір ту аль ным чы та чам і «матэрыялі за ваў» 

най леп шыя гіс то рыі ў не каль кіх збор ні ках... Маг чы ма, ён так 

бы і пра цяг ваў па каз ваць вы ключ на «праў ду жыц ця», ка лі 

б не пры ме рыў но вую для ся бе ро лю — ро лю баць кі. Дач ка 

Со ня не ха це ла слу хаць ба наль ныя сю жэ ты пра Ка лаб ка і 

Чыр во ную ша пач ку, та му Паў лу да вя ло ся пад клю чаць фан-

та зію і пры дум ваць каз кі са мо му. З ця гам ча су гіс то рый 

на збі ра ла ся столь кі, што грэх бы ло не па дзя ліц ца імі з ін-

шы мі дзець мі... Як па ка за лі шмат лі кія су стрэ чы з чы та ча мі ў 

біб лі я тэ ках і кніж ных кра мах, твор часць аў та ра «за хо дзіць» 

ма лым на ўра. На пэў на, Па вел ня дрэн на раз бі ра ец ца ў дзі-

ця чай псі ха ло гіі, а та му мы вы ра шы лі па гу та рыць з ім не як 

з пісь мен ні кам, а як з баць кам дзяў чын кі Со ні: пра ўза е ма-

ад но сі ны ва ўлас най сям'і і асаб лі вас ці вы ха ван ня.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Да шко лы га то вы?Да шко лы га то вы?

САМАЕ БЯСПЕЧНАЕ МЕСЦА
Як ве ра ў дзі ця мо жа да па маг чы вы рас ціць шчас лі ва га і па спя хо ва га ча ла ве ка
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Баць коў скі клубБаць коў скі клуб

ДЗЯЎ ЧЫН КА І КРА КА ДЗІЛ,ДЗЯЎ ЧЫН КА І КРА КА ДЗІЛ,
або Пра ві лы вы ха ван ня ма лень кіх па не нак ад пісь мен ні ка Паў ла ГУ ШЫН ЦА

Та та, Со ня і кра ка дзіл-бе ге мот.
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