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Ве ра МАР ТЫ НА ВА, дэ кан фа-
куль тэ та са цы яль на-пе да га гіч ных 
тэх на ло гій Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 
імя М. Тан ка: «Мы пра вя лі вя лі кае 
са цы я ла гіч нае да сле да ван не ся род 
стар ша клас ні каў. Ад но з пы тан няў, 
якое ім за да лі, — «На чым па він на 
быць за сна ва на шчас лі вая сям'я?» 
Амаль 30% ад ка за лі, што на ўза-
е ма ра зу мен ні, 25% — на ка хан ні. 
Гэ тыя ліч бы ра ду юць. Але тры во-
жыць тое, што ад каз насць як асно-
ву па спя хо вай сям'і ад зна чы лі ўся го 
толь кі 4,6% стар ша клас ні каў, уза-
ем ную пад трым ку — 1,8%. Хоць, 
на мой по гляд, уза ем ная пад трым-
ка і ад каз насць — са мыя га лоў ныя 
склад ні кі шчас лі вай сям'і. Амаль 
па ло ва стар ша клас ні каў, якіх мы 
апы та лі, ста ноў ча ста віц ца да су-
жыц ця, якое яшчэ на зы ва юць гра-
ма дзян скім шлю бам. Пры бліз на 
та кое ж стаў лен не да гэ тай з'я вы 
і ў іх баць коў (40%)».

Сер гій ЛЕ ПІН, про та і е рэй, 
стар шы ня Сі на даль на га ін фар-
ма цый на га ад дзе ла Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы: «Мо ва 
ёсць дом быц ця», ка заў Хай дэ гер. 
Ка лі мы да зва ля ем су жыц цё на зы-
ваць шлю бам, аў та ма тыч на ўжо 
здзяйс ня ем ды вер сію, да пус ка ем 

ідэю аль тэр на тыў нас ці за кон ным 
ад но сі нам. На мой по гляд, гэ та не-
бяс печ на. Су жыц цё — гэ та не што 
ін шае, як не жа дан не браць на ся бе 
ад каз насць».

Юрый САНЬ КО, ксёндз-ка-
но нік, сак ра тар Кан фе дэ ра цыі 
рым ска-ка та ліц кіх епіс ка паў Бе-
ла ру сі: «Мо ладзь не ад чу вае ад-
каз нас ці. Ві даць, та му, што іх та та 
не ад чу вае сва ёй ад каз нас ці за ма-
му, ма ма — за та ту. Нас хва люе, 
што ў кра і не рас це коль касць раз-
во даў. Так са ма сён ня мы за не па-
ко е ны та кой з'я вай, як чай лдфры. 
Ка лі ма ла дыя лю дзі ка жуць: «На-
вош та нам дзе ці? Мы ка ха ем ад но 
ад на го і бу дзем жыць для ся бе». 
Гэ та но вы вы клік су час нас ці».

Ве ра МАР ТЫ НА ВА: «За тое, 
што шко ла па він на рых та ваць дзя-
цей да ся мей на га жыц ця, вы ка за-
ла ся 80% апы та ных баць коў. Мы 
ўнес лі пра па но ву ў Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі, што трэ ба ў сціс ну тым 
школь ным гра фі ку знай сці мес ца 
псі ха ло гіі. Вель мі важ на, на мой 
по гляд, у шко лах увес ці і прак ты ку 
баць коў скіх уні вер сі тэ таў. Мы сён-
ня па він ны да па маг чы баць кам у 
вы ха ван ні дзя цей».

Сер гій ЛЕ ПІН: «Пра ва слаў ная 
царк ва пад трым лі вае ўвя дзен не 
прад ме та «Псі ха ло гія ся мей на га 
жыц ця». З ін ша га бо ку, мы за кла-

по ча ны, каб гэ ты адзін з са мых важ-
ных прад ме таў вы кла да лі са праў ды 
пад рых та ва ныя пе да го гі. Бо вель мі 
час та па доб ныя дыс цып лі ны да ста-
юц ца на стаў ні кам, якім не ха пі ла 
га дзін. Ча ла век, які ву чыць жыц цю, 
сам па ві нен быць жы вым».

Ган на ЯШЧУК, да цэнт Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га эка на міч-
на га ўні вер сі тэ та: «Са мае леп шае 
вы ха ван не — гэ та аса біс ты прык-
лад. Не здар ма ка жуць, не вы хоў вай 
дзя цей — вы хоў вай ся бе. Усё ад но 
яны бу дуць па доб ныя да ця бе. Гэ та 
да ты чыц ца не толь кі на стаў ні каў, 
але ў пер шую чар гу баць коў».

Свят ла на СІТ НІ КА ВА, пер шы 
на мес нік стар шы ні Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын, рэк тар Мінск ага 
аб лас но га ін сты ту та раз віц ця 
аду ка цыі: «У на шай дзяр жа ве 
быў та кі до свед, быў та кі прад мет, 
як «Псі ха ло гія ся мей на га жыц ця». 
Але на стаў ні кі ака за лі ся не га то выя. 
А вы со ка ква лі фі ка ва ных ся мей ных 
і кры зіс ных псі хо ла гаў у нас ка та-
стра фіч на ма ла. Не аб ход на гэ та 
пы тан не пра пра цоў ваць. У кан цы 
ліс та па да ад бу дзец ца на цы я наль-
ны фо рум «Сям'я XXІ ста год дзя». 
Аба вяз ко ва вы не сем гэ тае пы тан не 
на аб мер ка ван не».

Ка ця ры на МАЛЬ ЦА ВА, ды рэк-
тар Мінск ага га рад ско га цэнт ра 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня сям'і 

і дзя цей: «У нашым цэнтры пра цу-
юць і ся мей ныя, і кры зіс ныя псі хо ла-
гі. Але 12 ча ла век не ў сі лах фі зіч на 
аха піць увесь Мінск, не ка жу чы пра 
кра і ну. Уся го два та кія цэнт ры ў Бе-
ла ру сі. Та му важ на, каб баць коў скія 
ўні вер сі тэ ты пра ца ва лі паў сюд на, 
ва ўста но вах аду ка цыі, у цэрк вах, 
пры гра мад скіх аб' яд нан нях».

Юрый САНЬ КО: «У нас пры кас-
цё ле ёсць шко ла ся мей на га жыц-
ця. Больш за 80% на вед валь ні каў 
пры хо дзяць не для та го, каб пас ля 
пра ца ваць у са цы яль ных цэнт рах 
ды пра во дзіць кан суль та цыі, а каб 
са мім ства раць зда ро выя сем'і».

Ка ця ры на МАЛЬ ЦА ВА: «Ужо 
ка то ры год мы да па ма га ем сем'-
ям, якія вы хоў ва юць ан ках во рае 
дзі ця. Як пра ві ла, пас ля пра цяг ла-
га ля чэн ня яны рас па да юц ца. Муж 
сы хо дзіць з сям'і. Ад на з пры чын: 
жан чы ны ўзваль ва юць усе кло па ты 
пра дзі ця на свае кво лыя пле чы, 
не да ючы маг чы масць муж чы ну 
ўдзель ні чаць. У нас у цэнт ры ад-
кры ва ец ца ад дзя лен не дзён на га 
зна хо джан ня для ра бо ты з та кі мі 
сем' я мі, каб псі хо ла гі маг лі мак сі-
маль на пад клю чаць да зно сін з ма-
ле чай та ту».

Люд мі ла АНД РЭ Е ВА, га лоў ны 
ўрач Мінск ага аб лас но га нар ка-
ла гіч на га дыс пан се ра: «Ча му ў 
нас так шмат ін фан тыль ных муж-

чын? Ду маю, у тым лі ку і та му, што 
жан чы ны не га то выя раз дзя ліць ад-
каз насць, па ве рыць у свай го му жа, 
што ён мо жа яе па нес ці. Жа но чая ж 
ве ра мае вя лі кую сі лу».

Юрый САНЬ КО: «Час та пас ля 
на ра джэн ня дзі ця ці жан чы на цал-
кам аку на ец ца ў ма ця рын ства. 
Мы заў сё ды ра ім ма ла дым ма мам 
па ве сіць над лож кам пла кат: «На 
пер шым мес цы — я і муж, дзі ця — 
вы нік на ша га ка хан ня».

Свят ла на СІТ НІ КА ВА: «Ра ней 
на ўру чэн не ор дэ на Ма ці гу бер на-
та ры ча мусь ці за бы ва лі ся за пра-
шаць муж чын. На рэш це сі ту а цыя 
змя ні ла ся. Сё ле та ў Мін ску бы ла 
поў ная за ла та таў. Яны ж сыг ра лі 
не апош нюю ро лю ў на ра джэн ні пя-
ці і больш дзя цей».

Тац ця на КРАЎ ЧАН КА, стар шы-
ня Бе ла рус кай аса цы я цыі шмат-
дзет ных баць коў: «Хлоп чы каў 
змал ку трэ ба вы хоў ваць так, каб 
яны ад чу ва лі сваю ад каз насць за 
ства рэн не сям'і. Ма гу пра вес ці май-
стар-клас (смя ец ца). Ма ім ня вест-
кам, лі чу, па шан ца ва ла. На ма іх сы-
ноў яны спа кой на мо гуць па кі нуць 
ма лень кіх дзе так. Хлоп цы змо гуць 
і пам пер сы па мя няць, і па кар міць. 
Лі чу, што тым сем' ям, дзе та ты ак-
тыў на ўдзель ні ча юць у вы ха ван ні 
дзя цей, раз вод не па гра жае».

На дзея ДРЫ ЛА. dryla@zviazda.by

НЕ ВЫ ХОЎ ВАЙ ДЗЯ ЦЕЙ — 
ВЫ ХОЎ ВАЙ СЯ БЕ

ЗА апош нія тры-ча ты ры га ды ба бу ля 
не пры ня ла ні вод най таб ле тач кі. Ды 

ўра чы ка жуць, што не па трэб ныя яны ёй. Вы-
дат на абы хо дзі цца і без аку ля раў. У жан-
чы ны на ват ні я кай гру пы ін ва лід нас ці ня ма. 
Не як уна чы ба бу ля па скар дзі ла ся род ным: 
«Сэр ца млее». Вы клі ка лі хут кую да па мо гу, 
ура чы агле дзе лі: ціск 120 на 80, кіс ла род нае 
на паў нен не доб рае, і кар дыя гра ма ў ме жах 
нор мы, ды ка жуць: «Ба бу лі, на пэў на, сум на 
ста ла».

А дня мі пры пеў кі пры гад ва ла, род ныя за 
ёй сёе-тое за пі са лі.

— Толь кі апош ні год яна ў мя не па ча ла 
зда ваць, чуць ста ла горш і ха дзіць. Цяж ка ёй 
на па лач ку аба пі рац ца, ёй бы ха дун кі якія, — 
рас каз вае Тац ця на Воль скі е не, дач ка Еф ра-
сін ні Паў лаў ны.

Ба бу ля пры вет лі ва ма ша мне ру кой са 
свай го лож ка і вель мі здзіў ля ец ца, што, аказ-
ва ец ца, гэ та да яе ка рэс пан дэнт у гос ці за-
ві таў.

— На ра дзі ла ся я ў вёс цы Крыўск Бу да-Ка-
ша лёў ска га ра ё на. Ма ці мая па мер ла ра на — 
я ў сё мы клас ха дзі ла. Тыф та ды быў... Дык 
я пас ля з бра та вай жы ла, да па ма га ла ёй ва 
ўсім. Баць ка ў во лас ці слу жыў, — рас каз вае 
Еф ра сін ня Паў лаў на.

Та та яе зай маў ад каз ную па са ду (га лоў-
ны на ра ё не), са чыў за па рад кам, па вёс-
ках ез дзіў, а вось сва ёй гас па дар кай ча су 
зай мац ца яму неста ва ла, дык род ныя бра-
ты да па ма га лі. Але з-за гэ та га сям'я яшчэ 
і па цяр пе ла. Фро ся пас ля шко лы ха це ла да-
лей ву чыц ца на на стаў ні цу. А ў той час для 

па ступ лен ня трэ ба бы ло браць да вед ку ў 
сель са ве це — дзяў чы не яе не да лі. Ска за лі, 
маў ляў, на баць ку лю дзі пра ца ва лі.

Ад ра зу пас ля шко лы дзяў чы на пай шла на 
льно за вод. Пра ца гэ та бы ла цяж кая, бруд-
ная, руч ная, вяр та ла ся яна да моў — і нос, і 
рот пы лам за бі тыя.

І хоць важ най асо бай быў яе баць ка, жы ла 

сям'я бед на. Не як аб за вя ла ся Фро ся па лі то, 

ды і та го ледзь не па зба ві ла ся, бо баць ка та-
ды на яе гля нуў і кі нуў: «Ад дай 
лепш дзе цям бра та вай, а ты і 
так пе ра хо дзіш». Пла ка ла яна 
та ды гор ка, што ні чо га ў яе 
ня ма, а са ма ж ма ла дзень кая. 
Праў да, ад сяст ры Ма ру ты 
неў за ба ве пе ра па лі ёй бо ці кі 
з ме хам — «ру мы нач кі». Вось 
ужо дзяў чы на і «па фар сі ла».

Пра вай ну ба бу ля ўспа мі-
нае, што не ўсе нем цы бы лі 
благія. На прык лад, яна рас-
каз ва ла пра дзян шчы ка, які 
га ва рыў, што «вай на не гуд, 
вай на дрэн на». По бач з іх 
вёс кай не бы ло ля соў, і во-
ра гі, якія так ба я лі ся пар ты-
зан, ата ба ры лі ся ў вяс ко вых 
ха тах, у тым лі ку і ў той, дзе 
жы ла Фро ся. А дзяў чы на ў гэ-
ты час за хоў ва ла каш тоў ныя 
да ку мен ты...

— У той час хоць і жы лі лю-
дзі бед на, ні пра якія вы го ды 
і льго ты не ду ма лі, а прос та 

сум лен на пра ца ва лі, — ка жа Еф ра сін ня Паў-
лаў на.

— Не ка то рыя рэ чы ра зу меш з га да мі. 
Па мя таю, як па ста вяць неш та на стол, а ма-
ці ка жа: «А я ўжо пад' ела» ці «Я паз ней». 
А што там пас ля нас па ясі — сям'я ж вя лі кая 
(пас ля вай ны ў ма ці чац вё ра на ра дзі ла ся, 
у яе і ме даль ёсць — «Ма ці-ге ра і ня»). Гэ та 
яна кла па ці ла ся, каб дзе цям ха пі ла, са ма 
не да яда ла, — ус па мі нае Тац ця на Ся мё-
наў на. — На пэў на, жыц цё за ка лі ла гэ та па-
ка лен не. Коль кі го ра і цяж кас цяў пе ра жы лі 
лю дзі. У ма мы пер шы муж у вай ну за гі нуў, 
і яна за ста ла ся ад на з ма лень кім дзі цем, 
у пер шыя ж дні Вя лі кай Ай чын най за бі лі і яе 
бра та. Усю ска ці ну во раг па ні шчыў, жан чы-
ны ў плу гі ўпра га лі ся, каб зям лю араць. На 
сва іх пля чах іль но каст ры цу ця га лі... І ма ці ж 
хва рэ ла, па мя таю, баць ка ка заў: «Ня хай я 
па мру, а яна жы ве — хоць дзя цей пад рос-
ціць». Га доў 45 ужо прай шло, як яго не ста-
ла. А ма ці ўсё з на мі по бач.

— Дык у чым жа сак рэт даў га лец ця?
— Яна вель мі спа кой ная, доб рая, у жыц ці 

ні з кім не пе ра сва ры ла ся. Мы, як рас лі, ні ко-
лі ні на ко га го лас не па вы сі ла. Ка лі баць ка 
рас шу міц ца, ці хень ка вый дзе на ву лі цу, пе-
ра ста іць. Яе ў вёс цы ўсе па ва жа лі, сяб роў ка 
дык і ліс ты сю ды сла ла. Ма ці мая ёй і дзя-
цей па гля дзіць, і ў два ры пад мя це, тая так 

і ка за ла: «Ты, цёт ка, мне як мат ка». А то 
бы ло — сяст ра яе на ту бер ку лёз хва рэ ла, 
дык мы з ма ці ха дзі лі за тры кі ла мет ры да 
яе, да па ма га лі, бя ліз ну мы лі, ра кі по бач не 
бы ло, да во дзі ла ся ва ду з ка ло дзе жа ця гаць. 
Баць ку, па мя таю, гэ та не па да ба ла ся, ба яў-
ся, што яна за ра зіц ца і хва ро бу ў дом пры ня-
се. А вунь не за ра зі ла ся. Мо жа, ёй з ня бё саў 
ця пер усе і да па ма га юць. Ма ма, ты з зя цем 
хоць ка лі па сва ры ла ся?

— Ды што ты! — абу ра ец ца Еф ра сін ня 
Паў лаў на.

Ужо 40 га доў, як дач ка пры гля дае за ма ці. 
Яе, 60-га до вую, Тац ця на за бра ла, ка лі жы ла 
з му жам і ма лень кім сы нам у ін тэр на це, у 
па кой чы ку на два нац цаць мет раў.

«За бя ры це ма ці, а то па мрэ», — пра сі лі 
ад на вяс коў цы пас ля та го, як у лю тым у ма-
ра зы вы пад ко ва за ўва жы лі яе ля жа чай на 
мо гіл ках. Та ды не ста ла ма лод ша га сы на 
Еф ра сін ні — Мі шы. Доб ра га, шчы ра га, яго 
ўсе лю бі лі. У час служ бы ў ар міі хло пец атры-
маў ме даль «За ад ва гу», вы ра тоў ваў лю дзей 
на па жа ры. Яго ха це лі ў Маск ве па кі нуць, 
ды хло пец вы ра шыў: «Ма ці ад на на вёс цы 
за ста ла ся, дом ста рэнь кі, мне ў Бу да-Ка ша-
лё ве ква тэ ру да дуць, і я яе за бя ру». Мі ша 
на ве даў ся да ма ці, па да рун каў пры вёз, дроў 
на сек, аб няў, за кру жыў яе, па дзя ліў ся, што 
жа ніц цца бу дзе... і рап там яго не ста ла.

Не каль кі ра зоў род ныя 
ду ма лі, што стра цяць лю бую 
ма ці. У 64 га ды Еф ра сін ня 
Паў лаў на тра пі ла ў рэ ані ма-
цыю, ура чы ўжо па пя рэдж ва лі: 
«Рых туй це ся, яна не вы ка рас-
ка ец ца», у дзе вя нос та жан чы-
на цяж ка хва рэ ла на грып...

Па куль мы гу та ры лі, ба бу-
ля па ча ла дра маць. Ёй ужо 
цяж ка доў га вы се дзець, тым 
больш што ка лі ста год дзе 
за пля чы ма, на ча мі час та не 
спіц ца... Ка лі ба чыш, як дач ка 
кла по ціц ца пра ма ці, бы пра 
ма лень кае дзі ця, між во лі зна-
хо дзіш ад ка зы на ўсе пы тан ні, 
якія яшчэ не па спе ла за даць. 
Каб жыць доў га, трэ ба прос та 
лю біць лю дзей. Тое цяп ло і 
свят ло, якое ім до рыш, пас ля 
вяр та ец ца.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
dziadziula@zviazda.by



Трэ ці ўзростТрэ ці ўзрост  

ДА БРО ВЯР ТА ЕЦ ЦА...
ЯК ДА ЖЫЦЬ ДА СТА ГА ДОЎ?

— Ай, ма ці, ды ля жы ты, 
за раз до ма хо лад на, не трэ ба 
за сці лаць тое па кры ва ла...
— А рап там хто прый дзе...

Так бы вае і ў прос тыя дні, 
не тое што ў свя точ ныя. 
Еф ра сін ня Паў лаў на ЕР МА КО ВА 
заў сё ды ра да лю дзям, вось 
толь кі з кож ным го дам гос ці да 
ба бу лі за хо дзяць усё ра дзей. 
Яно і не дзі ва. Сяб ро вак яе ўжо 
даў но не ста ла, а са ма яна дня мі 
ад зна чы ла 100-га до вы юбі лей. 
А яшчэ га доў 40 та му ўра чы 
ка за лі, што ёй не жыць...

Еф ра сін ня Паў лаў на Еф ра сін ня Паў лаў на 
ЕР МА КО ВАЕР МА КО ВА ўжо ад зна чы ла  ўжо ад зна чы ла 
ве ка вы юбі лей.ве ка вы юбі лей.

«Гэ ты аб рус ма ці ра бі ла 
яшчэ да вай ны»,— ка жа дач ка 
Тац ця на ВОЛЬ СКІ Е НЕ.


