
Са лом кі 
не на бя рэш ся

На ват ка лі ў вас ідэа льныя дзе ці, якія 

рас туць і раз ві ва юц ца па вод ле нор маў 

пе ды ят рыі, вам трэ ба мець не вы чар паль-

ныя за ле жы цяр пен ня, не па руш ны спа кой, 

пас ля доў насць Тэр мі на та ра і кі ла то ны 

муд рас ці, каб за ха ваць роў ны, па зі тыў ны 

мік ра клі мат у сям'і. Ка лі ж хоць ад но дзі ця 

«не та кое, як ва ўсіх» — да ты чыц ца гэ та 

фі зі я ло гіі ці псі ха ло гіі, унут ра ных ці знеш ніх 

улас ці вас цяў, — за пас нер во вай тры ва лас-

ці му сіць быць яшчэ боль шым, рук трэ ба 

мець столь кі, як у ба гі ні Ка лі, і ў да да так 

во чы на па ты лі цы. Смеш на? Ды не вель мі, 

уліч ва ю чы, як час та ў звод кі на він трап ля-

юць па ве дам лен ні пра ня шчас ныя вы пад кі 

з дзець мі, у чым ві на ва тыя — най перш мы, 

да рос лыя.

Па вод ле ста тыс ты кі, у 2011 го дзе ў Бе-

ла ру сі ад знеш ніх пры чын за гі ну ла 262 дзі-

ця ці, у 2015 го дзе — 149, у 2016-м — 154. 

І хоць тра гіч ныя ліч бы па сту по ва па мян ша-

юц ца, крый бо жа тра піць у гэ тыя «пра цэн-

ты». Спе цы я ліс ты пад лі чы лі: да стат ко ва 

30 се кун даў, каб дзі ця са ма стой на ад чы ні-

ла акно, ім гнен ня — каб па цяг ну ла і вы лі ла 

на ся бе кі пень. Дзе ці трап ля юць у па жа ры і 

ДТЗ, то нуць лі та раль на ў лу жы нах, за ды ха-

юц ца з-за пра глы ну тых ма нет, вы пі ва юць 

хі міч ныя срод кі, — і, як пра ві ла, та му, што 

баць кі аль бо ба бу лі і дзя ду лі «на хві лін ку» 

вый шлі ў ін шы па кой ды за ня лі ся сва і мі 

спра ва мі.

На ту раль на, мож на за спа кой ваць ся бе 

тым, што гэ та ад бы ва ла ся заўж ды, прос-

та ў эпо ху паў сюд на га ін тэр нэ ту шы ла з 

ме ха вы па дае ра ней, чым яго ту ды па кла-

дзеш. З ін ша га бо ку, вяр ні це ся ў дум ках 

уся го на ад но па ка лен не на зад (у су час най 

дэ ма гра фіі гэ та ка ля 25 га доў) і ад ка жы-

це шчы ра: хі ба бы ло на той час столь кі 

да дат ко вых ры зык і не бяс пек: якой бы ла 

коль касць аў то на да ро зе, ці шмат на ліч ва-

ла ся элект ра пры бо раў і ба та рэ ек у кож ным 

до ме, што мы ве да лі пра мас кіт ныя сет кі, 

гі рас ку та ры, цю бін гі і г. д.? Ус па мі наю ўлас-

нае дзя цін ства: на ста ян цы ка ля до ма мы 

гу ля лі ў «штан да ра» і вы клад ва лі ма за і ку з 

ка мень чы каў — прос та та му, што аў то тут 

ста я ла ўся го ад но, а на шы лю дзі «ў бу лач-

ную на так сі» ез дзі лі вель мі рэд ка. І гэ та не 

вяс ко вая ву лі ца, а ста ліч ны спаль ны ра ён і 

шмат пад' ез ны дзе вя ці па вяр хо вік!

Ця пер ін шы час і, ад па вед на, ін шыя хва-

ля ван ні, та му ўдвая дзіў ная па ста ра льная 

лег ка дум насць, якую ча сам пра яў ля юць 

баць кі і ста рэй шае па ка лен не ў да чы нен ні 

да дзя цей. Маў ляў, я ў шэсць га доў з клю-

чом на шыі праз увесь го рад ез дзіў, што з 

ма ім ма лым зро біц ца ў два ры і тым больш 

у ха це. Ад крый це звод ку МНС за апош нія 

не каль кі ме ся цаў — да ве да е це ся.

Я ні ў якім ра зе не за клі каю да па ні кі і 

іс тэ ры кі, як у вя до май каз цы пра «ра зум-

ныя га ло вы», — ці пом ні це, як раз ла дзі-

ла ся вя сел ле з-за квах тан ня па тэн цый-

най ня вес ты «ся дзеў бы тут наш сы нок, 

ся ке ра б упа ла і яго за бі ла...»? Са лом кі 

на ўсё жыц цё дак лад на не на бя рэш ся. 

Боль шасць да рос лых, адэ кват ных лю дзей 

цу доў на ра зу мее, як не бяс печ на ўклю чыць 

рэ жым гі пер апе кі («яж ма ці!») і на доў гія 

га ды за тры мац ца ў ста не «мы»: «мы па-

елі», «мы збі ра ем ся ў шко лу», «мы ду ма-

ем, ку ды па сту паць», а ў адзін да лё ка не 

цу доў ны мо мант рап там спа ха піц ца, што 

дзі ця ў па раў на нні з ад на год ка мі менш са-

ма стой нае і больш ін фан тыль нае. З ін ша-

га бо ку, як на са джэн не жорст кіх «не», так 

і праз мер ная сва бо да дзе ян няў спра цоў-

вае не заўж ды і не з усі мі і час та вы ла зіць 

вон кі ўжо ў свя до мым уз рос це — доб ра, 

ка лі толь кі эма цы я наль най ха лод нас цю да 

са ста рэ лых баць коў. Пы тан няў, як быць з 

дзець мі ў тым ці ін шым вы пад ку, ха пі ла б 

на эн цык ла пе дыю ў дзя сят ках та моў, дый 

то жыц цё зной дзе, чым здзі віць яе аў та-

раў і скла даль ні каў.

І вось кож ны з баць коў, як той ка на та хо-

дзец, ба лан суе па між стро гас цю і агрэ сі яй, 

пя шчо тай і па ту ран нем, улас ны мі пе да га-

гіч ны мі ўста ноў ка мі і агуль на пры ня ты мі ў 

гра мад стве пра ві ла мі ды стэ рэа ты па мі.

Тры май це ся, «ка ле гі». Пом ні це, што 

вы хоў ваць вар та не столь кі дзя цей, коль кі 

ся бе — бу дзе дзі ця ў да рос лым жыц ці іні-

цы я тыў ным аль бо бяз воль ным, уваж лі вым 

аль бо бес тур бот ным, пе рад усім за ле жыць 

ад нас. Га лоў нае, каб на огул вы рас ла — 

жы вым, зда ро вым і шчас лі вым.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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«Што ра біць, ка лі 16-га до вы хло пец хлу сіць баць кам?» — 

«А вы заўж ды сва ім баць кам га во ры це праў ду, на ват 

ця пер, ка лі ста лі да рос лы мі?». «Як не стра ціць да вер пад-

лет ка?» — «Трэ ба рых та вац ца да маг чы мых кан флік таў 

за га дзя, бо ўзрост та кі». «Ча му дач ка на ўмыс на пры чы няе 

са бе фі зіч ны боль?» — «Яна так пе ра жы вае моц ныя эмо-

цыі, пра якія не ад важ ва ец ца па га ва рыць».

Ка рот кія пы тан ні і ад ка зы, якія на гад ва юць бліц-апы тан ку, — 

гэ та па ча так су стрэ чы з кан ды да там псі ха ла гіч ных на вук На-

дзе яй ЦЫР КУН, якую ў ме жах пра ек та «Та та-шко ла» зла дзі ла 

аб' яд нан не «Клуб іль воў» у Мін скім цэнт ры тэ ры та ры яль на га 

аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей.

СЛУ ХАЙ — І ЗНОЙ ДЗЕШ РА ШЭН НЕ
На па чат ку дзеі псі хо лаг за дае кож на му пы тан не: якую мэ ту ён 

пе ра сле дуе, прый шоў шы сю ды, і ча го ча кае. Праз ад ка зы пры-

сут ных На дзея Аляк санд раў на не толь кі атрым лі вае ўяў лен не аб 

тым, што най больш хва люе ўдзель ні каў, але і па спя вае ко рат ка 

пра ка мен та ваць сі ту а цыю, ка лі ча ла век пры хо дзіць на су стрэ чу 

з на дзе яй атры маць ра шэн не праб лем сва ёй сям'і.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Простыя ісціныПростыя ісціны

УСЁ ВЫ РА ША ЛА СЯ Б ЛЁГ КА, 
КА ЛІ Б... НЕ ЖЫЦ ЦЁ

Баць коў ства па він на быць не толь кі вы со ка ма раль ным, але і праг ма тыч ным

Тры га ды та му проз ві шча Тры ко за ўжо бы ло 
на слы ху. Шмат дзет ная сям'я ўда сто і ла ся 
зван ня най леп шай у Мін ску. Та ды Ула дзі слаў 
і Юлія па дзя лі лі ся фор му лай улас на га шчас ця: 
«Каб быць пры кла дам для сва іх дзя цей, ні чо га 
асаб лі ва га не трэ ба. Лю біць ад но ад на го, 
кла па ціц ца і па ва жаць». Сён ня мы зір нём 
на ад но сі ны ўнут ры сям'і з пунк ту гле джан ня 
ма ту лі і па га во рым аб яе пра цы ў Ге не раль най 
пра ку ра ту ры, кніж ках па вы ха ван ні і жа но чым 
ха раст ве.

— Я рас ла ў звы чай най са вец кай сям'і: ма ма, та та, ма лод шы 

брат. Жы лі сціп ла, але друж на. Асаб лі ва ве се ла бы ло, ка лі на 

свя ты да нас пры яз джа лі ма ту лі ны сёст ры і бра ты з дзець мі. Ужо 

та ды я ра зу ме ла: вя лі кая сям'я — гэ та добра, — па чы нае Юлія.

— Вас мож на на зваць пры кла дам той жан чы ны, воб раз 

якой сён ня мо жа лі чыц ца эта лон ным. Да сяг ну лі пос пе ху і ў 

кар' е ры, і ў ся мей ных спра вах.

— Пры зна ю ся, кар' е рыст кай ся бе ні ко лі не ба чы ла, хоць і маю 

тры вы шэй шыя аду ка цыі. Мая пер шая спе цы яль насць звя за ная 

з эка но мі кай, па дру гой я спе цы я ліст мыт най спра вы, трэ цяя 

аду ка цыя — юры дыч ная.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

«З ТРЫ МА ДЗЕЦЬ МІ 
МО ЖА СПРА ВІЦ ЦА 

КОЖ НАЯ ПА РА»

Пе ра мож ца кон кур су 
ў на мі на цыі 
«Ма ця рын ская сла ва» 
Юлія ТРЫ КО ЗА:


