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— Што пад ах воч вае ма-

ла дых лю дзей ус ту паць у 

шлюб?

— Пры чы ны мо гуць быць 

роз ныя. Ся род ін шых — за-

пал, пры якім з'яў ля ец ца 

жа дан не зна хо дзіц ца по-

бач з ча ла ве кам як ма га 

час цей. Так са ма гэ та мо жа 

быць імк нен не вый сці з-пад 

кант ро лю баць коў і па чаць 

да рос лае, са ма стой нае 

жыц цё. Яшчэ адзін ма тыў 

ус туп лен ня ў шлюб — ця-

жар насць...

— Што ра біць, ка лі пе-

рад ус туп лен нем у шлюб 

ад чу ва е це ня ўпэў не насць 

у пра віль нас ці вы ба ру?

— Лепш за ўсё ад ра зу 

ўста ля ваць вы раз ныя ме жы 

та го, ка лі і пры якіх сі ту а цы ях 

ва шы ад но сі ны пра цяг вац-

ца не мо гуць. Пад вы ха дам 

«за ры су» мо гуць ра зу мец-

ца з'яў лен не ал ка голь най, 

нар ка тыч най за леж нас ці, 

фі зіч ная агрэ сія, здра да. 

Гэ та вар та аб мяр коў ваць 

на па чат ку, за кра на ю чы ўсе 

дэ та лі кож на га ас пек ту. Бо 

бы ва юць сі ту а цыі, ка лі праз 

не ка то ры час у шлю бе ста-

но віц ца зра зу ме ла, што ча-

ла век не га то вы да сур' ёз-

ных ся мей ных ад но сін.

— Чым аб умоў ле ны 

вя лі кі пра цэнт рас па ду 

шлю баў па між ма ла ды мі 

людзь мі?

— Не даў га веч насць мно-

гіх ран ніх шлю баў мае на ву-

ко вае тлу ма чэн не: лоб ныя 

до лі моз га, якія ад каз ва юць 

за наш свя до мы вы бар, за-

вяр ша юць сваё фі зі я ла гіч-

нае па спя ван не да 25 га доў. 

Ін шы мі сло ва мі, свя до ма вы-

зна чыц ца з парт нё рам для 

да лей ша га жыц ця мож на 

толь кі па чы на ю чы з гэ та га 

ўзрос ту. Да 25 га доў пры-

ня тыя ра шэн ні аб умоў лі ва-

юц ца гар мо на мі, па ры ва мі 

па чуц цяў.

— Ці вар та жыць су мес-

на з баць ка мі, ка лі ад сут ні-

чае ўлас нае жыл лё?

— Ка лі ёсць маг чы масць 

зняць ква тэ ру і па жыць не-

ка то ры час удва іх, то лепш 

так і зра біць. Ся мей най 

па ры не аб ход ны час, каб 

пры вык нуць ад но да ад на-

го, вы пра ца ваць свой рэ-

жым дня, нор мы і пра ві лы. 

Жы ву чы ра зам з баць ка мі, 

да стат ко ва цяж ка ўсё гэ та 

ажыц ця віць, бо да во дзіц-

ца пры ста соў вац ца яшчэ і 

да ста рэй ша га па ка лен ня. 

Але ка лі ін шыя ва ры ян ты 

пра жы ван ня не маг чы мыя, 

важ на ад ра зу вы раз на аба-

зна чыць як бы та выя, так і 

фі нан са выя ме жы.

— Якім чы нам зно сі ны 

па між баць ка мі ўплы ва-

юць на па во дзі ны іх дзя-

цей у шлю бе?

— Жы ву чы з баць кам і 

ма ці, мы што дня ба чым, як 

яны вы ра ша юць кан флікт-

ныя сі ту а цыі, як раз мяр коў-

ва юць ро лі і аба вяз кі. І гэ-

тыя ўяў лен ні ня сем з са бой 

у да рос лае жыц цё. Ад но сі-

ны баць коў мо гуць па-роз-

на му ўплы ваць на тое, як 

па бу ду юць шлю бы іх дзе ці. 

У ад ных вы пад ках ма ла-

дыя лю дзі, аба пі ра ю чы ся 

на ўзор нае жыц цё ста рэй-

ша га па ка лен ня, імк нуц ца 

ства рыць неш та па доб нае. 

У ін шых — дэ струк тыў ныя 

ад но сі ны баць кі і ма ці мо-

гуць уво гу ле сфар мі ра ваць 

у іх дзя цей страх ус ту паць 

у шлюб.

— Ці з'яў ля ец ца на ра-

джэн не дзі ця ці вы ра шэн-

нем праб лем, якія на ка пі-

лі ся ў сям'і?

— Та кое мер ка ван не 

мо жа пры вес ці да яшчэ 

боль шых цяж кас цяў, бо 

дзі ця не толь кі не лік ві дуе 

кан флікт ныя мо ман ты, але 

і па вя ліч вае іх коль касць. 

Гэ та аб умоў ле на тым, што 

да ро лі му жа і жон кі да лу-

ча юц ца ро лі баць кі і ма ці, 

якія не аб ход на рэ гу ля ваць. 

Ка лі ва ўза е ма ад но сі нах 

му жа і жон кі з'яў ля юц ца 

праб ле мы, вар та свое ча-

со ва звяр нуц ца па да па-

мо гу да псі хо ла га — та ды 

мож на вы ра шыць хва лю ю-

чыя пы тан ні больш хут ка, 

якас на і без сур' ёз ных на-

ступ стваў.

— Ці вар та за хоў ваць 

шлюб дзе ля дзя цей?

— Дум кі пра тое, што 

баць кі жы вуць ра зам дзе-

ля яго, вы клі ка юць у дзі-

ця ці ліш нюю ад каз насць і 

на вя за ную ві ну. Га ва рыць 

з ім на тэ му раз во ду вар та 

та ды, ка лі пры ня та кан чат-

ко вае ра шэн не. Час та дзе ці 

ві на ва цяць ся бе ў тым, што 

баць кі больш не ра зам, ад 

ча го вель мі пе ра жы ва юць. 

Та му рас ста вац ца пры на-

яў нас ці дзі ця ці не аб ход на 

вель мі цы ві лі за ва на, без 

ліш ніх эмо цый. Важ на так-

са ма агу чыць дзі ця ці пры-

чы ны раз во ду. Гэ та звя-

за на з тым, што дзе ці, не 

атры маў шы не аб ход най 

ін фар ма цыі ад баць коў, па-

чы на юць са ма стой на ана лі-

за ваць усё, што ад бы ва ла-

ся, спра бу юць вы зна чыць, 

што па слу жы ла пад ста вай 

для рас стан ня. Вар та рас-

тлу ма чыць, ча му баць ка з 

ма ці бу дуць жыць асоб на. 

Так са ма трэба за ха ваць 

у дзі ця ці доб рае мер ка ван-

не пра кож на га з баць коў, 

на ват ка лі ў рэ аль нас ці іх 

учын кі не заў сё ды бы лі год-

ныя. Важ на пад нес ці аб' ек-

тыў ную ін фар ма цыю, за-

кра нуць як ста ноў чыя, так 

і ад моў ныя мо ман ты. Дзі ця 

не па він на за бы ваць, што 

абод ва баць кі доб рыя і пра-

цяг ва юць яго лю біць.

— Чым па гра жае аб-

мер ка ван не ся мей ных 

праб лем з сяб ра мі і свая -

ка мі?

— Ка лі ўзні ка юць кан-

флікт ныя сі ту а цыі, то най-

леп шым ра шэн нем бу дзе 

звяр нуц ца да псі хо ла га. На-

ша ася род дзе скла да юць 

баць кі, сяб ры, ка ле гі, і, звяр-

та ю чы ся да іх па пад трым ку, 

вы бу дзе це чуць суб' ек тыў-

ныя па ра ды, хут чэй за ўсё, 

за сна ва ныя на іх аса біс тым 

во пы це. Спе цы я ліст жа, з'яў-

ля ю чы ся не за леж най і бес-

ста рон няй асо бай, уз ва жа на 

па ды дзе да сі ту а цыі і дасць 

пра фе сій ныя рэ ка мен да-

цыі.

Нi на рас ла ў шмат дзет най сям'i, у ат мас фе ры бяз меж-

най лю бо вi. I ёй зда ва ла ся, што ўсе лю дзi так жы вуць. Та му 

не як не ўпiс ва ла ся ў ство ра ную ёй пры го жую кар цiн ку жыц-

ця ня зграб ная сва яч ка Люб ка — глу ха ва тая, згорб ле ная i 

не пры го жая дзяў чын ка, та ко га ж пры клад на ўзрос ту, як i 

Нi на. Тая не лю бi ла, ка лi Люб ка са сва ёй ма лод шай сяст-

рой пры хо дзi лi да iх, ста ра ла ся ме ней раз маў ляць, каб яна 

доў га не за трым лi ва ла ся, а адзiн раз ска за ла ад кры та: 

«Ты, Та ня, за ста вай ся, а ты, Лю ба, iдзi да до му. За раз да 

мя не прый дуць сяб роў кi, ты нам бу дзеш за мi наць». Люб ка 

па кор лi ва ўцяг ну ла га ла ву ў пле чы i вый шла ў ка лi дор, але 

ма лод шая Та ня з крыў дай у ва чах зiр ну ла на Нi ну i ад ка за-

ла: «Я так са ма пай ду».

Танін по зiрк даў зра зу мець Нi не, што яна зра бi ла неш та 

ня доб рае. Але тут сяб роў кi па ды шлi, i яна за бы ла ся на гэ-

ты вы па дак, пра ба чэн ня не па пра сi ла i на ват не за ўва жы-

ла, што дзяў чын кi тыя зу сiм пе ра ста лi да яе пры хо дзiць... 

По тым Нi на ста ла школь нi цай, ча су на гуль нi з сяб ра мi 

амаль не за ста ло ся. А не ўза ба ве яна да ве да ла ся, што ў 

стры еч ных сяс цёр Лю бы з Та няй па мер ла ма цi, i баць ка 

пе ра яз джае з iмi ў iн шую, да лё кую вёс ку. Нi на та ды па-

ду ма ла з па лёг кай, што не трэ ба бу дзе са ро мец ца сва ёй 

«не нар маль най» сва яч кi. I на доў га за бы ла ся пра Люб ку. 

А ўспом нi ла... праз 40 га доў.

...Ха ва лi дзядзь ку Мi шу, баць ку Люб кi i Та нi. Пры еха ла 

на па ха ван не i Нi на. Люб ку па зна ла ад ра зу, яна быц цам не 

змя нi ла ся, толь кi слых стаў яшчэ гор шы. Люб ка вi на ва та 

ўсмi ха ла ся, што не чуе пы тан няў, угля да ла ся бла кiт ны мi 

ва ча мi бяс крыўд на i бяс хiт рас на, як у дзя цiн стве. Тут i Та ня 

з'я вi ла ся на па ро зе, па зда роў ка ла ся вет лi ва i па пя рэ дзi ла, 

што Люб цы трэ ба ка заць грам чэй. Та ню Нi на не па зна ла — 

вы со кая, маж ная жан чы на, да гле джа ная i пры го жа апра ну-

тая ў чор нае. I муж у яе якi вiд ны, ад зна чы ла сама са бе Нi на. 

Ёй бы ло пры ем на, што гэ ты стат ны муж чы на кла пат лi ва 

ад но сiц ца да Та нi i Лю бы. I Люб ка слу ха ла Та ню, ра зу ме ла 

па ва чах i спя ша ла ся вы ка наць усе яе да ру чэн нi.

Та ня ўмо мант ар га нi за ва ла ўсё не аб ход нае для па ха ван-

ня баць кi, зла дзi ла вя чэ ру, на якую прыйшла большасць 

вяскоўцаў. Вя чэ ра бы ла ба га тая, ба бу лi шап та лi ся з па ва гай 

у го ла се, што «гэ та ж усё Та ня!» Нi ну тое здзiў ля ла — яна 

ж та кая ма ле ча бы ла, а бач, як усё ў яе вы хо дзiць лёг ка, 

быц цам гэ та Та ня ста рэй шая за яе...

Толь кi та ды да Нi ны на рэш це дай шло, як ня со лад ка жы-

ло ся дзяў чын кам без ма цi. Лю дзi на вя чэ ры шап та лi ся, што 

не ба ра цы па шан ца ва ла, узяў яе доб ры хло пец, вы люд не ла 

з iм, ён за бяс печ вае сям'ю ўсiм на све це.

I пра гiс то рыю Люб чы най iн ва лiд нас цi Нi на да ве да ла ся 

толь кi ця пер. Лю ба з на ра джэн ня раз вi ва ла ся нар маль-

на, але ў два га ды цяж ка за хва рэ ла на за па лен не лёг кiх, 

якое да ло ўсклад нен не на слых. Ура чы ка за лi, што апе ра-

цыя — гэ та ры зы ка 50 на 50, i баць кi ча мусь цi не зга дзi лi ся 

ра бiць яе — вi даць, па ба я лi ся, што дзяў чын ка зу сiм аглух-

не. Бла кiт на во кая Люб ка ў шэсць га доў чы та ла, лi чы ла 

i з не цярп лi вас цю ча ка ла, ка лi пой дзе ў шко лу. Але ма цi 

па ра i лi ад даць дзяў чын ку ў шко лу-iн тэр нат для дзя цей з 

праб ле ма мi слы ху i зро ку, маў ляў, там бу дзе лепш. Яна 

так i зра бi ла. Але Люб ка, якая ў сва iм жыц цi нi дзе нi ко лi не 

бы ла, так спу жа ла ся чу жых, што ад мо вi ла ся ес цi i дня мi 

ся дзе ла ка ля акна i вы гля да ла ма му. Цэ лы ты дзень не ела, 

па куль яе не за бра лi да до му. Стрэс, ма быць, паў плы ваў на 

дзi ця чую псi хi ку, Люб ка па ча ла ста ра нiц ца лю дзей, ха ва-

ла ся за мат чы ну спад нi цу i ў шко лу больш не пай шла. Усе 

на вы кi па чы тан нi i пi сан нi быц цам сцёр лi ся ў га ла ве. Ёй 

пры зна чы лi iн ва лiд насць. Ма лод шая Та ня зноў на ву чы ла 

яе лi чыць, чы таць i пi саць i бы ла за ма му, ка лi той не ста ла, 

але шко лу Люб ка так i не скон чы ла.

Нi не крыўд на бы ло, што чу жыя лю дзi лепш ве да юць 

пра жыц цё яе стры еч ных сяс цёр, чым яна. I гор ка пла ка ла 

Нi на, ад' яз джа ю чы з вёс кi, — у ва чах доў га ста я ла сi рат-

лi вая по стаць Люб кi, якая вi на ва та ўсмi ха ла ся i ма ха ла на 

раз вi тан не ўсiм, хто ад' яз джаў.

...Праз не каль кi га доў да Нi ны дай шлi чут кi, што Та ня за-

бра ла сяст ру да ся бе ў го рад. Люб ка за хва рэ ла — ан ка ло гiя... 

Па ха ва лi яе ка ля баць кi. Та ня ка за ла, што тыд ня мi ся дзе ла 

ка ля сяст ры ў баль нi цы, тры ма ла за ру ку, абя ца ла, што 

«хут ка па е дзем у вёс ку». Люб ка ве ры ла i цяр пе ла. «Толь кi 

ў апош нюю ноч рап там гуч на пра мо вi ла: «Ма ма, я ха чу да 

ця бе!» Вяс ко выя жан чы ны вы цi ра лi слё зы i ка за лi, што Люб-

ка — за ла ты ча ла век. «Як мы бу дзем без ця бе, — пла чу чы, 

пры га вор ва ла ста рэнь кая су сед ка. —Ты ж па по леш свае 

квет кi i мае прый дзеш па па лоць, i Ма нi ны, i ўсiх па ву лi цы. 

Ты ж нам усiм ма ла ка i хле ба пры во зi ла на ве ла сi пе дзе з 

ма га зi на. Усё, што нi па про сiм, i зда чу да ка пе еч кi ад да ва ла. 

Нi ко му не ад мо вi ла, усiм нам ста ра ла ся. Як мы без ця бе?»

I Нi на пла ка ла — так шка да бы ло бла кiт на во кую Люб-

ку... А до ма яе рап там ра за ну ла па сэр цы — уба чыў ся як 

на да ло нi той дзень з дзя цiн ства, ка лi пра гна ла з ха ты 

«не пры го жую» сяст ру. I так ба лю ча ста ла — быц цам анё ла 

пра гна ла. Анё ла з бла кiт ны мi ва ча мi...

Ва лян цi на БОБ РЫК.

Аса бiс таеАса бiс тае

Анёл з бла кiт ны мi ва ча мi

Двое — гэ та...Двое — гэ та...

ДА ВАЙ ПА ЖЭ НІМ СЯ!

Псі хо лаг рас ка за ла, якія пра ві лы вар та вы кон ваць, каб ад но сі ны бы лі моц ныя і 

пры но сі лі толь кі ста ноў чыя эмо цыі:

— Па-пер шае, вар та мець дак лад нае і аб' ек тыў нае ўяў лен не пра тое, якім па ві нен 

быць ваш парт нёр. Важ на ра зу мець, што ўсе най леп шыя якас ці і ры сы на ўрад ці бу-

дуць са бра ныя ў ад ным ча ла ве ку. Так са ма не аб ход на вы зна чыц ца, што для вас прыя-

ры тэт нае ў су мес ным жыц ці: ста біль ны за ро бак парт нё ра, але ра зам з тым шчыль ны 

пра цоў ны гра фік, ці вя лі кая коль касць воль на га ча су, які ён мо жа пра во дзіць з ва мі.

Па-дру гое, трэ ба не за бы ваць, што з уз рос там знеш насць мя ня ец ца.

Па-трэ цяе, па мя таць пра тое, што шлюб — гэ та заў сё ды кам пра міс. Ка лі вы ўме е-

це да ся гаць зго ды без ліш ніх эмо цый, спа кой на аб мер ка ваў шы хва лю ю чыя пы тан ні, 

то мност ва кан флік таў мож на вы ра шыць не за леж на ад уз рос ту.

Акра мя та го, па він ны пры сут ні чаць тры ўзроў ні су па дзен няў. Пер шы — фі зі я ла гіч-

ны, ка лі парт нё рам кам форт на зна хо дзіц ца по бач ад но з ад ным. Да гэ та га ад но сіц ца і 

фі зіч ная бліз касць. Дру гі ўзро вень — ін тэ ле кту аль ны. Ён азна чае на яў насць агуль ных 

ін та рэ саў, па доб ных по гля даў на баў лен не воль на га ча су. Трэ ці — каш тоў нас на-

ду хоў ны ўзро вень. Тут ма юц ца на ўва зе па доб ныя ўяў лен ні і мер ка ван ні пра жыц це, 

сям'ю, дзя цей, гро шы і гэ так да лей. Гэ тыя ўзроў ні су па дзен ня аб умо вяць паў на вар-

тас нае раз віц цё па ры ў да лей шым.

А ўво гу ле, шчас лі выя ад но сі ны — гэ та заў сё ды пра ца двух лю дзей, і толь кі су мес-

ны мі на ма ган ня мі мож на прай сці цяж кія эта пы і ўма ца ваць свае па чуц ці.

Ці вар та за хоў ваць 

шлюб дзе ля дзі ця ці, 

ча му не аб ход на 

жыць асоб на 

ад баць коў і як 

зра біць ад но сі ны 

моц ны мі — 

на гэ тыя і ін шыя 

пы тан ні ад ка за ла 

Яні на КО НАЎ КА, 

псі хо лаг ста ліч на га 

Цэнт ра па спя хо вых 

ад но сін.
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