
І ЯШЧЭ РАЗ 
ВУ ЧЫЦ ЦА!

Псі хо ла гі ка жуць: дзе ці но ва га 

ча су — асаб лі выя. На ро джа ныя ў 

ХХІ ста год дзі не цер пяць аў та ры та-

рыз му ні ад баць коў, ні ад пе да го гаў, 

хут ка рас па зна юць ма ні пу ля цыі і ад-

маў ля юць ме тад «бі зу на і пер ні ка» як 

на огул ня дзейс ны. Не здар ма адзін 

з гу ру пе да го гі кі Шал ва Ама наш ві лі, 

які шмат вы сту пае з асвет ніц кі мі лек-

цы я мі, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі, на стой-

вае на гу ма ні тар на-асо бас ным па-

ды хо дзе — на тым, што не маг чы ма 

сі лай пры му сіць дзі ця што-не будзь 

ра біць, у тым лі ку ву чыц ца, зай мац-

ца спор там або раз ві ваць та лен ты, а 

зна чыць, трэ ба да маў ляц ца і што раз 

шу каць кам пра міс і зго ду.

Ад нак для боль шас ці з нас гэ та 

ўсё яшчэ «цу доў нае да лё ка», і мы 

пра цяг ва ем ацэнь ваць дзя цін ства 

і баць коў ства штам па мі: «пра фі-

лак тыч ны вы спя так ча сам прос та 

не аб ход ны», «баць кі заўж ды лепш 

ве да юць, што доб ра для іх дзі ця ці», 

«шум ны ў вас хлоп чык, ня вы ха ва-

ны», «не бу дзеш ву чыц ца — ча ла ве-

кам не ста неш» і яшчэ ты ся ча ды ад-

на жыц цё вая муд расць бы лых вя коў, 

якая, як і вы ха ваў чыя ме та ды на шых 

ба буль і пра ба буль, час та прос та не 

па ды хо дзіць да рэа лій но ва га ча су.

Ка неш не, доб ра бы ло б пра чы таць 

па ра ды ад на го-двух спе цы я ліс таў 

аль бо пра гле дзець не каль кі аду ка-

цый ных філь маў, і — хоп! — ты ўжо 

ве да еш, што ра біць у лю бым вы пад-

ку, спы ня еш дзі ця чыя іс тэ ры кі ад ным 

по зір кам, бес па мыл ко ва вы зна ча еш 

«пра вых» і «ві на ва тых» і ма еш іму-

ні тэт ад усіх ві даў ма ні пу ля цый. Але 

гэ та з воб лас ці не на ву ко вай фан тас-

ты кі і збор ні каў ка зак на ро даў све ту. 

На са мрэч, га то вых, а тым больш 

уні вер саль ных рэ цэп таў, якія для ўсіх 

па ды хо дзяць, не іс нуе. Да вя дзец ца 

на пруж вац ца, шу каць, пры дум ляць, 

вы хо дзіць з зо ны кам фор ту, кі даць 

ні бы та не ад клад ныя спра вы і быць са 

сва ім дзі цем тут і ця пер, ка лі ты яму 

па трэб ны, а не ка лі ты вы зва ліш ся. 

Не па мы ля ец ца толь кі той, хто ні чо га 

не ро біць, та му бу дуць і пра лі кі, і рас-

ча ра ван ні, і слё зы, і крыў ды, і агрэ сія 

(а як на ву чыц ца з ёй спраў ляц ца і па-

во дзіць ся бе цы ві лі за ва на, ка лі ўвесь 

час не да ваць вы ха ду па чуц цям?). 

І па коль кі ні ко му з нас на вы ха дзе з 

ра дзіль ні аль бо ад дзя лен ня за гса не 

вы да юць сер ты фі кат «ква лі фі ка ва-

ных баць коў», то ву чыц ца да вя дзец-

ца ўсё жыц цё...

І ў тым лі ку, да рэ чы, ву чыц ца ў 

дзя цей. Рэ гу ляр на на гад ваю са ма 

са бе, што вы ха ван не — пра цэс уза-

ем ны. Ты кры чыш — ра на ці поз на 

на ця бе пры крык нуць, ты пад ман-

ва еш — не ча кай шчы рас ці ў ад каз, 

ты ціс неш аў та ры тэ там — дзі ця 

зной дзе, чым ця бе на па ло хаць да 

дры жы каў і пры му сіць лі чыц ца з тым, 

што яно — не част ка ця бе, а асоб ная 

ча ла ве ка-адзін ка. А ча сам, на ад ва-

рот, ме на ві та дзе ці сва ёй наіў  най 

шчы рас цю і ве рай ін ту і тыў на за да-

юць пра віль ны тон, які і ні ко га не 

крыў дзіць і пры во дзіць да жа да на га 

ся мей на га ла ду.

Мая ма лод шая дач ка, на прык-

лад, вы най шла (а мо, пад гле дзе ла 

ў сва ёй сад коў скай гру пе) вель мі 

дзейс ны ме тад. У лю бой не зра зу-

ме лай сі ту а цыі — сва рац ца на яе 

баць кі, пры спеш ва юць, упа ла, спа-

ло ха ла ся — пры хо дзіць аб ды мац ца. 

І, улас на, усё — ці мож на крыў да-

ваць або зла вац ца на ча ла ве ка, які 

рас пах нуў для ця бе аб дым кі? «Ад-

пус кае» прак тыч на ад ра зу, і ўся кі 

кан флікт пра га вор ва ец ца спа кой на 

і ўзва жа на. Хоць, вядома, гэ та так-

са ма ні я кая не за па тэн та ва ная па-

ра да для ўсіх баць коў, а ме тад, які 

спра цоў вае ў нас, з гэ тым дзі цем, 

тут і сён ня. Што бу дзе праз год, а 

тым больш праз дзе сяць, па куль 

на ват не за гад ваю — толь кі спа дзя-

ю ся, мы вы ха ва ем ад но ад на го не-

бла гі мі людзь мі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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У Вя лі кім тэ ат ры Бе ла ру сі ня ма ла ся мей ных пар. 

Вось і ха рыз ма тыч ны ды ры жор Іван КАС ЦЯ ХІН 

і ча роў ная рэ жы сёр Але на МЕ ДЗЯ КО ВА 

па зна ё мі лі ся ме на ві та на тэ ат раль най сцэ не. 

Ра зам яны ўжо амаль дзе сяць га доў. 

А ён па-ра ней ша му гля дзіць на яе з ве лі зар най 

пя шчо тай і на зы вае толь кі Алён кай, а яна на яго — 

з не ве ра год най лю боўю, і та кім цёп лым і аб' ём ным 

у яе вус нах гу чыць імя Ва ня.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

«Мы ці ка выя ад но ад на му 
ва ўсіх пра явах»

І праз дзе сяць га доў пас ля зна ём ства 
яны лю бяць шпа цы ра ваць па го ра дзе, узяў шы ся за ру кі

Вя сел ле 
Але ны і Іва на.

— На ша ар га ні за цыя за ра дзі ла ся амаль 

28 га доў та му. Я за ста ла ся ад на з дзець-

мі як раз та ды, ка лі дзяр жа ва пе ра ста-

ла аказ ваць пад трым ку вя лі кім сем' ям. 

1992 год — цяж кі час для ўсіх. Па мя таю, 

хлеб быў па та ло нах... На шай сям'і мож на 

бы ло атры маць два ба то ны. А што мне бы-

лі тыя два ба то ны на пя ця рых дзя цей? Раз 

на ты дзень маг ла ата ва рыц ца ў кра ме як 

шмат дзет ная — з та го, што там бы ло. Але 

не бы ло ні чо га! І вось у той ня прос ты час 

мая ма ма са рва ла са слу па аб' яву, у якой 

за пра ша лі ся на сход ак тыў ныя шмат дзет-

ныя сем'і. І я пай шла. Вось там і ства ры ла ся на ша ар га ні за цыя. Та ды я жы ла 

ў Фрун зен скім ра ё не ста лі цы. Мы з ін шы мі баць ка мі прый шлі ў ад мі ніст ра цыю 

ра ё на, і яны нас пад тры ма лі, па ра і лі з'ез дзіць у На ва по лацк, дзе іс на ва ла 

па доб ная ар га ні за цыя. Азна ё мі лі ся з іх до све дам і ўжо тут, у Мін ску, ства ры лі 

ста тут і аб ра лі стар шы ню. Ёй ста ла я. Та ды мы не пры ма лі ў ар га ні за цыю 

сем'і з тры ма дзець мі, бо вель мі шмат баць коў вы хоў ва ла па 10—15 дзя цей. 

Да та го мо ман ту, па куль не быў пры ня ты Ко дэкс аб шлю бе і сям'і. Не ўза ба ве 

да нас ста лі пра сіц ца сем'і з ін шых ра ё наў, і мы па ча лі па шы рац ца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Мно га — не ма лаМно га — не ма ла

Тац ця на КРАЎ ЧАН КА: «ЦЯ ПЕР Я ВЕЛЬ МІ ШЧАС ЛІ ВАЯ!»
«Вы со кія імк нен ні гэ тых лю дзей не су ад но сяц-

ца з ка но на мі су час на га праг ма тыч на га све ту, 

дзе ўсё пра да ец ца і куп ля ец ца, а ма раль і спра-

вяд лі васць не каш ту юць ні чо га. Сва і мі спра ва мі 

і ўчын ка мі яны за ма цоў ва юць у на шых сэр цах 

ве ру ў да бро і чыс ці ню ду мак», — так Аляк сандр 

Лу ка шэн ка вы ка заў ся пра тых, хто атры маў сё-

ле та прэ мію «3а ду хоў нае ад ра джэн не». Пад час 

ура чыс та га ме ра пры ем ства на сцэ ну пад ня лі ся і 

прад стаў ні кі гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус-

кая аса цы я цыя шмат дзет ных баць коў». Ар га ні за-

цыя атры ма ла вы со кую ўзна га ро ду за знач ную 

ра бо ту па ма тэ ры яль най і ма раль най пад трым цы 

шмат дзет ных сем' яў, рэа лі за цыю гу ма ні тар ных 

пра ек таў «Кон курс на най леп шую шмат дзет ную 

сям'ю», «Мін скі га рад скі фо рум ма ці», тэ ле пра-

ек та «Род ныя лю дзі». Тац ця на КРАЎ ЧАН КА, 

стар шы ня аса цы я цыі, бы ла свед кай ста наў лен ня 

гэ тай ар га ні за цыі. Яна рас ка за ла на ша му ка-

рэс пан дэн ту, як за ра джа ла ся сяб роў ства па між 

шмат дзет ны мі, як яны да па ма га лі ад но ад на му і 

ра зам мя ня лі стаў лен не гра мад ства.


