
«Чэс на-чэс на»
Пры яцель ка ка жа, што амаль што-

ве чар «ва юе» з сы нам-школь ні кам: 

«Ты да маш ку зра біў? — Так. — А ка лі 

пра ве ру? — Ну, за раз зраб лю». Гэ та 

«за раз» рас цяг ва ец ца да га дзі ны, але 

га лоў нае, што крыў дзіць жан чы ну — 

сын хлу сіць, што ён ро біць уро кі, што 

на пі саў дак лад, але за быў до ма, што 

атрым лі вае ад зна кі, леп шыя за са-

праўд ныя — пры тым, што ні хто ў сям'і 

на яго за «шас цёр ку» за мест «дзя сят-

кі» не сва рыц ца. «Пы та ю ся, ча му пад-

ман вае — па ціс кае пля чы ма, мар мы ча 

неш та. А я пе ра жы ваю: ка лі хлу сіць 

у ма лым, то ці мож на яму да вя раць у 

боль шым, або трэ ба кант ра ля ваць ва 

ўсім аж да пры зы ву ў ар мію?» — дзе-

ліц ца пе ра жы ван ня мі ма ці.

Не абы яка выя баць кі, мяр кую, не 

раз і не два спы та лі і пра чы та лі ў спе-

цы я ліс таў пра тое, ча му дзе ці пад ман-

ва юць і што з гэ тым ра біць. (На прык-

лад, вы пуск ан лайн-пра гра мы пра дзі-

ця чую хлус ню адзін са ста ліч ных баць-

коў пра слу хаў аж но 17 ра зоў!) І, вя-

до ма, яны ве да юць пе ра лік най больш 

час тых пры чын — страх па ка ран ня, 

не да хоп лю бо ві, па вы шэн не са ма ацэн-

кі (пра сцей ка жу чы, па хваль ба), і фан-

та зёр ства, спро бы ма ні пу ля цыі, улас-

ці вы пад лет кам пра тэст, уста ля ван не 

аса біс тых ме жаў, а так са ма праб ле мы 

ў сям'і, з якіх дзі ця та кім чы нам шу кае 

вый сце... Але ў кож ным кан крэт ным 

вы пад ку трэ ба шу каць «тую са мую» 

пры чы ну і пра віль ную рэ ак цыю на пад-

ман — псі хо ла гі га во раць, што ад ным 

па ка ран нем і ўзмац нен нем кант ро лю 

тут ні чо га не вы ра шыць, хут чэй, на ад-

ва рот, ра на ці поз на праб ле ма вер нец-

ца ў больш сур' ёз ных маш та бах...

Ча му дзе ці хлу сяць? Та му што, 

бу дзем спра вяд лі вы мі, хлу сяць усе — 

нех та па ста ян на, нех та зрэд ку, нех та 

ў вы ключ ных вы пад ках, але ў лю бым 

вы пад ку не іс нуе лю дзей, якія б ні ко лі 

ў жыц ці ні ко му ні ра зу не ска за лі ня-

праў ды (і ка лі, чы та ю чы гэ тыя рад кі, 

ска жа це, што та кі ча ла век вы — він-

шую, «гражданин соврамши»). Бы туе 

на ват сцвяр джэн не, што ся рэд не ста-

тыс тыч ны ча ла век хлу сіць трой чы за 

дзе сяць хві лін раз мо вы — да та кой 

вы сно вы прый шоў аме ры кан скі ву чо-

ны з Ма са чу сец ка га ўні вер сі тэ та Ро-

берт Фельд ман. Але не па ло хай це ся: 

сцвяр джэн не да ты чыц ца толь кі пер-

шай раз мо вы па між дву ма (і больш) 

не зна ё мы мі ра ней людзь мі, то-бок, 

сі ту а цыі, ка лі трэ ба ці хо чац ца зра-

біць доб рае ўра жан не — на прык лад, 

пад час су моўя пры пры ёме на пра цу, 

пер ша га спат кан ня, пер шай су стрэ чы 

бы лых ад на клас ні каў праз шмат га доў 

пас ля вы пус ку... І ўсё ж пры мі це як ак-

сі ё му — мы ўсе хлу сім, ад дзет са даў-

цаў да пен сі я не раў. І пра гэ та, да рэ чы, 

так са ма трэ ба рас каз ваць дзе цям, для 

якіх пад ман ад на год каў і тым больш 

да рос лых, ка то рым яны да вя ра лі, мо-

жа стаць са праўд ным шо кам.

А каб па тра ба ваць ад дзі ця ці шчы-

рас ці і вы бу доў ваць да вер лі выя, уза е ма -

па важ лі выя ста сун кі, ёсць толь кі адзін 

шлях — аса біс ты прык лад і ўмен не 

па ста віць ся бе на мес ца ін ша га. Не 

толь кі пад крэс лі вай це, але і па каз вай-

це са мі, што ў гэ тым ёсць сме ласць і 

го нар — ска заць праў ду, узяць на ся бе 

ад каз насць за пэў ны ўчы нак ці па мыл-

ку, на ват ка лі ра біць гэ та не пры ем на. 

Ціск, па вы шэн не го ла су і аб ві на вач-

ван ні — пра мыя пра ціў ні кі раз мо вы 

па ду шах, у ва шым ар се на ле му сяць 

быць спа кой ны тон, га тоў насць і ўмен-

не вы слу хаць, імк нен не спра вяд лі ва 

ра за брац ца ў сі ту а цыі і, са мае важ нае, 

вы ка нан не да дзе ных абя цан няў («я не 

бу ду на ця бе кры чаць і сва рыц ца, што 

б ні ад бы ло ся, мы ва ўсім раз бя рэм ся і 

з усім спра вім ся ра зам»). І яшчэ, хоць 

мно гім баць кам цяж ка гэ та пры няць, 

пом ні це пра аса біс тыя ме жы: як да-

рос лыя ма юць поў нае пра ва ўтой ваць 

пэў ныя эпі зо ды свай го жыц ця, так і 

дзе ці ма юць па трэ бу ў сва ёй не да-

ты каль най пра сто ры, сва іх сак рэ тах. 

Чэс на-чэс на.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Мы су стрэ лі ся ў ка вяр ні, і ка лі б я за га дзя 
не ве да ла, хто мае су раз моў ні цы, па ду ма ла б, 
што гэ та, хут чэй, сёст ры з пэў най роз ні-
 цай ва ўзрос це, чым ма ма і дач ка. І спра ва 
не столь кі ў знеш нім вы гля дзе, коль кі ў зно-
сі нах, па збаў ле ных іе рар хіі, але з та кім цяп-
лом, якое мо жа быць толь кі ў вель мі бліз кіх 
і род ных лю дзей.

— Ган на, на пэў на, вы вый шлі за муж 

га доў у 18?

Ган на: — А я ду ма ла, вы спы та е це, хто 
мой кас ме то лаг (смя ец ца). За муж вый шла 

ўжо ў свя до мым уз рос це — у 25 га доў. З му-
жам па зна ё мі ла ся на пра цы, у нас быў кла-
січ ны служ бо вы ра ман. І ў той час, і ця пер 
мне зда ец ца, што гэ та доб рая маг чы масць 
ле пей па знаць ча ла ве ка. Та ды на спат кан-
нях, ця пер у сац сет ках усе імк нуц ца быць 
лепшымі, чым на са мрэч. Зрэш ты, да кан ца 
па знаць ча ла ве ка, на пэў на, не маг чы ма, на-
ват пра жыў шы з ім шмат га доў.

(Заканчэнне 

на 5-й стар. «СГ».)

Ган на АЛЬ ХОЎ СКАЯ:

Ган на і Ула да Аль хоў скія — 

вя до мыя бе ла рус кія пісь мен ні цы 

і сцэ на рыст кі. А ў жыц ці ма ма і 

дач ка — вя лі кія сяб роў кі. Іх кні гі — 

дэ тэк тыў, фэн тэ зі ці лю боў ны 

ра ман — лёг кія і ап ты міс тыч ныя, 

як і са мі жан чы ны. На ват ка лі 

ся мей нае жыц цё Ган ны пай шло 

пад ад хон, яна не да зво лі ла са бе 

«рас кі саць», а ад кры ла но вую, 

за хап ляль ную ста рон ку сва ёй 

бія гра фіі.

Ула да і Ган на 
АЛЬ ХОЎ СКІЯ.

«Вы нам 
не па ды хо дзі це!»

Рэ прэ зен та тыў нае на цы я наль-
нае апы тан не «Ген дар ныя перс-
пек ты вы» пра вя лі ў 2018 го дзе. 
Вы ву ча ю чы рын ак пра цы ў цэ лым, 
экс пер ты ўліч ва лі дыс кры мі на цыю 
пад час пры ёму на ра бо ту (пы тан-
ні, якія не мо гуць пры сут ні чаць у 
па тра ба ван нях да су іс каль ні каў), 
а так са ма не па срэд на на ра бо це, 
у тым лі ку сек су аль ную, га во рыць 
Але на АР ЦЁ МЕН КА, да след чык 

і са цы ё лаг.

Згод на з апы тан нем, з дыс кры-
мі на цы яй пры пра ца ўлад ка ван ні 
ці на ра бо чым мес цы су ты ка лі ся 
85 % бе ла ру саў. Пы тан ні пра ся-
мей нае ста но ві шча пад час пры ё-
му на ра бо ту за да ва лі ў 27 %
вы пад каў, пры чым час цей за ўсё 
жан чы нам. У пры ёме на ра бо ту ад-
маў ля лі з-за на яў нас ці дзя цей 6 % 
апы та ных. З-за ся мей на га ста но ві-

шча і пла наў на дзя цей — 5 %. З-за 
ця жар нас ці — ка ля 1,5 %.

Дыс кры мі на цыя на ра бо це 
пра яў ля ец ца ў не па вы шэн ні за-
роб ку, не пра соў ван ні па служ бе, 
не пры ем ных жар тах, час та звя за-
ных ме на ві та з по лам. З гэ тым су-
ты ка лі ся 5 % рэ спан дэн таў-муж-
чын і 20 % жан чын.

— Мы за да лі ся пы тан нем, з які-
мі цяж кас ця мі су ты ка ец ца жан чы на 
пад час вод пус ку па до гля дзе за дзі-
цем і вы ха ду на пра цу пас ля дэ крэ-
ту. Ка ля 26 % жан чын ме лі тут пэў-
ныя праб ле мы, — кан ста туе Але на 
Ар цё мен ка.

Час цей з ўсё, гэ та ад мо ва пе ра-
во ду на больш лёг кія ўмо вы пра цы 
(з чым су тык ну лі ся 13 % жан чын). 
8 % жан чын ад мо ві лі ў ра бо це з-за 
ця жар нас ці, 7 % схі ля лі да пе ра хо-
ду на ін шую па са ду пас ля вы ха ду 
з дэ крэ ту, а 4 % ад маў ля лі пра цяг-
ваць кант ракт з-за ця жар нас ці.

(Заканчэнне 

на 2-й стар. «СГ».)

ПРА ЦА ВАЦЬ НЕЛЬ ГА НА РА ДЖАЦЬ,
або Ад куль па хо дзіць дэ крэ та фо бія?

Коль кі га доў? За му жам? Дзе ці ёсць? На ра джаць збі ра еш-

ся? Гэ тыя пы тан ні, якія мы, жан чы ны, даў но пры вык лі чуць 

на сумоўях, на са мрэч з'яў ля юц ца дыс кры мі на цы яй. За муж-

нія жан чы ны да 35 га доў без дзя цей, не за муж нія жан чы ны 

да 35 га доў без дзя цей, жан чы ны з дзець мі да дзе ся ці га доў 

і жан чы ны ў дэ крэ це... Вось най больш ураз лі выя гру пы 

пра ца здоль ных лю дзей у Бе ла ру сі. Пры чым гэ та непас-

рэдна звя за на з іх ся мей ным ста но ві шчам, сцвяр джа юць 

да сле да ван ні аб' яд нан ня «Ген дар ныя перс пек ты вы».

«Ча сам дзе ля бу ду чы ні «Ча сам дзе ля бу ду чы ні 
дзя цей дзя цей 

і трэ ба ска са ваць шлюб»і трэ ба ска са ваць шлюб»
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