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— Яна ні бы та ўні вер саль ны 

ру ха вік, як у эка но мі цы — гро-

шы, ці ва да ў гэ тым све це, — 

га во рыць спе цы я ліст. — Ка лі 

ра цы я на лі за ваць, то агрэ сія не-

аб ход на нам, каб аба зна чыць 

свае ме жы. Гэ та энер гія іс нуе, і 

мы па він ны з ёй лі чыц ца і ўмець 

кант ра ля ваць. Нас заў сё ды «на-

вед ва юць» ней кія ім пуль сы, якія 

мы кант ра лю ем, ня гле дзя чы на 

тое, усве дам ля ем гэ та ці не. 

Усе жы вуць па ней кіх пра ві лах 

і нор мах у ад роз нен не ад тых 

жа мал паў. Але ж не ка то рыя не 

кант ра лю юць сваю агрэ сію — 

не на ўмыс на ці зна рок.

— Вы хо ча це ска заць, што 

ёсць лю дзі, якія на ўмыс на 

агрэ сіў ныя, а ёсць тыя, хто 

не на ўмыс на?

— Тут на са май спра ве тон-

кая мя жа. Я ўжо не пер шы год 

пра цую з людзь мі, якія ма юць 

цяж кас ці з кант ро лем, і за ўва-

жыў, што ў іх най больш рас паў-

сю джа ная спро ба рас тлу ма чыць 

свае па во дзі ны та кая: «Я не ду-

маю, што гэ та гвалт» ці «Усе так 

ро бяць, не толь кі я». Лю дзі шу-

ка юць спо саб нар ма лі за цыі сва іх 

па во дзін.

— Вы лі чы це, што яны час-

цей зай ма юц ца са ма апраў дан-

нем?

— Так. На са май спра ве гэ-

тым зай ма юц ца больш лю дзей, 

чым мож на ся бе ўя віць. Амаль 

усе агрэ сіў ныя лю дзі вы рас лі 

ў сем' ях. Але ма ла хто з баць-

коў возь ме ад каз насць за свае 

дзе ян ні або бяз дзей насць у вы-

ха ван ні. Як пра ві ла, боль шасць 

імк нец ца рас тлу ма чыць агрэ-

сіў насць сва іх да рос лых дзя цей 

тым, што «яны та кія на ра дзі лі-

ся». Лю дзі не пры вык лі жыць 

свя до ма, прос та жы вуць по бач 

з на сіл лем і ўсё.

Зра зу ме ла, усе жы ха ры на-

шай пла не ты жы вуць ў ста не 

пер ма нент на га стрэ су. А вось 

наш спо саб са ўла даць з ім — ін-

ды ві ду аль ны. Ка лі жыць у гра-

мад стве, дзе лі чыц ца нор май 

«раз гру зіц ца ад стрэ су» праз 

на сіл ле над сва і мі бліз кі мі і не 

па нес ці за гэ та ад каз нас ці, то 

та кое ёсць ле гі тым ны спо саб 

вы ка рыс тоў ваць на сіл ле ў сва-

ім жыц ці. Але ка лі вы жы вя це 

ў гра мад стве, якое не пры мае 

на сіл ле за нор му, вы хоў вае сва іх 

дзя цей без гвал ту, ву чыць іх кан-

струк тыў на вы ра шаць кан флік ты 

з да школь на га ўзрос ту і пры мае 

адэ кват нае за ка на даў ства ў гэ-

тым кі рун ку, то гра дус на сіл ля 

ў гра мад стве і агрэ сіў насць бу-

дуць іс тот на мен шыя.

— Вы лі чы це, што іе рар хіі ў 

сям'і не па він на быць?

— Ка лі ка заць пра ўла ду ад-

на го ча ла ве ка ў сям'і, які вы зна-

чае пра ві лы, нор мы, па во дзі ны, 

то атрым лі ва ец ца, што дру гі 

пры мае ро лю пад па рад ка ва ную. 

У гэ тым і ёсць не бяс пе ка. Ка лі 

та кі «га лоў ны» зло ўжы вае сва ёй 

ула дай, яго ні хто не кант ра люе 

і ён сам ся бе не мо жа кант ра-

ля ваць (прос та не пры вык, не 

хо ча, не лі чыць па трэб ным), то 

та кая сіс тэ ма дыс функ цы я наль-

ная і па та ла гіч ная. Да мя не час-

та звяр та юц ца жан чы ны, якія не 

ве да юць, як жыць са сва ім та-

кім «га лоў ным», бо ўсе пра ві лы, 

па якіх жы ве сям'я, мя ня юц ца ў 

за леж нас ці ад та го, з якім на-

стро ем та кі «іе рарх» вяр нуў ся, 

на прык лад, з ра бо ты. Я не ка жу, 

што жан чы ны не пры мя ня юць 

на сіл ле. Ды коль кі за ўгод на. Але 

ёсць свая спе цы фі ка. На прык-

лад, жан чы ны вы ка рыс тоў ва юць 

час цей за ўсё псі ха эма цы я наль-

нае на сіл ле, а вось муж чы ны і 

псі ха эма цы я наль нае, і да во лі 

час та фі зіч нае.

— Мно гія лі чаць, што вы-

ха ваць дзі ця, не вы бу да ваў-

шы вы раз на іе рар хію, вель мі 

цяж ка. Вы лі чы це, што баць кі 

па він ны быць сяб ра мі сва ім 

дзе цям?

— Іе рар хію па ка лен няў ні-

хто не ад мя няў. Яна па він на 

быць — гэ та нор ма. Тым больш 

што баць кі не мо гуць быць са-

праўд ны мі сяб ра мі. У іх ро ля 

ін шая. Вы ха ваць, за бяс пе чыць 

бія ла гіч нае вы жы ван не і на ву-

чыць дзя цей мі ні маль ным са цы-

яль ным на вы кам. Ужо ў сад ку, 

шко ле і ВНУ да дуць аду ка цыю 

і пра фе сію. Ба за са цы яль на га 

ўза е ма дзе ян ня, пад трым ка кан-

так таў — усё з сям'і. Вя до ма, 

што ў пра цэ се жыц ця яны да бі-

ра юць неш та сваё і ча сам вель мі 

ад роз ні ва юц ца ад баць коў. Але 

ка лі баць кам удас ца вы бу да ваць 

з дзі цем бліз кія ад но сі ны, то гэ-

та бу дзе шчас лі вы, за па тра ба ва-

ны ча ла век, які мае адэ кват ныя 

ро ле выя ма дэ лі, ён здо лее сам 

вы бу да ваць бліз кія ад но сі ны і 

пад трым лі ваць іх. Ка лі га ва рыць 

аб дыс функ цы я наль ных сем' ях, 

дзе адзін ча ла век вы ра шае, за 

што ка раць дзі ця і за што хва-

ліць, і гэ тыя ра шэн ні не заў сё ды 

адэкват ныя, то дзі ця мо жа вы-

рас ці з траў ма ва най псі хі кай.

— Вы пра во дзі це ра бо ту з 

муж чы на мі, якія так ці інакш 

пры мя ня юць на сіл ле ў сва ёй 

сям'і. З чым яны да вас звяр-

та юц ца?

— Вы ве да е це, ня ма та ко га 

па ка заль на га «агрэ са ра» — яны 

ўсе роз ныя. Па сут нас ці, кож ны з 

нас быў свед кам на сіл ля, і ах вя-

рай, і агрэ са рам — у дзя цін стве, 

у юнац тве ці да рос лым жыц ці. 

Прос та не ка то рыя лю дзі сіс тэ-

ма тыч на ўжы ва юць у ста сун ках 

на сіл ле. Ну, на прык лад, муж чы-

на, які пры хо дзіць і ка жа: маў ляў, 

у мя не праб ле мы з жон кай, та му 

што я б'ю дзя цей. Але ён лі чыць, 

што ка раць дзя цей фі зіч на — гэ-

та пра віль на, так па він на быць! 

І ў гэ тую ж гру пу па тра піць муж-

чы на, у яко га ўсё лё та ла ў до ме і 

ў жон кі бы лі цяж кія траў мы... І тут 

жа са сва і мі праб ле ма мі ака жац-

ца па жы лы муж чы на, які ні ко лі 

не пад ні маў ру ку ні на дзя цей, ні 

на жон ку. Але ўсе 25 га доў су-

мес на га жыц ця ўся ляк пры ні жаў 

яе: і з на го ды яе за роб ку, і з-за 

«баб ска га ро зу му» і ін ша га.

— Ці маг чы ма па зба віц ца ад 

агрэ сіі?

— Ад агрэ сіі па зба віц ца нель-

га, бо гэ та на ша ўлас ці васць, 

а вось ад пры мя нен ня на сіл ля — 

мож на. Трэ ба ву чыц ца кант ра-

ля ваць свае агрэ сіў ныя ім пуль-

сы, на кі роў ваць іх у па зі тыў нае 

рэ чы шча.

— Як мож на на кі ра ваць 

агрэ сію ў па зі тыў нае рэ чы-

шча?

— Як мі ні мум на ву чыц ца не 

пры но сіць да до му тое, што на-

за па сіў унут ра ны «кан тэй нер». 

Ва ўсіх лю дзей ёсць свое асаб-

лі вы ўнут ра ны «кан тэй нер». Ту-

ды ча ла век збі рае свае эмо цыі, 

на за па ша ныя за дзень, на прык-

лад рас ча ра ва насць тым, што 

да лі ма лую зар пла ту, дрэн нае 

са ма ад чу ван не ці хам ства ка ле-

гі. Ёсць пэў ныя прак ты ка ван ні і 

тэх ні кі, якія да па ма га юць зняць 

на пру жан не. Гэ та вель мі па воль-

ная і кра пат лі вая пра ца ча ла ве ка 

над са бой.

— Што не аб ход на для па-

чат ку пра цы над са бой у гэ тым 

кі рун ку?

— Ча ла век не па ві нен быць 

у ад маў лен ні. Гэ та як у ал ка го-

лі каў. Ну, на прык лад, Ва ся п'е. 

Вы тур бу е це ся, га во ры це яму, 

маў ляў, кінь дур ное. Але гэ та па-

трэб на вам, а не яму. І вось Ва ся 

да піў ся «да руч кі», у яго раз ва лі-

ла ся пе чань. Яму ста ла ба лю ча, 

і ён зра зу меў, што трэ ба кі нуць. 

І та ды ўжо сам звяр нуў ся па да-

па мо гу... З на сіл лем пры клад на 

гэ так жа, толь кі ў ча ла ве ка не 

пры сут ні чае ў кры ві хі міч на ак-

тыў ных рэ чы ваў. Агрэ сар ужы-

вае гвалт та му, што ў яго ёсць 

пэў ныя каш тоў нас ці, на вы кі і 

па тэр ны. Па мя таю муж чы ну, які 

ў гне ве на ват не па спя ваў па ду-

маць — ад ра зу біў. Па сут нас ці, 

трэ ба на ву чыц ца ра зу мець і «рэ-

гіст ра ваць» свае па чуц ці ў пэў ны 

мо мант, і ка лі ча ла век гэ та му на-

ву чыц ца, то яму ста не зра зу ме-

ла, ка лі не аб ход на спы ніц ца.

— А якім чы нам мож на ўво-

гу ле вы пра віць сі ту а цыю?

— Цал кам вы ка ра ніць на сіл ле 

не маг чы ма. Гэ та як ма рыць пе-

ра маг чы ўсе хва ро бы і смерць. 

Але, за ўваж це, на Ус хо дзе лю дзі 

больш агрэ сіў ныя, чым на За ха-

дзе. Ча му? Та му што на За ха дзе 

ўжо прай шлі да во лі вя лі кі шлях 

у гэ тым кі рун ку, там пры ня тыя 

па трэб ныя за ко ны, і нор мы ўка-

ра ні лі ся. Гэ та змя ня ла ся не рэ ва-

лю цый на, а эва лю цый на. А па чы-

на ла ся з та го, што спе цы я ліс ты, 

гра мад скія дзея чы па чы на лі пра 

гэ та га ва рыць. І ў на шай кра і не 

пра цэс пай шоў, хоць і па воль-

на. З ча сам лю дзі зра зу ме юць, 

што мець кан струк тыў ныя зно-

сі ны вы гад на, бо ста сун кі, у якіх 

пры сут ні чае на сіл ле, пры но сяць 

па ку ты не толь кі ах вя рам, але ў 

вы ні ку і тым, хто яго ўжы вае.

Раз маў ля ла 

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Cацыяльная Cацыяльная 
кан суль та цыякан суль та цыя

У 80 га доў — 
і над баў ка 
на до гляд, 
і да пла та 
за ўзрост

«У мя не на ра дзі ла ся дру гое 

дзі ця. Ста рэй ша му сы ну — 

19 га доў, і ён пра жы вае асоб-

на. У якім па ме ры вы плач ва-

юц ца да па мо гі на ма лод шае дзі ця: як 

на пер шае або як на дру гое?»

На пы тан не на шай чы тач кі ад каз ва-

юць спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най аба ро ны:

— Ад на ра зо вая да па мо га ў су вя зі з 

на ра джэн нем дзі ця ці вам бу дзе вы плач-

вац ца ў па вы ша ным па ме ры, уста ноў ле-

ным пры на ра джэн ні дру го га або на ступ-

ных дзя цей, — у па ме ры 14 бюд жэ таў 

пра жыт ко ва га мі ні му му. Для пры зна чэн-

ня гэ тай да па мо гі ўліч ва юц ца ўсе на ро-

джа ныя і ўсы ноў ле ныя дзе ці не за леж на 

ад іх уз рос ту і вы ха ван ня ў сям'і, у тым 

лі ку дзе ці, па мер лыя ра ней.

А да па мо га па до гля дзе дзі ця ці ва 

ўзрос це да 3 га доў бу дзе вы плач вац ца 

ў па ме ры, уста ноў ле ным на пер шае дзі-

ця, бо для яе пры зна чэн ня ўліч ва юц ца 

ўсе дзе ці, што вы хоў ва юц ца ў сям'і, але 

толь кі ва ўзрос це да 18 га доў.

* * *
«Ма ёй ма ме спаў ня ец ца 

80 га доў. Чу ла, што да пен-

сіі па він на быць уста ноў ле на 

над баў ка на до гляд. Ці бу дзе ў 

гэ тым вы пад ку вы плач вац ца да пла та 

за ўзрост, якую яна атрым лі ва ла пас-

ля та го, як ёй споў ні ла ся 75 га доў?»

На пы тан не ад каз ва юць спе цы я ліс ты 

ўпраў лен ня пен сій і да па мог Ка мі тэ та па 

пра цы Мін гар вы кан ка ма:

— Ар ты ку лам 25 За ко на «Аб пен сій ным 

за бес пя чэн ні» вы зна ча на, што пен сі я не-

рам, якія да сяг ну лі 80-га до ва га ўзрос ту, 

да пен сіі ўста наў лі ва ец ца што ме сяч ная 

над баў ка на до гляд у па ме ры 50 пра цэн-

таў мі ні маль на га па ме ру пен сіі па ўзрос-

це. У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 81 зга-

да на га за ко на па ка за ная над баў ка да 

пен сіі ва шай ма мы бу дзе вы плач вац ца 

з пер ша га чыс ла ме ся ца, на ступ на га за 

тым, у якім з'я ві ла ся пра ва на па вы шэн-

не пен сіі. Так са ма па вя лі чыц ца па мер 

што ме сяч най да пла ты за ўзрост з 75 да 

100 пра цэн таў мі ні маль на га па ме ру пен сіі 

па ўзрос це, уста ноў ле най Ука зам Прэ-

зі дэн та ад 16 сту дзе ня 2012 го да № 35 

«Аб па вы шэн ні пен сій». Та кім чы нам, да 

пен сіі бу дзе вы плач вац ца як над баў ка на 

до гляд, так і да пла та за ўзрост.

* * *
Пры ажыц цяў лен ні до гля ду 

за не пра ца здоль ны мі асо ба мі 

пры зна ча ец ца і вы плач ва ец ца 

да па мо га па до гля дзе. Ці ад-

роз ні ва ец ца па мер та кой да па мо гі ў 

Мін ску і рэ гі ё нах?

Ад каз ва юць спе цы я ліс ты ўпраў лен ня 

пен сій і да па мог Ка мі тэ та па пра цы Мін-

гар вы кан ка ма:

— Не ад роз ні ва ец ца. Па мер да па мо гі 

па до гля дзе фік са ва ны, не за ле жыць ад 

мес ца пра жыт ко ва га атры маль ні ка і скла-

дае 100 пра цэн таў най боль шай ве лі чы ні 

бюд жэ ту пра жы ткова га мі ні му му ў ся рэд-

нім на ду шу на сель ніц тва, за цвер джа на га 

Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы яль най аба-

ро ны за два апош нія квар та лы, а пры 

ад на ча со вым ажыц цяў лен ні до гля ду за 

дзвю ма і больш асо ба мі — 120 пра цэн таў. 

Ця пер па мер да па мо гі скла дае 224 руб лі 

(за дзвю ма асо ба мі — 268 рублёў).

Пе ра раз лік па ме ру да па мо гі па до гля-

дзе ажыц цяў ля ец ца ў су вя зі са зме най 

ве лі чы ні бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му-

му і ро біц ца аў та ма тыч на ад на ча со ва 

ўсім атры маль ні кам та кіх да па мог.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

Ра курсРа курс

ПРА ЦЭС ПАЙ ШОЎ
Як хут ка лю дзі змо гуць стаць менш агрэ сіў ны мі?

«Амаль усе агрэ сіў ныя 
лю дзі вы рас лі ў сем' ях. 
Але ма ла хто з баць коў 
возь ме ад каз насць за свае 
дзе ян ні або бяз дзей насць 
у вы ха ван ні. Як пра ві ла, 
боль шасць імк нец ца 
рас тлу ма чыць агрэ сіў насць 
сва іх да рос лых дзя цей 
тым, што «яны та кія 
на ра дзі лі ся». Лю дзі 
не пры вык лі жыць свя до ма, 
прос та жы вуць по бач 
з на сіл лем і ўсё».

Не так даў но ін тэр нэт-

су поль насць уз бу да ра-

жы ла ві дэа, якое на ву-

чэн цы ад на го з ві цеб скіх 

ка ле джаў вы ла жы лі ў 

се ці ва. Там яны здзе ка-

ва лі ся з ад на груп ні ка: 

за кле і лі яму рот скот-

чам, звя за лі ру кі, ця га-

лі па пад ло зе... Мно гія 

та ды за да лі ся пы тан-

нем: ад куль у пад лет-

каў столь кі агрэ сіі? Дзе 

ўво гу ле шу каць яе вы то-

кі — у сям'і, у со цы у ме, 

у ін тэр нэ це?

Зра зу ме ла, ор га ны ахо-

вы пра ва па рад ку пры-

цяг ва юць да ад каз нас-

ці тых, хто так ці інакш 

пры мя няе на сіл ле да ін шых. Праў да, ка лі тыя па па лі ся. Вось, 

на прык лад, той жа хло пец з ві цеб ска га ка ле джа не за явіў 

ад ра зу на сва іх крыў дзі це ляў. Іх зла чын ства ста ла вя до ма, 

як толь кі ві дэа з'я ві ла ся ў се ці ве. І та кіх, як гэ ты хло пец, ха-

пае — яны прос та цер пяць. Але ёсць і доб рая на ві на. Усё час-

цей праб ле ма на сіл ля ста ла ўзды мац ца ў гра мад стве. У яго 

пры чы нах імк нуц ца ра за брац ца. Пра вод зяць круг лыя ста лы 

з псі хо ла га мі, мі лі цы яй, гра мад скі мі ак ты віс та мі і дзея ча мі. 

Не дрэм ле прэ са. А не ка то рыя на ват ла дзяць не звы чай ныя 

пер фор ман сы. Так, на прык лад, ад ной чы не вя до мыя ў ста-

ліч ным пар ку раз ве сі лі жа но чае адзен не, аб лі тае чыр во най 

фар бай, а на зям лі рас кі да лі бра шу ры для ах вяр хат ня га гвал-

ту. Псі хо лаг і кі раў нік ка рэк цый най пра гра мы для муж чын у 

Мін скім га рад скім Цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня сям'і 

і дзя цей Ра ман КРУЧ КОЎ упэў не ны, што на са май спра ве 

агрэ сія ўлас ці ва ўсім лю дзям.
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