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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Сіс тэ ма аду ка цыі так са ма вель мі ўплы-

вае на ства рэн не мер ка ван ня ча ла ве ка пра 

на ва коль ны свет да но сіць да яго агуль на-

пры ня тае мер ка ван не боль шасці.

АЙ СБЕРГ ПА ФРЭЙ ДЗЕ
Зіг мунд Фрэйд лі чыў, што пры чы на 

кан флік ту ча ла ве ка — у яго ім пуль сах і 

ін стынк тах, якія стрым лі ва лі ся ў дзя цін-

стве. Ён пра па нуе ўспры маць ча ла ве ка 

як са стаў ное з трох час так. Верх няя част-

ка — бач ная, як у ай сбер га, — гэ та ўсвя-

дом ле нае эга. Пры ха ва ная «пад ва дой» 

част ка — пад свя до масць. І трэ цяя ня бач ная 

част ка — ме ха нізм кант ро лю, або су пер эга: 

гэ та вы нік вы ха ван ня, тыя са мыя нор мы і 

пра ві лы, што стрым лі ва юць не на леж ныя 

ім пуль сы.

— Чым больш стры ма ных ім пуль саў, 

тым боль шая ве ра год насць раз віц ця роз-

ных не ўро заў і іс тэ рый, — тлу ма чыць Іван 

Цыр кун. — Са цы яль на пры маль ны спо саб 

транс фар ма цыі псі хіч най энер гіі — суб лі ма-

цыя. У шы ро кім сэн се гэ та твор часць або 

лю бая са цы яль на пры маль ная дзей насць.

Псі ха сек су аль нае раз віц цё, згод на з тэ о-

ры яй Зіг мун да Фрэй да, доў жыц ца да 15 га-

доў. У 15 га доў кан чат ко ва фар мі ру ец ца 

псі хі ка і на сту пае дру гас ная ста дыя, ка лі на-

бы ва юц ца ста ту сы: пра фе сія, на леж насць 

да пэў ных са цы яль ных груп, атры ман не ся-

мей на га ста ту су.

— Кан чат ко ва гэ та звы чай на на бы ва ец-

ца га дам к 30. Пас ля на ды хо дзіць ста дыя 

ўстой лі вай са цы я лі за цыі, ка лі коль касць са-

цы яль ных ро ляў фак тыч на не мя ня ец ца. А з 

вы ха дам на пен сію пры хо дзіць ста дыя стра-

ты са цы яль ных ро ляў, — ка жа псі хо лаг.

НЕ КАН КУ РЭНТ, А НА СТАЎ НІК
«Як рэ ага ваць, ка лі сын-пад ле так ме ра-

ец ца з та бой сі лай, а та бе ўжо цяж ка яго пе-

ра маг чы?» «Што ад ка заць, ка лі дзяў чын ка 

пы та ец ца ў та ты, ці пры го жая яна?» — гэ тыя 

і ін шыя пы тан ні за да ва лі ўдзель ні кі су стрэ-

чы псі хо ла гам, азна ё міў шы ся са ста ды я мі 

ста лен ня дзі ця ці.

— Ва шы пы тан ні га во раць, што вы па чы-

на е це сур' ёз ную (?!) ба раць бу з пад лет кам, 

ду ма е це, як яго пе ра маг чы! Але на вош та? 

Для да рос ла га гэ та па він на быць прос та 

гуль ня, — ка жа кан ды дат псі ха ла гіч ных 

на вук На дзея ЦЫР КУН. — За да ча баць-

коў — зай ма ю чы да мі ну ю чую па зі цыю, на ву-

чыць дзі ця жыць у со цы у ме, на трэ ні ра ваць 

яго, каб вы пус ціць у свет. І ў гуль ні дзі ця 

заўж ды па він на быць пе ра мож цам, інакш 

яно атрым лі вае стрэс. Гу ляй це ў ад кры тую, 

да па ма гай це ра за брац ца, які ход зра біць 

на ступ ным. Та кім чы нам вы вый дзе це з сі-

ту а цыі кан ку рэн цыі і зой ме це мес ца на стаў-

ні ка. Гэ та па зі цыя да рос ла га ча ла ве ка.

Акра мя та го, іс нуе ўплыў куль ту ры, які 

ўкла да ец ца ў ча ла ве ка ў вы гля дзе са цы-

яль ных нор маў, вы ха ван ня, пры трым лі ван-

ня пра ві лаў ма ра лі і эты кі. Але па во дзі ны ў 

ад ной і той жа сі ту а цыі мо гуць за клад вац ца 

зу сім роз ны мі людзь мі, якія ары ен ту юц ца на 

роз ныя нор мы, ад зна чае На дзея Цыр кун:

— Вый шаў хлоп чык на ву лі цу, яму хо-

чац ца па лу жы нах па бе гаць. Ад нак ма ма 

на дзе ла яму бе лыя шкар пэт кі і ка жа, што 

трэ ба быць аку рат ным і пры го жым. А та та 

га во рыць, што муж чы ны ла зяць па дрэ вах 

і га ня юць мяч. У вы ні ку дзі ця ста іць ка ля 

лу жы ны і яго «клі ніць». Яно не мо жа вы-

браць па між за кла дзе ны мі нор ма мі. Так што 

за кла дзе ныя нор мы — гэ та доб ра, ад нак 

трэ ба ўмець з іх вы бі раць. Ні вод ная нор ма ні 

кеп ская, ні доб рая. Мы ня сём у са бе на шых 

ма му і та ту. І ка лі да рос лы ча ла век ка жа: «я 

кан флік тую з баць ка мі», гэ та азна чае, што 

кан флікт у яго з са бой, та му што ён не мо-

жа знай сці пра віль нае пры мя нен не сіс тэ ме 

каш тоў нас цяў.

Пры ста соў ва ю чы ся да но вых умоў змен-

лі ва га жыц ця, да рос лым трэ ба ста рац ца не 

стра ціць баць коў скі аў та ры тэт. Асаб лі ва 

ця пер, ка лі на ват са школь най пра гра май 

баць кам цяж ка бы вае спра віц ца. Ад нак кры-

ты ка ваць но выя ўмо вы — гэ та пры кме та 

ста рас ці і зга сан ня рэ пра дук тыў ных функ-

цый, та му лепш так не ра біць, лі чыць На дзея 

Цыр кун.

Мы — «веч ныя пра ві лы» ў га ло вах на-

шых дзя цей, узя тыя, у сваю чар гу, ад улас-

ных баць коў, лі чыць спе цы я ліст. І пры во-

дзіць прык лад:

— Жан чы на ва рыць суп і рэ жа мя са на 

дзве част кі. Ча му? «Так трэ ба». Так ра бі лі яе 

матуля і ба бу ля. А ка лі па чаць ка паць глы-

бей, то ака жац ца, што ў пра ба бу лі бы ла ма-

лень кая каст ру ля, у якую цэ лы ка ва лак мя са 

прос та не ўла зіў. Вось вам і «пра ві лы»...

Удзель ні кі су стрэ чы і так ве да лі, што вы ха-

ван не — ня лёг кая спра ва, а пас ля та кой лек-

цыі ад на га лос на вы ра шы лі раз бі рац ца ў са бе і 

сва іх па мкнен нях яшчэ глы бей, каб не на ра біць 

па мы лак у ста сун ках са сва і мі дзець мі.

Іры на СІ ДА РОК.

МЫ — «ВЕЧ НЫЯ ПРА ВІ ЛЫ»...

Вёс ка Руд ня ад рай цэнт ра 

зна хо дзіц ца на ад лег лас-

ці аж но 70 кі ла мет раў — 

паўднё ва-ўсход няя ўскра і на 

Іва цэ віц ка га ра ё на. Жыц цё 

тут пра ця кае ці ха і спа кой на, 

і лю дзі ў гэ тай вёс цы жы вуць 

ня спеш на. Там-сям «пад зынь-

ква юць» дрэ ва ап ра цоў чыя 

стан кі, то ко ні кам з во зам, на-

гру жа ным се нам, хто пра е дзе 

па да ро зе, то трак тар ці ма-

шы на якая пра гу дзе, за брэ-

ша са ба ка на чу жо га — і зноў 

ці ха, спа кой на.

Мож на бы ло б рас ка заць пра 

на стаў ні каў ба за вай шко лы, якая 

тут за ха ва ла ся, і ў па мяш кан ні 

якой друж на ўжы ва юц ца і ад дзя-

лен не су вя зі, і ФАП. Мож на было б 

ус пом ніць, як ле тась жы ха ры вёс кі 

ад ра ман та ва лі сва і мі сі ла мі ад ну з 

ву ліц, на ват мож на бы ло б спы ніц-

ца на па вет ры — чыс тым, зда ро-

вым, якім не на ды хаешся...

Два роў тут на ліч ва ец ца ка ля 

дзвюх со цень, а жы ха роў кры ху 

больш за ча ты рыс та. Боль шасць 

пен сі я не ры, а жан чы ны, ба дай, 

усе ру ка дзель ні цы.

Вось і Пра скоўя Мі ка ла еў на 

Шляж ка ру ка дзел лем зай ма ец ца 

з дзя цін ства. Як ка жуць, коль кі ся-

бе пом ніць, ні ко лі ру кі не бы лі без 

спра вы: то вы шы ва ла глад дзю, 

то тка ла, то вы шыў ка кры жы кам 

пай шла ў ход, то вя за ла круч ком 

пад узор ні кі для вы шы тых прас цін 

і ка рун кі для руч ні коў, а апош нім 

ча сам за ха пі ла ся пля цен нем ды-

ван коў, роз на ка ля ро вых, бы вя-

сёл ка грае.

У сям'і за ха ва ла ся са роч ка, 

якую ба ба Па ра ся вы шы ва ла, ка лі 

яшчэ са ма ў шко лу ха дзі ла, — рэ-

лік вія. З га да мі май стэр ства Пра-

скоўі Мі ка ла еў ны ад точ ва ла ся, 

яна рых та ва ла вы шыў кі на па саг 

дзяў ча там — чац вё ра да чок ды 

тры сы ны, якім так са ма да ры ла 

вы шыў кі, по тым уну кам — іх 21, 

а ця пер пры ча ка ла і двух праў-

ну каў. То ра бо ты — без кан ца і 

краю. І на ват ка лі па ад ным ды-

ван ку кож на му, з улі кам ня вес так 

і зя цёў, то спат рэ біц ца іх ча ты ры 

дзя сят кі. А яшчэ ж па дзеі зда ра-

юц ца, свя ты, не спа дзя ва ная на го-

да пры спя вае, гос ці за ві та юць...

«Фаб ры ка» 
ды ван коў

Муж Кан стан цін Сця па на віч 

быў су ро вы па ха рак та ры, і хоць 

над та ж у жон кі пры го жа ўсё 

атрым лі ва ла ся, не лю біў, ка лі яна 

бра ла ся за ру ка дзел ле, лі чыў — 

пус тое. Ка лі не ста ла яго, толь кі 

праз га ды Пра скоўя Мі ка ла еў на 

да ла сва бо ду свай му лю бі ма му 

за ня тку. Ва кол яе, ча ла ве ка та-

ва рыс ка га і доб ра га, па ча лі смя-

лей згур тоў вац ца су сед кі і ін шыя 

вяс ко выя жан чы ны. Ка го яна ву-

чы ла асноў ным на вы кам вя зан ня 

круч ком со неч ных ды ван коў, ка му 

па каз ва ла но выя вя сёл ка выя пе-

ра хо ды фар баў ці ўзо ры, фор мы... 

І на гле бе гэ та га ад мыс ло ва га за-

хап лен ня ў яе з'я ві ла ся шмат сяб-

ро вак у вёс цы, з які мі яны ла дзяць 

па ся дзел кі, дзе ляц ца на він ка мі з 

ін тэр нэ ту і аб мень ва юц ца зы ход-

ным ма тэ ры я лам.

— Ра ней на ды ван кі мы рас пус-

ка лі ста рыя вя за ныя рэ чы, — рас-

каз вае дач ка Зоя Па лу я но віч, — 

по тым рэ за лі на па лос кі ста рыя 

рэ чы з тка ні ны аль бо вя за лі ды-

ван кі са шпа га ту, з упа ко вач на га 

ма тэ ры я лу, ага ра джаль най стуж-

кі, з на столь най цы ра ты, з ма лоч-

ных па ке таў і ін шай дру гас най 

сы ра ві ны. А ця пер адзін муж чы на 

во зіць з Пін ска ў вёс ку за бра ка ва-

ную но вую тка ні ну, якую збы вае 

ў Руд ні за бяс цэ нак, і мяс цо выя 

жан чы ны ах вот на куп ля юць яе і з 

ім пэ там вы раб ля юць ды ван кі, якія 

з но вай тка ні ны атрым лі ва юц ца і 

пры го жыя, і тры ва лыя, — зно су 

ім ня ма.

Фан та зія ба буль пра цуе, з'я ві лі-

ся но выя ўзо ры, па мя няў ся стыль. 

Ін стру мен там быў драў ля ны кру-

чок, а по тым у ма га зі нах з'я ві лі ся 

ме та ліч ныя.

— Па мя таю, тэ ле фа нуе ма ма: 

«Ку пі, до чач ка, у Іва цэ ві чах мне 

ме та ліч ны кру чок». «Доб ра, ма ма, 

куп лю», — ад каз ваю. На заўт ра 

зноў тэ ле фа нуе — не, два круч кі 

ку пі... Праз коль кі га дзін: «Не, мі-

лая, тры круч кі трэ ба, су сед кі про-

сяць». Я та ды ад каз ваю: «Доб ра, 

ма ма, куп лю та бе пяць круч коў, 

каб усім ха пі ла»... У іх ужо бы свая 

«фаб ры ка», — смя ец ца Зоя Кан-

стан ці наў на.

Мат чы ны та лен ты пе рад алі-

ся і доч кам. Ста рэй шыя Жан на і 

Мар га ры та здат ныя да ма ля ван ня, 

а Зоя пе ра ня ла ўсе ві ды мат чы на-

га ру ка дзел ля, ды яшчэ і свай го 

да да ла — з роз ных ад хо даў ро біць 

су ве ні ры: пад Но вы год — ёлач кі, 

цац кі, да дзён на ра джэн ня — шка-

тул кі і ко шы кі з па пе ры, экс клю зіў-

ныя паш тоў кі, пад стаў кі, па но... На 

ра бо це, а пра цуе Зоя Па лу я но віч у 

ААТ «Іва цэ вічд рэў», жан чы ны ка-

жуць, што ў яе ру ках усё га рыць, 

ні чо га не пра па дае. На ват жарт 

хо дзіць па кан то ры: «Перш чым 

вы кі нуць у смет ні цу якую стуж ку 

ці вя ро вач ку, трэ ба па пы таць, ці 

не спат рэ бяц ца яны Кан стан ці-

наў не».

Ба бу ля «пра цуе» 
ма май

З вя лі кай лю боўю і па ва гай 

рас каз ва лі пра род Шляж каў пля-

мен ні цы Пра скоўі Мі ка ла еў ны Та-

ма ра Аляк се еў на Шляж ка і Яў ге-

нія Ула дзі мі ра ўна До мась. Іх дзед 

быў зна ка мі ты ў акру зе бон дар і 

цяс ляр. У гэ тай сям'і цёт ка Па ша 

бы ла ма лод шай з ча ты рох дзя цей, 

а ў сям'і яе му жа дзя цей бы ло во-

сем. Ха ту яны па бу да ва лі по бач з 

баць коў скай. Пра ца ва лі ўсё жыц-

цё ў мяс цо вай гас па дар цы: Пра-

скоўя Мі ка ла еў на — па ля во дам у 

пе ра пын ках па між ся мю ро да мі, а 

Кан стан цін Сця па на віч — у бу даў-

ні чай бры га дзе.

Сям'я жы ла не ба га та, але тры-

ма ла вя лі кую гас па дар ку з ка нём, 

ка ро ва мі, свін ня мі і птуш кай. Акра-

мя та го, бра лі па гек та ры бу ра коў, 

са дзі лі па гек та ры буль бы... «Пер-

шы ве ла сі пед, па мя таю, мы ку пі лі, 

ка лі я ха дзі ла ў шос ты клас», — 

ка жа дач ка Зоя Кан стан ці наў на. 

Ле там сям'я за раб ля ла на яга дах, 

чар ніц ці брус ніц кож ны збі раў па 

35—40 літ раў, ха дзі лі і ў гры бы.

— Но гі ба ляць ужо ў мя не, але 

ча го я бу ду ся дзець до ма ды слу-

хаць, як яны ба ляць, — лепш у лес 

пай ду ды гры боў на збі раю, — ка-

жа Пра скоўя Мі ка ла еў на. — Я іх не 

ем, не люб лю, але збі раю дзе цям, 

уну кам. На суш ваю мя хі ў сва ёй 

рус кай пе чы, каб усім ха пі ла.

Ча ты ры га ды та му ка ня збы лі, 

а ка ро ву за мя ні лі на ко за чак. Яшчэ 

Пра скоўя Мі ка ла еў на тры мае ку-

рэй: ня су шак і брой ле раў. Па-ра-

ней ша му са дзіць мно га буль бы. 

І дзе ці сем' я мі пры яз джа юць, да-

па ма га юць усё ўбраць во сен ню.

Да рэ чы, амаль у кож на га з дзя-

цей сям'я шмат дзет ная. Шляж кі 

пад трым лі ва юць су вязь з сям' ёй 

бра та Юрыя, хоць прай шло шмат 

га доў з дня яго смер ці, да па ма-

га юць у кло па тах абедз вюм яго 

доч кам, а два іх дзя цей, якіх яго 

жон ка Ка ця ры на на ра дзі ла з 

дру гім му жам, не лі чаць чу жы мі. 

Асаб лі вае стаў лен не ў Пра скоўі 

Мі ка ла еў ны да сы на Мі ка лая, які 

пра цуе зваль шчы кам ле су, але з 

жон кай у раз вод зе з мі ну ла га го-

да, а двое дзя цей па ра шэн ні су да 

га ду юц ца з ім. Сын пры яз джае да 

ма ці толь кі на вы хад ныя, бо ўвесь 

час па ка ман дзі роў ках, а яго дач-

ка На тал ля і сын Дзміт рый усе дні 

пад на гля дам ба бу лі Па рас кі. Яна 

ім як ма ці. І на баць коў скія схо ды 

хо дзіць, і ўро кі да па ма гае ра біць. 

У Руд нян скай шко ле яе так і на-

зы ва юць — «ма ма-ба бу ля». Ка лі 

на па ро зе зрэд ку з'яў ля ец ца са-

праўд ная ма ці дзя цей, Пра скоўя 

Мі ка ла еў на ад чы няе ёй дзве ры 

і не па пра кае, што кі ну ла іх, а ў 

глы бі ні ду шы на ват спа дзя ец ца, 

што ня вест ка аду ма ец ца. Якая 

яна ні бы ла б, а дзе цям — ма ці. 

Сэр ца толь кі рвец ца, ка лі ма лод-

шы Дзі ма з усіх ног бя жыць да яе, 

а як па е дзе тая, — су муе, ту жыць 

доў гі час...

Сі ла — 
у шмат дзет нас ці

Вя до ма, жыц цё глад кае, без 

вы пра ба ван няў не вы па дае амаль 

ні ко му, ін шая спра ва — як ча ла век 

пе ра адоль вае цяж кас ці. Пра скоўя 

Мі ка ла еў на — са змі рэн нем, хоць 

жа но чае сэр ца не раз аб лі ва ла ся 

кры вёю ад го ра. Ха рак тар му жа 

ўла годж ва ла цярп лі вас цю, доб ры-

мі сло ва мі ў яго ад рас. Стра ту ма-

ла до га сы на, а по тым і сы на дач кі 

Мар га ры ты пе ра жы ва ла ціх мя на, 

без іс тэ рык на лю дзях, раз вод сы-

на — са шка да ван нем, але зноў жа 

ў ду шы. Свой боль ле чыць пра цай і 

за хап лен ня мі. А яшчэ яна ўсіх дзя-

цей на ву чы ла жыць друж на, да па-

ма гаць ад но ад на му. І хоць ра зам 

сям'і са брац ца ўда ец ца ня час та, 

ад чу ван не пад трым кі ёсць у кож-

на га, а аба вя зак да па ма гаць ма ці 

і ад но ад на му свя та вы кон ва юць 

усе, як і тра ды цыі ро ду — быць 

друж ны мі і... шмат дзет ны мі.

Ва лян ці на БОБ РЫК.

Фо та з ар хі ва сям'і.

РУД НЯН СКІЯ ДЫ ВАН КІ 
БА БУ ЛІ ПРА СКОЎІ


