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— У якім уз рос це дзе ці па чы-

на юць ці ка віц ца су праць лег лым 

по лам?

В. Ш.: — Гэ та ад бы ва ец ца не 

ў пад лет ка вым уз рос це, а знач-

на ра ней. Пер шае ка хан не мо жа 

зда рыц ца і ў дзі ця чым сад ку. Ка лі 

ма лень кія дзе ці аб ды ма юц ца, дзе-

ляц ца цу кер ка мі, гэ та пер шыя пра-

явы сім па тыі.

С. П.: — Дзесь ці ў дзе сяць га доў 

у дзя цей ужо ві да воч нае дзя лен не 

на хлоп чы каў і дзяў чы нак. І тут сім-

па тыю хлоп чы кі час та пра яў ля юць 

у вы гля дзе агрэ сіі: ка лі дзяў чын ка 

па да ба ец ца, яе бу дуць чап ляць, ту-

заць за кос ку. Гэ та пра яў ля ец ца і 

праз су мес ную гуль ню: ме на ві та 

з гэ тай дзяў чын кай хлоп чык бу-

дзе гу ляць у да га нял кі, хо ван кі і 

ін шае. Але па куль гэ та ўсё без сек-

су аль на га пад тэкс ту. Ён з'я віц ца 

да па чат ку па ла во га вы спя ван ня, 

і та ды раз мо ва ідзе аб утва рэн ні 

пар. Пры клад на ў 13—14 га доў 

утва ра юц ца пер шыя па ры. Та му 

баць кі па він ны не спаз ніц ца і пра-

вес ці пэў ны лік без: як па во дзіць ся-

бе на пер шым спат кан ні, як ра біць 

кам плі мен ты дзяў чын цы, пра ме жы 

да зво ле на га... Як пра ві ла, баць кі 

спаз ня юц ца — па чы на юць да ваць 

па ра ды, ка лі па ра ўтва ры ла ся.

— Па якіх пры кме тах баць кі 

мо гуць зда га дац ца, што сын ці 

дач ка за ка ха лі ся?

С. П.: — Лепш, ка неш не, ка лі з 

баць ка мі ёсць эма цы я наль ны кан-

такт і дзе ці рас каз ва юць са мі. Але 

і так нескла да на за ўва жыць, што 

ма ла ды ча ла век па чы нае ўдзя-

ляць больш ува гі пра ві лам гі гі е ны: 

баць кам ужо не трэ ба ліш ні раз на-

гад ваць па чыс ціць зу бы, па мя няць 

шкар пэт кі. З'яў ля ец ца больш ува гі 

да сва ёй знеш нас ці.

В. Ш.: — У дзяў чат ува га да 

знеш нас ці так са ма вы хо дзіць на 

пер шы план. Ка лі ра ней яна вы-

бя га ла гу ляць на ву лі цу, як толь-

кі яе па клі ка лі, то ця пер па ду мае, 

ці не трэ ба па мыць га ла ву, пры-

го жа апра нуц ца, на фар ба вац ца, 

што так са ма ро біц ца для та го, каб 

па да бац ца су праць лег ла му по лу. 

Гэ та ка лі і не за ка ха насць, то га-

тоў насць да та го, што нех та мо жа 

су стрэц ца.

— Што да пе ры я ду пер шай за-

ка ха нас ці па він ны па спець рас-

тлу ма чыць баць кі?

С. П.: — Са мае эле мен тар нае — 

пад рых та ваць пад лет ка да пер ша га 

спат кан ня. Па жа да на, каб з хлоп-

чы кам па гу та рыў та та, з дзяў чын-

кай, ад па вед на, ма ма. Доб ра, ка лі 

баць ка рас тлу ма чыць хлоп цу, як 

за пра сіць дзяў чын ку на спат кан не, 

як рас ка заць ёй пра свае па чуц ці, 

што мож на і ча го нель га ра біць пад-

час пер шай су стрэ чы. Час та ўзні-

кае і ка му ні ка тыў ны бар' ер — пра 

што раз маў ляць на пра ця гу га дзі-

ны. Та му да спат кан ня трэ ба пад-

рых та вац ца: мець за пас пы тан няў. 

Сён ня праз сац сет кі не скла да на 

вы свет ліць зо ну ці ка вас цяў хлоп ца 

ці дзяў чы ны. Ка лі ма ла ды ча ла век 

за хап ля ец ца фут бо лам, то дзяў-

чын цы не ліш нім бу дзе да ве дац ца, 

ка лі вы сту пае яго лю бі мы клуб, хто 

клю ча выя гуль цы ў ка ман дзе, каб 

пад тры маць раз мо ву.

Зра зу ме ла, па ру ма ла дыя лю дзі 

вы бі ра юць па знеш нас ці, але гэ та га 

не да стат ко ва, каб за вя заць устой-

лі выя ад но сі ны. Фе но мен Па пя-

луш кі, якая згу бі ла туф лік, і прынц 

яе шу каў, сён ня не пра цуе. Але ў 

не ка то рых дзяў чат та кая ўста ноў ка 

за хоў ва ец ца: я прын цэ са, і ва кол 

мя не лё та юць, як пчо лы, ма ла дыя 

лю дзі. Дзяў чын ка па він на чымсь-

ці за хап ляц ца, хоць бы вы шы ваць 

кры жы кам. І ка лі яна ўмее пра гэ та 

ці ка ва, не шаб лон на, не стан дарт на 

рас ка заць, яна пры цяг не ўва гу. Ка-

лі ж кло пат толь кі пра знеш насць, 

то ства рыць устой лі вую па ру да-

стат ко ва скла да на, на ват ма ю чы 

вы дат ныя да ныя.

— У якім уз рос це баць кам 

не ра на і не поз на раз маў ляць 

з пад лет ка мі пра секс? Што па-

він ны рас тлу ма чыць баць кі?

В. Ш.: — Ка лі мы ка жам пра па-

ла вое вы ха ван не, то заў сё ды ак цэн-

ту ем ува гу на тым, што яно па чы на-

ец ца не з пад лет ка ва га ўзрос ту, а 

ледзь не з мо ман ту на ра джэн ня. 

К шас ці га дам у хлоп чы каў і дзяў-

чы нак фар мі ру ец ца дак лад нае ўяў-

лен не аб сва ёй па ла вой пры на леж-

нас ці. Па ла вое вы ха ван не па чы на-

ец ца з ген дар ных ро ляў: у сям'і ёсць 

ма ма і та та, і яны па ра. І ка лі гэ та 

па ра, яны аб ды ма юц ца, ца лу юц ца, 

у іх аба вяз ко ва бу дуць дзе ці. Пра 

гэ та на ват не трэ ба рас каз ваць, ма-

лень кія дзе ці гэ та ба чаць у сва ёй 

сям'і. Яшчэ да мо ман ту па ла во га 

вы спя ван ня баць кі па він ны па га-

ва рыць пра тое, як устро е на це ла, 

што з ім бу дзе ад бы вац ца да лей. 

Але пы тан ні рэ пра дук цыі трэ ба аб-

мер ка ваць ра ней. «Ад куль я ўзяў-

ся?» — пы та юць ужо да школь ні кі. 

Трэ ба рас тлу ма чыць, што ка лі ма-

ла дыя лю дзі па да ба юц ца ад но ад-

на му, яны ўсту па юць у шлюб, праз 

пэў ны час у іх на ра джа юц ца дзе ці. 

Тое, што ней кі час ты жыў у ма мы 

ў жы во ці ку, по тым на ра дзіў ся, так-

са ма рас ка заць вар та.

С. П.: — Цяпер шмат лі та ра ту ры 

па ўзрос це, і з яе да па мо гай баць кі 

мо гуць па ка заць, як і што ад бы ва-

ец ца. Па чы наць вар та з роз на сці 

па лоў і ўяў лен ня, як устро е ны хлоп-

чык і дзяў чын ка. Што да ты чыц ца 

сек су, то к шас ці-ся мі га дам дзе ці 

па чы на юць за да ваць гэ та пы тан-

не. І не та му, што ім ці ка ва, — яны 

прос та чу юць гэ та сло ва. За раз у 

нас на сы ча ная ін тэр нэт-пра сто ра, 

тэ ле ба чан не, дзе ці ба чаць і пы-

та юц ца. Яны яшчэ не га то вы да 

гу тар кі на гэ ту тэ му, і баць кам не 

вар та пад ра бяз на ўсё тлу ма чыць. 

Спа чат ку трэ ба па ці ка віц ца, дзе ты 

гэ та сло ва па чуў. Маг чы ма, у шко-

лу ўжо нех та пры нёс пэў ную ві дэа-

пра дук цыю. Ка лі дзі ця су ты ка ец ца 

з та кой ін фар ма цы яй у ран нім уз-

рос це, не пад рых та ва ным, яно, ка-

неш не, траў му ец ца. У яго ўзні кае 

пы тан не: ня ўжо та та і ма ма гэ та 

ро бяць?! І тут вель мі важ на рас тлу-

ма чыць яму па няц це ін тым нас ці: 

што ёсць част кі це ла, якія ба чыць 

толь кі док тар, і што ўза е ма ад но сі-

ны па між муж чы нам і жан чы най — 

так са ма ін тым ныя рэ чы. Усё, што 

ад бы ва ец ца ў спаль ні, гэ та тай на 

два іх, ма мы і та ты. І ка лі ты вый-

дзеш за муж ці ажэ ніш ся, у ця бе 

так са ма бу дуць уза е ма ад но сі ны з 

ін шым ча ла ве кам.

— У якім уз рос це мож на па-

чы наць ін тым ныя ад но сі ны?

С. П.: — Час та пад лет кі пры-

вяз ва юць гэ та да ўзрос ту зго ды — 

16 га доў, бо та ды не бу дзе юры-

дыч най ад каз нас ці. Але гэ та за над-

та ран ні час для па ла во га дэ бю ту. 

Рэ пра дук цый ная сіс тэ ма са спя вае 

ў 18 га доў — па фі зіч ных і псі ха ла-

гіч ных пры чы нах. І мы па він ны ра-

зу мець, што іс ну юць эта пы ўза е ма-

ад но сін. Пад лет кам мы тлу ма чым, 

што ў ад но сі нах па ры іс ну юць эта-

пы, і яны па він ны быць аба вяз ко ва 

прой дзе ныя. Яны ма юць дак лад-

ныя ча са выя ме жы і свае мэ та выя 

ўста ноў кі. За зна ём ствам ідзе этап 

за ля цан ня. Асноў ная яго за да ча — 

фар мі ра ван не пры хіль нас ці. Гэ та 

той пе ры яд, ка лі вы ра зам хо дзі це 

ў кі но, вы ву ча е це ін та рэ сы адзін 

ад но га, бы ва е це ў агуль най кам-

па ніі, каб у вас скла ла ся ўяў лен не 

пра гэ та га ча ла ве ка. Этап за ля-

цан ня па ві нен быць на поў не ным, 

змяс тоў ным, ці ка вым. Гэ та адзін з 

асноў ных эта паў, які за бяс печ вае ў 

бу ду чым даб ра быт шлю бу. Яго мі-

ні маль ныя ме жы — шэсць ме ся цаў 

устой лі ва га кан так та ван ня. Гэ та не 

заў сё ды да ра гія па да рун кі, пры га-

жосць за ля цан няў не ў гэ тым. Па-

жа да на па бы ваць у тым мес цы, дзе 

вы ні ко лі ра ней не бы лі, на прык лад, 

сха дзіць на ка ток — так фар мі ру-

юц ца агуль ныя ці ка вас ці. Ка лі мы 

па ды хо дзім да на ступ на га эта пу — 

за ка ха нас ці, то ўжо ёсць жа дан не 

за ста вац ца сам-на сам, ні ку ды не 

ха дзіць, а па быць ра зам. Праз паў-

го да мож на па зна ё міць і з ма май-

та там, каб баць кі ме лі ўяў лен не, 

што вы з кімсь ці кан так ту е це.

Час та да нас пры хо дзяць дзяў-

ча ты, ка лі ад но сі ны ра за рва ныя: 

хло пец па ехаў у Аме ры ку і на ват не 

ска заў пра гэ та. І ка лі мы па чы на-

ем аб мяр коў ваць, коль кі вы ве да лі 

ад но ад на го, то пе ры яд за ля цан ня 

ска ра ча ец ца да двух тыд няў. Праз 

тры ме ся цы ўзнік лі ін тым ныя ад-

но сі ны, а праз ча ты ры — раз рыў. 

Гэ та за ка на мер на, бо па ру ша ны 

ўсе эта пы ўза е ма ад но сін.

В. Ш.: — Та кая лес ві ца ў вы-

гля дзе эта паў дае маг чы масць у 

пэў ны пе ры яд па кі нуць гэ тыя ад но-

сі ны і па чаць усё з па чат ку. Па зна ё-

міц ца з ін шым ча ла ве кам, штось ці 

зра зу мець пра яго, зноў па кі нуць 

і бяз боль на па чаць з ну ля. Час та 

ўяў лен не ў мо ла дзі та кое: каб па-

цвер дзіць сваё доб рае стаў лен не, 

аба вяз ко ва трэ ба ней кія ін тым ныя 

рэ чы ра біць. «Ка лі ты мя не лю біш, 

да шлі мне сваё аго ле нае ві дэа ці 

фо та». І дзе ці ча сам па цвяр джа-

юць свае доб рыя ад но сі ны да ча-

ла ве ка, яко га яны, зда ра ец ца, ве-

да юць толь кі праз ін тэр нэт. Вар та 

ім тлу ма чыць, што не та кім чы нам 

гэ та ро біц ца. І ўво гу ле ёсць рэ чы 

ў ад но сі нах, на якія ўста ноў ле ны 

жорст кія за ба ро ны.

— Якія гэ та рэ чы?

В. Ш.: — На прык лад, ка лі ён 

ці яна ця бе зня ва жыў ці пры ні-

зіў, пры люд на ці сам-на сам, ад-

на знач на гэ тыя ад но сі ны трэ ба 

аба рваць, бо яны не пра дук тыў-

ныя. Ні хто ў па ры не мае пра ва 

зне ва жаць ін ша га ча ла ве ка, гэ та 

псі ха ла гіч ны гвалт. Ма ла дыя час-

та гэ та цер пяць: маў ляў, а рап там 

больш ні хто мя не не па ка хае? Та-

кія су за леж ныя ста сун кі не бу дуць 

пры но сіць за да валь нен ня. А ка лі 

яны бу дуць пад ма цоў вац ца яшчэ 

і ін тым ны мі ад но сі на мі, то ра за-

рваць іх фак тыч на не маг чы ма. 

Секс ады гры вае сваю цэ мен ту ю-

чую ро лю. У шлю бе, на прык лад, 

ён пры зва ны згладж ваць кан-

флікт ныя сі ту а цыі ў пер шы год 

жыц ця. Бо па-ін ша му не маг лі б 

за хоў вац ца ма ла дыя сем'і.

С. П.: — Пе ры яд за ка ха нас-

ці доў жыц ца столь кі, коль кі жы ве 

ідэа льны воб раз парт нё ра, які мы 

са бе на ма ля ва лі. Па ча се — да па-

лу та ра га доў. Пас ля гэ та га ў нор-

ме ідэа льны воб раз рас па да ец ца, 

і мы ба чым рэ аль на га ча ла ве ка з 

яго не да хо па мі. Ма ла ды ча ла век 

ха вае бруд ныя шкар пэт кі пад ка-

на пу — ці га то ва я мі рыц ца з гэ тым 

не да хо пам? Гэ та мо жа быць ня вер-

насць, ка лі ён су стра каў ся з яшчэ 

ад ной дзяў чын кай. Мо жа быць і 

зло ўжы ван не ал ка го лем. Пе рад 

на мі рэ аль ны ча ла век, рэ аль ныя 

ўза е ма ад но сі ны, і вось тут трэ ба 

ўзва жыць, ці га то вы мы ме на ві та 

з ім бу да ваць неш та да лей. Та му 

ка лі ў пе ры яд за ка ха нас ці ці за ля-

цан ня ма ла дыя лю дзі ўсту па юць у 

ін тым ныя ад но сі ны, гэ та дзей ні чае 

як цэ мент і пе ра шка джае ме ха ніз-

му раз ры ву ад но сін у той сі ту а цыі, 

ка лі ста сун кі ві да воч на не пра дук-

тыў ныя. Та ды за ка ха насць пе ра-

тва ра ец ца ў су за леж насць, і гэ та 

ўжо праб ле ма. І пад лет кі не ў ста не 

з-за свай го ўзрос ту, не сфар мі ра-

ва най са ма свя до мас ці ад роз ні ваць 

за ка ха насць і су за леж насць. Та му 

мы заў сё ды ары ен ту ем іх на ўстры-

ман не, каб яны маг лі на ву чыц ца 

ка му ні ка цыі, маг лі па да браць ча-

ла ве ка па ін та рэ сах, які цал кам 

іх за да валь няе. Ад но сі ны ў па ры 

мо гуць быць і без сек су, як ні дзіў-

на гэ та сён ня гу чыць. І гэ та бу дуць 

доб рыя тры ва лыя ад но сі ны. На 

спат кан ні ёсць ме жы да зво ле на-

га: гэ та па ца лун кі, аб дым кі, ка лі 

раз мо ва ідзе пра этап за ка ха нас ці. 

І 85 % ма ла дых лю дзей схіль ныя да 

ўстры ман ня. Яны здоль ныя суб лі-

ма ваць сваю сек су аль ную энер гію 

ў твор чую, у спорт, у ін шыя да сяг-

нен ні.

А на пы тан не «ка лі па чаць?» 

ад каз прос ты: ка лі ма ла дыя лю-

дзі га то вы да ўступ лен ня ў шлюб. 

Ін тым ныя ад но сі ны пра ду гледж-

ва юць з'яў лен не трэ ця га. Та му 

па він на пры сут ні чаць га тоў насць 

мець дзя цей, ра бо ту і маг чы масць 

ства рыць не за леж ную ад баць коў 

сям'ю.

Але на КРА ВЕЦ.

ЧАС ДЛЯ ЗА КА ХА НАС ЦІ
Як яе пра жыць пад лет кам і пе ра жыць баць кам

«Ка лі дзі ця су ты ка ец ца 
з та кой ін фар ма цы яй 
у ран нім уз рос це, 
не пад рых та ва ным, 
яно, ка неш не, 
траў му ец ца. 
У яго ўзні кае пы тан не: 
ня ўжо та та і ма ма 
гэ та ро бяць?!»

Пра «гэ та»Пра «гэ та»

Ці трэ ба баць кам імк нуц ца да та го, каб дзе ці па свя ча лі 

іх у свае аса біс тыя сак рэ ты і ў якім уз рос це не поз на 

рас ка заць пра пра ві лы пер ша га спат кан ня? Як уво гу ле 

да яго пад рых та ваць пад лет ка? Што па він ны пра «гэ та» 

рас каз ваць баць кі да школь ні кам і стар ша клас ні кам? 

Коль кі жы ве за ка ха насць (і як без яе жыць да лей)? Якія 

эта пы ўза е ма ад но сін аба вяз ко ва па він ны прай сці ма ла дыя 

лю дзі, каб ства рыць шчас лі вы шлюб (ці бяз боль на ра за рваць 

ад но сі ны)? Пра гэ та нам рас ка за лі ка ар ды на тар цэнт ра, 

дру жа люб на га да пад лет каў, «Да вер» Ва лян ці на ШУ КАН 

і псі хо лаг-кан суль тант Свят ла на ПА ЛЯ ШЧУК.
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Фота БелТА.


