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Дауно за^важана, што кожны 
народ мае свае характэрныя рысы, 
свой твар. Вывучаючы лсторыю, эт-
награфш 1 фальклор Беларусь 
мнопя даследчыкл (Я. Ф. Карсы, Н. 
Я. Шюфароусю, М. В. Доунар-За-
польсю, I. I. Насов1ч 1 шш.) адзна-
чал1, што спрадвеку беларусам был! 
уласщвы працав1тасць, беражл1васць, 
добрасумленнасць, паважл1васць, 
нейкая асабл1вая чуласдь, дабрыня 
У адносшах да людзей, кла-
патл^васць аб старых \ дзедях. Дзя-
куючы гэтым маральным якасцям, 
мнопя лепшыя агульначалавечыя 
каштоунасщ, традыцьи, нормы I 
звычк1 вытрымал1 выпрабаванне ча-
сам 1 працягваюць жыдь сярод бе-
ларускага народа. Так, спрадвечнай 
маральнай нормай беларусых жан-
чын было тое, што мац! практична 
Н1КОЛ1, ш пры як1х абставшах не 
адмаулялася ад свайго роднага 
дзщящ. Кал1 ж такое здаралася, то 
жанчыну чакала усеагульнае асуд-
жэнне, гнеу 1 праклёны. 

У беларускага народа бытавау \ 
так! М1ласэрны звычай: каш дзещ 
заставалкя аротам1, то 1х брал! у 
свае семЧ родз1чы. Родз1чау не 
аказвалася, выхоувал! суседз! або 
чужыя людз1 у сваей щ шшай вёс-
цы. Нездарма сярод беларуаих пры-
казак 1 прымавак, у яюх кан-
цэнтруецца народная педагопка, 
жывуць так^я: "Не пасщся, не 
малкя, а дай прытулак араце", "За 
прытулак араце бог шчасде падае", 
"Чужое дзщя прыноаць шчасце у 
хату". 

Таюя адносшы да гаротных дзя-
цей трымашся у звычаях беларусау 
да апошшх дзесящгоддзяу. I нават 
у самыя цяжюя часшы (войны, го-
лад, разруха, рэпрэси 1 шш.), кал! 
колькасць дзяцей-арот узрастала, 
добрыя людз! праяулял! аб 1х кло-
пат, не пакщал1 без догляду. Але 
змяш^ся час, змяншся 1 адносшы 
пам!ж людзьм). У 60-80-х гадах 
старэйшае 1 сярэдняе пакаленш бе-
ларусау са здз1уленнем 1 жахам 
стал1 сведкам1 самай алднай для 
чалавека з'явы — жорсткасщ да 
безабаронных малых. "Мацярю-зя-
зюлГ 1 "бацыа-уцекачы" пачал! не 
тольк! пакщаць, а 1 выкщваць на 

вулщу сва1х родных дзяцей. У 1992 
годзе $ Рэспублщы Беларусь дзя-
цей-арот 1 дзяцей, яыя засталкя 
без апек1 бадькоу, налхчваедда 
звыш 20 тысяч — цэлы горад! 
Прычым каля 90% з 1х з'яуляюцца 
с1ротам1 пры жывых (!) "бацьках". 
Штогод дамы дзщящ рэспублш1 
прымаюць каля 800 немаулят, 
паынутых мац!. 

Станов1шча было б зуам нясцер-
пным, кал! б побач з гэтым1, так 
званым! "людзьм1 новага тыпу", не 
1снавал1, як I раней, людз1 з до-
брым! сэрцам) 1 чулым1 аднослнам! 
да кшутых дзяцей. Яны усынауля-
юць, бяруць пад апеку, выхоуваюць 
разам са сва1М1 у сем'ях. Прывяду 
так1 факт. Дырэктар Дулебскай 
школы-сада Бярэзшскага раёна 
Мжалай Уладз1м1рав1ч Грудзшсы ра-
зам са сва1м1 настаун1кам1, вучням! 
1 бацькам1 узял! на выхаванне 
больш за 20 дзяцей-арот. Пры 
школе для 1х пабудаваны мшрадом. 
А з 1989 года у рэспублщы 
з ' явшся дзщячыя дамы сямейнага 
тыпу. Тэта, на першы погляд, не-
звычайныя, а ^вогуле самыя звы-
чайныя, мшасэрныя семЧ. Маючы 
родных дзяцей, яны бяруць на вы-
хаванне яшчэ пяцёра 1 больш пры-
ёмных. 

На сённяшш дзень у гарадах \ 
вёсках Беларуа створана 18 
дзщячых дамоу сямейнага тыпу. У 
IX Л1ку сям'я Бушмакшых з 
Нясв1жа, Глухавых 1 Сшцовых з 
Бабруйска, Дзячковых з пасёлка 
Млрны Маплёускай вобласщ, 
1с.тыкулавых з Пружан, Карпов^чау 
з вёск1 М1колка Уздзенскага раёна, 
Кузняцовых, Кузьмянковых, 
Кулжоусюх 1 Кур'яноу з М1нска, 
Кундз1кавых з Юичава, Кутузавых > 
Мешчараковых з Гродна, Пашкане-
сау з вёсю Белева Аршанскага раё-
на, Пытлякоу з вёск1 Халоп'е 
1вацэв1цкага раёна, Сагайдаравых з 
Жодзша, Такмаковых з Рэчыцы у 
Церахавых з вёск! Копщ В1цебскага 
раёна. 

Жывуць 1 выхоуваюцца у гэтых 
вял1К1х 1 дружных сем'ях 43 родных 
1 113 прыёмных дзяцей. Стварыл! 
мшасэрныя сем'! рабочыя, кал-
гасн^к!, служачыя, настаун!к1, ваен-

наслужачыя, выхавацел1. Узрост 
бацькоу-выхавацеляу дзесьщ ад 33 
да 43 гадоу, але сустракаюцца ма-
ладзейшыя за 30 1 старэйшыя за 45 
гадоу. 

Прыёмныя дзещ таксама у роз-
ным узросце: ад немаулят да 16-га-
довых юнакоу 1 дзяучат, але боль-
шасць — двух-васьм1гадовыя. Вопыт 
сведчыць, што "дашкольнш щ ма-
лодшыя школьшю хутчэй \ лепш 
прывыкаюць да новай сямЧ 1 ляг-
чэй выхоуваюцца". Так было 
нашсана у адной анкеце, якую мы 
распаусюджвал1 сярод бацькоу-выха-
вацеляу. 

Аднак не трэба думаць, што 
бацьк1-выхавацел1 цураюцца цяжкас-
цей: яны бяруць на выхаванне 
ф131чна слабых, хворых, з затрым-
кам1 ^ пс1Х1чным разв1цщ дзяцей. 
Адна мац! з усмешкай успамшала, 
як дз1В1Л1Ся на яе супрацо^шо 
школычнтэрната, а потым з палёг-
кай уздыхнул1, кал1 яна узяла са-
мага "шкадл1вага", жвавага, як 
ртуць, хлапчука. Тым больш, што 
дырэктар яе не ашукала, як гэта 
бывае, не хавала медыцынсюх даку-
ментау са складаным дыягназам: 
ппердынам1чны с1ндром (тое, што у 
народзе завецца "на 1м скура га-
рыць") з элементам! дэбшзму. Сап-
рауды, першы час мац! не была 
упэунена, што здолее даць рады 
хлопчыку, але праз месяц-друп 
з'явш1ся поспех1, а з 1ш ! надзея. 

Увогуле трэба адзначыць, што 
дзещ давол1 хутка прывыкаюць да 
новых абставш. У адных, як свед-
чыць анкетаванне, адаптацыйны пе-
рыяд займам усяго некальк! дзён, у 
друпх — месяц-паутара, у частк1 
— да паугода 1 тольк1 адз1нк1, ста-
лейшыя, прывыкал! каля года. 

У болынасц! сем'яу прыёмныя 1 
родныя дзещ амаль адразу уступал1 
У зносшы, прывыкал! адно да адна-
го, станав!л1ся братам! \ сёстрам!. 
Вось прыклад. У адной сямЧ, якая 
папоуншася дзецьм! з дз!цячага до-
ма, 5-гадовая дзяучынка першыя дш 
пыталася ^ бацькоу: "Кал! вы адвя-
зеце 1х назад?" А пасля некалыах 
тыдня^ на наша пытанне: "Можна, 
мы забярэм у вас гэтых дзяцей?" 
адказала, абня^шы сваю новую сяс-
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трычку: "Не, не аддам, не трэба, я 
IX люблю!". Безумоуна, не усё бы-
вае Ц1ха \ гладка, здараюцца эксцэ-
сы, але тэта звычайна па-дзщячы 
хутка праходзщь 1 забываецца. 

Ёсць I незвычайныя праблемы, з 
якхмз не сутыкаюцца бацью пры 
выхаваннз тольы родных дзяцей. 
Напрыклад, "дзетдомаусыя" не веда-
юць мноства рэчау, знаёмых нават 
маленьким: не лзчаць хлебам бохан 
(бо бачшп хлеб толькл лустамх), 
блытаюць бульбу з каменням1, стра-
шэнна баяцца кошак 1 сабак, не 
разумеюдь, чаму чай у шклянцы 
адразу не салодю, у свае 8-12 га-
до^ не умеюць карыстацца газам, 
рыхтавадь ежу, падшывадь кауне-
рык1 да школьнай формы, даглядадь 
хатнюю жывёлу I г.д. Яны маюць 
шкодныя звычкк ужываюць жаргон-
ныя словы, хлусяць, па-варварску 
абыходзяцца з адзеннем 1 абуткам I 
увогуле з рэчам!, крадуць, асабл1ва 
хлеб, масла, карбасу, яюя хаваюць 
у ложак щ у адзенне. 

Шмат намаганняу даводзщца 
прыкладаць бацькам-выхаваделям, 
каб дапамагчы дзецям асвощца у 
новым асяроддзь I каш хатшя рэчы 
давол! хутка становяцца 1м добра 
знаёмым!, то пазбавщца ад дрэнных 
звычак значна цяжэй. Галоуны па-
М0ЧН1К у гэтым — любоу 1 пяшчо-
та. Часцей за усё дзещ баяцца за-
смуцщь сваю адшуканую "мамачку" 
(гэтае слова мае для IX вел1зарную 
каштоунасць 1 злятае з вуснау кож-
ную хв1л1нку), таму дужа стараюц-
ца сачыць за сва1М1 паводзшамь 
Але так не заусёды атрымл1ваецца: 
то рук! сам! пацягнуцца у чужую 
кппэню, то язык схлусщь, то ноп 
завядуць не у тое месца, куды трэ-
ба. I тады зноу пачынаюцца размо-
вы, зноу абяцанш, зноу пошую 
шляхоу да дзщячай душы 1 розуму. 
Цяжка сказаць, што спачатку час-
цей сустракаецца у гэтай бясконцай 
працы бацькоу — поспех! щ расча-
равашп, але пакуль шхто з бела-
руск1х бацькоу-выхавацеляу не сы-
шоу з абранага шляху. Увогуле, з 
больш чым чатырохсот дзщячых да-
моу сямейнага тыпу (дакладную 
Л1чбу назваць немагчыма, бо новыя 
з'яуляюцца пастаянна), яыя адкры-
ты у былым Савецкхм Саюзе, рас-
палася тольк1 8. Значыць, жыццё у 
1х будзе доугае, на карысць дзецям 
1 грамадству. 

Кал! наша група пачала займац-
ца дадзенай праблематыкай, то нас, 
натуральна, щкавша пытанне аб 
матывах дзейнасц! бацькоу-выхава-
целяу. Адказы у анкетах не быгЛ 
нечаканымк Гучал! яны так: "Жа-
данне вярнуць дзецям страчаную 
сямейную цеплыню, ласку, любоу 1 
клопат мащ 1 бацьк1", "Гмкненне 
дапамагчы найбольш абяздоленым 1 
хворым дзецям" 1 нават "Магчы-

масць дапамагчы рэспублщы у вы-
рашэнн1 праблемы ароцтва". Гэтыя 
адказы амаль н^чога не прыбавш! 
да партрэта прыёмных бацькоу як 
людзей добрых 1 клапатл1вых. А 
вось сустрэчы, размовы, наз1ранш 
за дарослым! 1 дзецьм! адкрьш во-
чы на тое, што натуральна для ад-
ных 1 нават цяжка уяв1ць друпм. 

Справа ^ тым, што, апрача та-
ленту мастака, П1сьменн1ка, музы-
канта, увогуле артыста, 1снуе та-
лент Педагога, Выхавацеля, сэрца 
якога прасякнута в я л ш м пачуццём 
любв! да дзяцей 1 адказнасцю за 
бездапаможных. "Я адказваю за Усё" 
1 "Кал! не я, то хто?" — вось 
дэв1з, як1 вядзе бацькоу-выхаваце-
ляу па жыцщ. Не, сам1 яны н!кол1 
не кажуць высоких слоу, але трэба 
бачыць, як гэтыя люд31 адносяцца 
да дзяцей, распавядаюць пра IX. 
Тэма дзщячага жыцця для IX невы-
чэрпная, падрабязнасцей аб ма-
леньк1х, але упаунаважаных членах 
сямЧ — бездань. I вось щзе 
гадз1на, другая, трэцяя... шостая, а 
бацькам ёсць што казаць, кал! у 
вас ёсць жаданне слухаць. А побач 
М1тусяцца тыя, аб К1м щзе гаворка, 
то запаузуць на калеш да бацьк!, 
то прытуляцца да мац], 1 па усяму 
бачна, што яны тут галоуныя 1 жа-
даныя. 

На першы погляд, бацьк^-выхава-
цел1 — звычайныя людзь Яны не 
кщаюцца у вочы на вул^цы, не ад-
метныя у чэргах. Незвычайныя у 1х 
душы. Уяв1це тольк1: у цяперашш 
цяжк1 час, кал1 не ведаеш, як ут-
рымаць сва1х дзяцей (часцей нават 
свайго аднаго), сустракаюцца 
дз1вак1, як1я маюць патрэбу дагля-
даць ! абаграваць чужых. Хоць 
так1м! 1х не лхчаць. "Чужога гора 
не бывае" — гэта таксама пра 
бацькоу-выхавацеляу. 

Толыи не трэба думаць аб 1х 
карысл1васщ, бо ан^якага прыбытку 
утрыманне дззцячага дома сямейнага 
тыпу не дае. Ды бацыа-выхавацел! 
1 не спадзяюцца на гэта. Усё, што 
1м патрэбна, — жыллё 1 справа. 
Часцей за усё — кавалак зямл!, 
дзе можна зрабщь грады, пасадз1ць 
бульбу, выпасваць карову або гада-
ваць шшую хатнюю жывёлу. Ну 1 
трох! грошай на самае неабходнае: 
хлеб, адзенне, абутак, школьныя 
прылады. На астатняе яны заробяць 
разам з дзецьм!, бо Л1чаць неабход-
ным далучаць да працы з маленст-
ва. 

Жыллё, зямлю 1 грашовую дапа-
могу бацьк!-выхавацел1 спадзяюцца 
атрымаць ад дзяржавы. Не трэба 
забываць, што утрыманне аднаго 
дз1цяц1 у 1нтэрнаце абыходзяцца 
дзяржаве амаль у 50 тысяч рублёу, 
а дапамога на догляд у сямейным 
дзщячым доме — у 4-5 разоу 
менш. Вын1К1 ж выхавання у шмат 

разоу лепшыя. Вщавочная карысць 1 
дзяржаве, I дзецям, 1 нам з вам1, 
бо пасля 1нтэрнатау мноства 1х вы-
хаванцау аказваюцца у турмах 1 
калошях. Таму ад нас, тых, хто 
жывуць побач з незвычайным* 
сем'ям! альбо сутыкаюцца з баць-
кам1-выхавацелям! па справах, у 
чэргах магазшау, гарадск1м транс-
парце, бальн1цы, — яны чакаюць 
кал! не падтрымы \ разумения, то 
хаця б адсутнасщ варожасщ. Ме-
нав!та на недобразычл!выя аднос^ны 
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УСПЛЁСК 
РАДАСЦ1 
Развщцё творчай асобы у мастацкай дзейнасщ 

акружаючых часцей за усё скард-
зяцца бацьк1-выхавацел1, як1я за-
мест падзяк1 чуюць непрыемныя 
словы, абразы. Нездарма, в1даць, 
адна з мащ на пытанне анкеты 
"Дзе б вы хацел1 жыць?", адказала: 
"На хутары, далей ад людзей", а 
потым у дужках растлумачыла — 
"дарослых". 

Здараецца, што недобрасумлен-
ныя працаун1К1 гандлю ашукваюць 
насельнщтва, кажучы, быцдам 
дэфщытныя тавары усе пайнш на 
патрэбу дзщячым дамам сямейнага 
тыпу. У вышку з-за гэтых плётак 
людз1 зрываюць на бацьках-выхава-
целях свой дрэнны настрой, ма^ляу, 
паназб:рал1 тут малых, уласных не 
хапае! Не заусёды разумеюць тэта 
нават настаун1К1, яюя л1чаць: узял! 
дзяцей, дык не спадзявайцеся на 
палёгку, адказвайце адразу, як за 
сва1х. Асабл^ва непрыемна бачыць 
дрэнныя адноаны з боку медыкау 1 
улад. Урачы не маюдь права ка-
задь, што "у мяне сва1х спрау ха-
пае, няма кал! вазщца з усяляым! 
ненармальнымГ. А прадстаушы мяс-
довых органа^ улады павшны памя-
таць, што бацьк1-выхавацел! не у 
IX асабктую к ш э н ю заб1раюцца, 
патрабуючы своечасовай дзяржаунай 
дапамоп, а атрымл1ваюць належнае 
па закону. 

У канцы гаворю аб незвычайнай 
сямейнай мшасэрнасщ закранём яш-
чэ адно пытанне. Справа у тым, 
што ^ пераважнай большасщ, за 
вельм! невял1К1м выключэннем, 
бацьк1-выхавадел1 не жадаюць неяк 
вылучацца з асяроддзя, за-
трышиваць на сабе увагу. Дзещ на-
ват адмоуна ставяцца да назвы 
"дзщячы дом", няхай 1 "сямейнага 
тыпу". 1м патрэбны мащ, бадька, 
браты, сястрычк!, адным словам, 
звычайная сям'я. Таму апытаныя 
супраць дзщячых гарадкоу, вёсак 1 
г.д. Можа, на Захадзе такхя пася-
ленш карыстаюцца увагай 1 клопа-
там. А у нас тэта будзе "ароцкая 
веска", "калошя", "рэзервацыя", г.зн. 
тое, адкуль дзещ так старанна уця-
кал1, а яно 1х дагнала. 

Не, не трэба будаваць палацы з 
басейнам!, спартыуным1 залам1, 
асобнай школай 1 т.д., лтаральна 
закопваць грошы у зямлю. Значна 
тайней кожнаму дзщячаму дому ся-
мейнага тыпу даць сроды на ка-
тэдж щ звычайны дом, няхай буду-
юць тое, што !м падабаедца. I жы-
вуць сваёй сям'ёй, а не у гурце. 

А мы будзем памятаць, што гэ-
тыя чуйныя людз! выхоз'ваюць на-
ша наступнае пакаленне. I кал! 
дзещ не атрымаюдь бацькоускай 
ласк) 1 любв!, то часцей за усё па-
поуняць турмы 1 кал они. Мы 
павшны быць удзячны бацькам, 
як1я клапоцяцца аб нашым будучым 
1 не шкадуюць сва1х сш 1 здароуя 
сёння. 

Да сённяшняга дня бытуе 

думка, што няздольных •дзяцей 

няма, менавта на гэтым грун-

туецца 1х патрэбнасць у поз-

наны. А кал1 так, то найболыи 

згубным, негуманным з'яуляецца 

абыякавасць да развщця творчых 

здольнасцей дзяцей. Давол1 ши-

рока распаусюджана I тшая дум-

ка: не усе дзещ аднолькава та-

ленавтыя ад природы, таму 

трэба асобна займацца з тымг, 

узровень здольнасцей якгх значна 

адрозшваецца ад сярэдшх, рас-

працоуваць для 1х праграмы, 

рыхтаваць выхавацеляу. Але ж г 

тут зауважаецца супярэчнасць, 

бо лгчыцца, што тайм чынам 

мы будзем рыхтаваць этту, па-

рушаць принцип роунасщ г гу-

манизму. 

Як тут быць? На што ары-

ентавацца? Шдаць, настау чад 

не толькг шукаць г падт-

рымлгваць таленты, а распачы-

наць сур'ёзную тэрмталаггчную 

працу па тэорьй г практыцы 

здольнасцей, найперш заняцца 

выпрацоукай прынцыпау сап-

рауднага гуматзму. Перад нашым 

грамадствам задача гэта 

паустала у поуны рост, прычым 

зыходнай пазщыяй павтна быць 

не сцвярджэнне аб усеагульнай 

"таленавтасщ ад природы", а 

павага да ушкальнасщ кожной 

асобы, да яе непауторнасщ, хоць 

мы ведаем, што па свагх тален-

тах людз1 вельмг адрозшваюцца 

з ранняга дзяцтства. 

На наш погляд, менавта 

такг падыход да выхавання даш-

кольшкау абралг у мтстх 

дзщячых яслях-садзе N I Уп-

равления белоруской чыгунки На 

гэтую тэму з выхавацелем сада 

Вольгай 1ванаунай ДРОЗД гута-

рыць карэспандэнт часотса 

"Пролеска" Павел ВАСЮЧЭНКА. 

— Вольга Хванауна, не будзем паг-
лыбляцца у тэорыю здольнасцей 1 тален-
тау. Пастараемся зыходзщь з таго, што 
цэласны падыход да асобы, перш за усё 

да дз1цящ, неабходны, каб развщь яге 
здольнасщ, творчы I 1нтэлектуальны па-
тэнцыял, фарм!раваць актыуную асобу 
здольную мыслщь нестандартна. 

— Якраз з гэтага мы X зыходзш, кал 
вырашыл! пераасэнсаваць, удакладнщь на-
шы агульныя 1 прыватныя задачы ^ 
дзщячым садзе, мяркуючы настаешь вы-
хаванне творчай актыунасщ у дзяцей ш 
вядучае месца. Тут мы арыентавалкя ш 
тое, што менайта у дашкольным узросго 
закладваецца падмурак асобы 1 яе ас-
ноуныя рысы. 

— 1ншым1 словам!, асобай не нарад-
жаюцца, асобай становяцца. Псшчна« 
развщцё дз1цяц1 — гэта 1 ёсць ста 
науленне яе. Для нас у дадзеным выпад 
ку важна, што развщцё асобы щзе < 
пэуных суаднос1нах з развщцём творчыз 
здольнасцей. Якраз гэтаму 1 раней, ды 
цяпер надавалася 1 надаецца недастатко 
ва увап. 

— Дзеля справядл!васщ трэба адзна 
чыць, што увоп'ле задача, звязаная : 
развщцём творчых здольнасцей, у некато 
рай ступени стаяла перад выхавацелям 
дзщячых садоу 1 раней, але мела, на наи 
погляд, шэраг вельм! 1стотных недахопа^ 
Па-першае, развщцё творчых здольнасцей 
вялося у нас не комплексна, а тольк» н; 
асобных вщах заняткау, прычы? 
бессютэмна, ад выпадку да вьшадку. Па 
другое, на жаль, да нядауняга часу праб 
лема развщця творчай асобы звязвалас: 
тольы з дзецьм! еярэдняга I старэйшап 
дашкольнага узростл'. Аднак даследаванн 
вучоных паказал!, што узровень здольнас 
цей да творчага мыслення малодшыс 
дашкольижат? аказваецца высоким, у дзя 
цей еярэдняга 1 старэйшага ^зросту ё; 
зшжаецца, а затым зно^ узрастае ^ пад 
рыхтоучай. групе. Сёння у Беларус» пад 
рыктоучыя трупы перамешчаны ^ школу 
якая внесла свае карэктывы ва с̂к 
астэму выхавання I ад>'кацьп даш 
кольнхкау. На думку мнопх спецыялюта^ 
дзещ першага класа сутыкаюииа 
1СТОТНЫМ1 цяжкасцям!, звязаным» з карды 
нальнымх зменамл прывычных умо^ 
Вщавочна, што творчае разв^ццё ады 
ходз!ць на друг» план, бо без адаптацьй 
поунага даверу да дарослага, якое заслу 
го^ваецца аутарьгеэтам I часам, творчы: 
праяуленш — нетыповыя 1 рэдк!я. 1 
выншу, пачынагочы работу У еярэдшм 
старэйшым узросце — не у самы спры 
яльны момант — тращм уникальную мат 
чымасць выкарыстоуваць магутны прырод 
ны «мпульс, закладзены ^ кожным ма 
леньмм чалавеку. Мы перакананы ^ тым 
што работа па развщцю творчых якасце; 
асобы павшна пачынацца з 2,5 1 3-х га 
доу. 

— Якш у вас ёсць пад ставы для та 
кога пункту гледжання? 

— Першае праяуленне у гэтым узрос 
це звязнай мовы: дзщё пачынае выказ 
ваць свае думм кароценьйм! сказам!, ма 
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