
Вя до ма, у iдэа ле бы ло б доб ра, каб ста ро га ча ла ве ка, яко му 

ўжо за 80, да гля да лi яго дзе цi, каб ён пра жы ваў сваю ста расць 

до ма i ся род род ных лю дзей. Але жыц цё пад кiд вае ве лi зар нае 

мност ва сi ту а цый, ка лi гэ та ста но вiц ца амаль не маг чы ма. Да-

пус цiм, сям'я пра хо дзiць праз ста дыю цяж ка га раз во ду, з уза ем-

ны мi прэ тэн зi я мi, па дзе лам ма ё мас цi i ква тэ ры, i для па жы ло га 

ча ла ве ка тут ця пер не най леп шае мес ца... Або дзе цi жы вуць i 

пра цу юць за мя жой, i за браць ту ды баць коў не ўяў ля ец ца маг-

чы мым. Цi да рос лая дач ка, якая да гля да ла сваю ста рую ма цi, 

цяж ка за хва рэ ла i са ма мае па трэ бу ў да па мо зе... На жаль, бы вае 

шмат аб ста вiн, ка лi адзi ным вый сцем для па жы ло га ча ла ве ка 

ста но вiц ца дом са ста рэ лых.

Пра тое, ча го ча каць ад гэ та га ва ры ян та, мы гу та рым з 

намес нi кам на чаль нiка ўпраў лен ня ар га нi за цыi сацы яль на га 

аб слу гоў ван ня Мi нiс тэр ства пра цы i са ца ба ро ны Мi ка ла ем 

АРЛОМ.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Вы пра ба ван не 
блiз ка сцю

Як трап на за ўва жы ла ня даў на ка-

ле га, у гэ тыя днi пра што нi па чы на еш 

пi саць, атрым лi ва ец ца пра ка ра на вi рус. 

(У «яго» на ват дзе цi ў два ры май го до-

ма гу ля юць — бе га ю чы ад но за ад ным, 

аб зы ва юц ца ма ла зра зу ме лым, а ад та го 

яшчэ больш крыўд ным сло вам.) Вось i на 

ся мей ныя ста сун кi пан дэ мiя паў плы ва ла 

ад моў на. З ад на го бо ку, мно гiя лю дзi, 

пры трым лi ва ю чы ся рэ ка мен да цый аб 

са цы яль ным дыс тан цы я ван нi, аб ме жа-

ва лi кан так ты з па жы лы мi i са ста рэ лы мi 

ро дзi ча мi, а мы ў што дзён най мi тус нi, па 

шчы рас цi, i без та го ба чы лi ся ня час та. 

З дру го га ж, тыя, хто асеў на доб ра ах-

вот най цi вы му ша най са ма iза ля цыi, на 

пра цяг лы час ака за лi ся ў шчыль ным 

кан так це з улас ны мi дзець мi, якiх па-

ста ян на — сюр прыз! — трэ ба не толь кi 

кар мiць, але зай маць, за баў ляць, вы хоў-

ваць i аду коў ваць, а так са ма з дру гi мi 

па ла вiн ка мi.

Маг чы ма, вас гэ та су це шыць: з па-

доб най праб ле май су тык ну лi ся прад стаў-

нi кi аб са лют на ўсiх сла ёў на сель нiц тва. 

I ка лi, на прык лад, Джэ нi фер Ло пес, 

Фi лiп Кiр ко раў ды шэ раг iн шых па пу-

ляр ных вы ка наў цаў, ак цё раў i спарт-

сме наў, якiя сыш лi на са ма iза ля цыю, 

пуб лi ку юць за баў ныя вi дэа з хэш тэ гам 

#сядзiдомадзетка пра тое, як яны сва-

во ляць, тан цу юць, чы та юць кнi гi, за-

пiс ва юць но выя пес нi i за баў ля юц ца 

ўсёй сям' ёй, то прэм' ер-мi нiстр Ка на ды 

Джас цiн Тру до, жон ка яко га за хва рэ ла 

на ка ра на вi рус, на пра ця гу двух тыд няў 

вы му ша ны быў ад на ча со ва пра ца ваць з 

до му i да гля даць тра iх дзя цей ва ўзрос-

це ад шасці да 12 га доў, а та му спаз наў 

на са бе ўсё ха раст во ся дзен ня з ма лы мi: 

ня даў на ён на ват спаз нiў ся на ан лайн-

кан фе рэн цыю з па лi тыч ны мi дзея ча мi, 

та му што ку паў ма лод ша га сы на.

Што ўжо га ва рыць пра тых, у ка го 

ня ма вя лi ка га до ма i ўчаст ка, а та му «ся-

дзець у ча ты рох сце нах» — не ме та фа-

ра, а рэ аль насць. Не вы пад ко ва прэ зi дэнт 

Iз ра i ля Рэў вен Рыў лiн, яко га ў кра i не 

на зы ва юць «на цы я наль ным дзя ду лем», 

па чаў чы таць дзе цям каз кi ан лайн, каб 

хоць кры ху раз гру зiць дыс тан цый на пра-

цу ю чых баць коў. Бо на ват ка лi мы вель мi 

лю бiм збi рац ца ра зам i ад чу ваць ся бе 

сям' ёй, зна хо дзiц ца ўсiм ра зам без анi я-

кай аса бiс тай пра сто ры ў рэ жы ме 24/7 — 

гэ та не толь кi ра дасць, але i да дат ко выя 

кло па ты i, ка лi хо ча це, вы клiк. Вы пра ба-

ван не блiз ка сцю, мяр ку ю чы па до пi сах 

у са цы яль ных сет ках, для шэ ра гу з нас 

ста ла ця жэй шае за ўсе iн шыя. Гле дзя чы 

на прык лад Кi тая, у якiм пас ля зняц ця 

ка ран цi ну пра ка цi ла ся хва ля раз во даў, 

псi хо ла гi прад ра ка юць та кую са мую iма-

вер насць i ў нас (iн шыя, зрэш ты, на ад ва-

рот, праг на зу юць ус плёск на ра джаль нас-

цi гэ тай зi мой i вяс ной).

Ад мо ва ад звык лых рэ чаў, аб ме жа-

ван нi роз ных вi даў ак тыў нас цi, па ру шэн-

не ба лан су па мiж ча сам, якi кож на му з 

нас, на ват са мым ма лень кiм, па трэб на 

пра вес цi ў адзi но це, каб ад на вiць фi зiч-

ныя i ду шэў ныя сi лы, i ста сун ка мi з блiз-

кi мi — вя лi кi стрэс, ка жуць спе цы я лiс ты. 

I га то ва га рэ цэп ту, ад ноль ка ва га для 

ўсiх, як не даць гэ та му кры зi су раз бу-

рыць сям'ю, ня ма i быць не мо жа. Але 

пэў ныя рэ ка мен да цыi псi хо ла гi ўсё ж да-

юць. Ся род iх — рас па ра дак дня, вы ка-

нан не звык лых i пры дум ван не но вых ся-

мей ных ры ту а лаў, чар га ван не спа кой ных 

i ак тыў ных за ня ткаў, раз мо вы ан лайн, 

аба вяз ко выя пе ры я ды цi шы нi, якiя вар та 

пра вес цi сам-на сам хоць бы ў роз ных ку-

тах, а лепш, на ту раль на, у роз ных па ко-

ях... А пе рад усiм — тое, з чым мы ў эпо ху 

раз вi тых ка му нi ка цый, як нi дзiў на, час та 

не спраў ля ем ся, — трэ ба раз маў ляць ад-

но з ад ным i пры гэ тым чуць iн ша га, а не 

на за па шваць крыў ды i ча каць, што нех та 

пра iх зда га да ец ца. Ад стой ва ю чы свае 

ме жы, так лёг ка не за ўваж на па ру шыць 

чу жыя i ра нiць па чуц цi блiз ка га... У рэш-

це рэшт, мы — га лоў нае, што ў нас ёсць, 

i каб збе раг чы гэ тае «мы» ў су куп нас цi 

роз ных «я» кож най сям'i, на мой по гляд, 

вар та па зма гац ца — хоць з вi ру сам, хоць 

са стра ха мi i ня ўпэў не нас цю, хоць з са мi-

мi са бой.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Пес нi на вер шы Iва на 
ЮР КI НА ка рыс та юц ца 
вя лi кай па пу ляр нас цю. 
Хто не ве дае гiм на 
гас цiн нас цi на шай 
кра i ны — «Пры яз джай це 
да нас у Бе ла русь»? 
А коль кi лi рыч ных пе сень 
ство ра на на яго вер шы — 
«Вёс ка мая», «Са лаў i ны 
гай», «Па слан не сы ну»... 
Вось та му бы ло цi ка ва 
па зна ё мiц ца з му зай 
паэ та — яго жон кай 
На дзе яй Iва наў най. Яны 
не ве ра год на ар га нiч ная 
i пры го жая па ра!

— Па мя та е це дзень зна ём-

ства?

На дзея Iва наў на: — Я ву чы ла-

ся ў 9 кла се, а Ва ня быў у на шай 

шко ле на стаў нi кам.

— Вось гэ та па ва рот!

Н. I. — Усё не так, як вы па ду ма-

лi! Я не бы ла яго ву ча нi цай! Ро дам 

я са Сма лен шчы ны, у 9 i 10 кла сы 

да во дзi ла ся ез дзiць 20 кi ла мет раў 

ад до му. А Ва ня з Ма гi лёў шчы ны, 

жыў на ху та ры за восем кi ла мет-

раў ад ма ёй вёс кi. Яго сяст ра пра-

ца ва ла ў на шай шко ле, а мая ма ма 

бы ла ды рэк тар. Вось сяст ра i па-

пра сi ла ма му: маў ляў, вазь мi це на 

ра бо ту бра та, ён не па сту пiў у ВНУ, 

дык, каб не губ ляў год, хай па пра-

цуе ў шко ле. А мне не як не вель мi 

бы лi цi ка выя мяс цо выя хлоп цы — 

iх жа з пя лю шак ве да еш.

(Заканчэнне 

на 5-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

«Для мя не сям'я «Для мя не сям'я 
на пер шым мес цы»на пер шым мес цы»

Упер шы ню яны па ца ла ва лi ся ў дзень вя сел ля 
i вось ужо 47 га доў жы вуць ду ша ў ду шу...

Iван ЮР КIН:

На дзея Iва наў на i Iван За ха ра вiч.
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Сi ту а цыяСi ту а цыя

Ад дам ба бу лю ў «доб рыя ру кi»!
Ад пра вiць са ста рэ ла га сва я ка ў дом-iн тэр нат су праць яго во лi не атры ма ец ца
Кож ны з нас ра на цi поз на ста не ста ры. На што мы раз лiч ва ем пры гэ тым? Цi ду ма ем, як бу дзем жыць, 

асаб лi ва ў вель мi ста лых га дах? Хут чэй за ўсё, мы ад мах ва ем ся ад па доб ных ду мак, та му што трэ ба быць цал кам 

бяс страш ным ча ла ве кам, каб сум лен на рас ста вiць кроп кi над «i» ў гэ тым пы тан нi. Але для тых, ка му ця пер за 70-80, 

ста расць — ужо рэ ча iс насць. Якая яна? Да вай це раз гле дзiм адзiн з ва ры ян таў...
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