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Ра ман ты ка, за ка ха насць і тым 

больш секс — гэ та толь кі для 

ма ла дых, зда ро вых і пры ваб-

ных лю дзей. Па жы лыя муж-

чы ны, якія пра яў ля юць сек су-

аль ную за ці каў ле насць, — вы-

чва рэн цы, не бяс печ ныя для 

гра мад ства. А па жы лыя жан-

чы ны, якія за ха ва лі ці ка васць 

да сек су, — ама раль ныя. Як 

вам та кія пе ра ка нан ні? Бліз кія 

ці не вель мі?

Ні для ка го не сак рэт, што да рос-

лыя дзе ці час та ад моў на ста вяц ца 

да жа дан ня сва іх уз рос та вых баць-

коў ства рыць но вую сям'ю, лі ча чы, 

што ка лі, на прык лад, па жы лы муж-

чы на су стра ка ец ца з жан чы най, то 

яна, на пэў на, хо ча яго аба браць 

да ніт кі. І што за іх ад но сі на мі аба-

вяз ко ва неш та ха ва ец ца: ква тэ ра,

спад чы на аль бо яшчэ штось ці. 

А для ўзрос та вай жан чы ны ў на шым

гра мад стве пра ду гле джа на толь кі 

ад на са цы яль ная ро ля — ба бу лі, 

якая вы хоў вае ўну каў або кор па ец-

ца ў град ках. Са ма дум ка пра тое, 

што ча ла век ва ўзрос це мо жа мець 

жа дан не за во дзіць но выя зна ём-

ствы, а тым больш (крый бо жа!) 

зай мац ца сек сам, вы гля дае для 

боль шас ці лю дзей амаль блюз-

нер ствам.

— Але ка лі вам па да ба ла ся чы-

таць дэ тэк ты вы і ес ці ша ка лад нае 

ма ро зі ва ў ма ла до сці, то цал кам

ве ра год на, што і ў 60, і ў 70, і 

ў 80 га доў ва шы пе ра ва гі не зме-

 няц ца. Гэ так жа і сек су аль насць,

у ста лым уз рос це яе вар та раз гля-

даць у кан тэкс це асо бы кож на га 

ча ла ве ка, — лі чыць псі ха тэ ра-

пеўт-сек со лаг, дак та рант і да-

след чык сек су аль нас ці ста ла га 

ве ку Ма ры на СЛА ВІН СКАЯ. Сва і -

мі по гля да мі на гэ тую тэ му экс перт 

па дзя лі ла ся пад час фо ру му «Год-

нае даў га лец це», што пра хо дзіў 

у Мін ску.

На огул, па ўяў лен ні ма ла дых 

лю дзей і лю дзей ся рэд ня га ўзрос-

ту, па трэ бы па жы лых зво дзяц ца ў 

асноў ным да рэ чаў, якія да ты чац-

ца, хут чэй, ме ды цы ны. Сва я кам 

лю дзей, якім «за 70», як пра ві ла, 

і ў га ла ву не пры хо дзіць, што тым, 

акра мя ежы і ле каў, яшчэ штось ці 

трэ ба. А ім трэ ба! І ці ка васць да 

жыц ця ў мно гіх па жы лых лю дзей 

так са ма за хоў ва ец ца. Аў тар гэ тых 

рад коў, на прык лад, іду чы са сва ім 

77-га до вым баць кам праз га рад скі 

сквер, па чу ла ад яго за ду мен ную 

рэп лі ку: «Як жа спя ва юць птуш кі, 

цу доў на, цу доў на...» А яшчэ праз 

па ру тыд няў, зай шоў шы ў яго ква-

 тэ ру, па ся род не ве ра год на га бес-

па рад ку, які ўтва рыў ся за той не вя-

лі кі пра ме жак ча су, па куль да яго 

ні хто не пры яз джаў, уба чы ла на 

сто лі ку каля лож ка рас кош ны бу кет 

поз ніх во сень скіх кве так, які ні бы 

сы шоў з на цюр мор таў XVII ста год-

дзя. Бо не хле бам адзі ным — і гэ та 

да ты чыц ца лю бо га ўзрос ту.

Уво гу ле ж, вер дыкт на ву коў цаў 

та кі: на су пе рак мност ву мі фаў пра 

ўплыў уз рос ту на сек су аль насць 

псі хіч ная па трэ ба ў ін тым най бліз-

ка сці і ду шэў ных пе ра жы ван нях 

не пра хо дзіць з га да мі, а фі зі я ла-

гіч ныя пра цэ сы ста рэн ня не бла ку-

юць па ла вую функ цыю. Сек со лаг 

Ма ры на Сла він ская па дзя лі ла ся 

абу раль ным вы пад кам, які, праў-

да, ад быў ся не ў нас: у Із ра і лі чац-

вя рых жы ха роў прэ стыж на га і да-

ра го га до ма са ста рэ лых «зла ві лі» 

пад час ін тым най бліз ка сці ў ад ным 

лож ку. Боль шас ці з іх бы ло за 90, 

а «за сту ка ла» іх мед сяст ра. Яна 

су ме ла ся і вый шла з па кою, але 

на на ступ ны дзень ад мі ніст ра цыя 

вы клі ка ла гэ тых па жы лых лю дзей 

да ся бе і на га да ла ім аб пра ві лах 

да дзе най уста но вы, якія за ба ра-

ня юць за ня ткі сек сам. Так са ма 

ад мі ніст ра цыя ад пра ві ла ліс ты іх 

дзе цям аб не на леж ных па во дзі нах 

баць коў. Не ка то рым дзе цям бы ло 

за 70 га доў...

Рас тлу ма чу на ўся ля кі вы па дак: 

абу раль ны мі спе цы я ліст па лі чы ла 

зу сім не па во дзі ны па ста яль цаў до-

ма са ста рэ лых, а стаў лен не да іх 

ад мі ніст ра цыі. «Дык што ж та кое 

сек су аль насць?» — за да ец ца пы-

тан нем Ма ры на Сла він ская. І ад-

каз вае: гэ та энер гія, якая пад ах-

воч вае ча ла ве ка шу каць ка хан не 

і ад но сі ны, ін тым насць і бліз касць, 

і вы яў ля ец ца ў па во дзі нах і па чуц-

цях. Яна іс нуе ў кож ным ча ла ве ку 

ад мо ман ту яго на ра джэн ня і да 

кан ца яго жыц ця. І яна важ ная для 

псі хіч на га і фі зіч на га зда роўя ча ла-

ве ка ў лю бым уз рос це. Сек су аль-

насць до рыць нам па чуц ці ка хан-

ня, бліз ка сці, упэў не нас ці ў са бе 

і ра дас ці.

***
Аль фрэд Кін сі, аме ры кан скі бі ё -

лаг, сек со лаг і са цы ё лаг, пра вёў 

пер шыя да след ван ні пра сек су аль -

насць па жы лых лю дзей. І ад зна чыў, 

што са праў ды з уз рос там на зі ра ец-

ца зні жэн не па ла вой ак тыў нас ці, 

перш за ўсё звя за нае з фі зі я ла-

гіч ны мі зме на мі. Але сек су аль ны 

ін та рэс і жа дан не з уз рос там не 

змян ша юц ца. Так што секс пас ля 

60, 70 і на ват 90 — гэ та не вы ключ-

ная з'я ва. На прык лад, па да дзе-

ных Ман чэс тар ска га ўні вер сі тэ та, 

больш за па ло ву бры тан скіх муж-

чын і ка ля тра ці ны жан чын, ста-

рэй шых за 70 га доў, сек су аль на 

ак тыў ныя. Ана ла гіч нае да сле да-

ван не ў ЗША так са ма па ка за ла, 

што па жы лыя аме ры кан цы не пе-

ра ста юць зай мац ца сек сам. У Ра-

сіі з да сле да ван ня мі сек су аль нас-

ці, асаб лі ва лю дзей ва ўзрос це, 

усё кры ху больш скла да на, але, 

па сло вах са цы ё ла га Дзміт рыя 

Ра го зі на, які пра во дзіў маш таб-

нае апы тан не па жы лых ра сі ян, у 

70—74 га ды ін тым нае жыц цё за-

хоў ва ец ца ў 16 % — гэ та менш, 

чым у Еў ро пе і ЗША, але ўсё роў-

на ня ма ла. І, ду ма ец ца, у Бе ла ру сі 

ліч бы не вель мі ад роз ні ва юц ца 

ад ра сій скіх. Так што з на ды хо-

дам пен сій на га ўзрос ту зу сім не 

аба вяз ко ва вы са ка род на зга саць 

і рых та вац ца да смер ці. Вя до ма, 

у ста лым уз рос це сек су аль насць 

мо жа пры маць ін шыя фор мы. Для 

па жы лых лю дзей важ ныя до ты кі, 

аб дым кі — для іх ня рэд ка гэ та і 

ёсць сек су аль насць.

І, да рэ чы, ня даў на аў стра лій скія 

да след чы кі вы свет лі лі: не ма ла дыя 

лю дзі, якія зай ма юц ца сек сам, у 

ся рэд нім ва ло да юць леп шай па-

мяц цю, чым тыя, чыё сек су аль нае 

жыц цё пас ля 50 га доў цал кам вы-

клю ча ец ца з жыц ця. Так са ма на-

ву коў цы ка жуць, што сек су аль на 

ак тыў ныя пен сі я не ры ра дзей па-

ку ту юць ад ста рэ чай дэ мен цыі. Вя-

до ма, у да сле да ван нях па доб на га 

ро ду ёсць сур' ёз ны не да хоп — яны 

не да зва ля юць вы явіць, ці то секс 

пры но сіць па жы лым лю дзям та кую 

ка рысць, ці то ён сам з'яў ля ец ца 

след ствам за ха ва на га да ста рас ці 

моц на га зда роўя.

Вя до ма, мож на ска заць, што ўсе 

гэ тыя пы тан ні тур бу юць у асноў-

ным ад нос на не вя лі кую пра слой ку 

за бяс пе ча ных ста рых дзесь ці там, 

на За ха дзе. А на пост са вец кай пра-

сто ры, маў ляў, на дзён ныя праб ле-

мы на кшталт не вя лі кай пен сіі і не-

аб ход нас ці вы кра іць з яе срод кі на 

апла ту ежы, ка му нал кі, ле каў і па-

да рун каў уну кам, цал кам «па ра лі-

зу юць» сек су аль ныя жа дан ні. Тым

не менш і Ма ры ну Сла він скую, 

і ін шых сек со ла гаў не па ко іць га лоў-

ным чы нам тое, што лю быя пра явы 

сек су аль нас ці і эра тыз му ў ста рэй-

шым уз рос це (а «ста рэй шым уз-

рос там» для сек су ў нас лі чац ца 

дзесь ці 45—60 га доў) па кры тыя 

«на лё там» со ра му. Па прос ту ка-

жу чы, лю дзям ста рэй ша га ўзрос ту 

ў на шым гра мад стве ад моў ле на ў 

пра ве на па доб ныя рэ чы.

Але што б ні дык та ва ла гра мад-

ская дум ка, з уз рос там па чуц ці не 

пры туп ля юц ца, і ча ла ве ку заў сё ды 

па трэ бен ін шы ча ла век. А ў праб-

ле мы ўзрос та вай сек су аль нас ці, 

да рэ чы, пік ак ту аль нас ці яшчэ 

на пе ра дзе — у су вя зі са ста рэн-

нем на сель ніц тва на шай пла не ты. 

Лю дзі жы вуць даў жэй, чым ра ней, 

сён няш нія ста рыя вы гля да юць і ад-

чу ва юць ся бе ма ла дзей шы мі, чым

іх ра вес ні кі мі ну ла га па ка лен ня. 

І да ся рэ дзі ны гэ та га ста год дзя 

па жы лыя ўжо бу дуць скла даць 

20 пра цэн таў ад усіх жы ха роў пла-

не ты, а ў кра і нах, якіх ад но сяць да 

ста рэ ю чых на цый (у Бе ла ру сі ў тым 

лі ку), яшчэ больш.

Свят ла на БУСЬ КО.

Ся мей ны Ся мей ны 
док тардок тар

АК ТЫЎ НАСЦЬ 
У «ПА ВА ЖА НЫМ» 

УЗ РОС ЦЕ — 
ТОЛЬ КІ 

НА КА РЫСЦЬ
«Ма ма заў сё ды вы лу ча ла ся 

тым, што ёй па да ба лі ся муж-

чы ны. У ма ла до сці ў яе бы ло 

шмат ра ма наў. Але з уз рос там 

гэ та не спы ні ла ся. Ця пер ёй 

75 га доў, яна даў но жы ве ад на. 

І да гэ туль пе ры я дыч на ў яе з'яў-

ля юц ца ка ва ле ры. Яна вель мі 

ак тыў ная, па ста ян на ўдзель ні-

чае ў ме ра пры ем ствах для па-

жы лых лю дзей, тан ца валь ных 

ве ча рах «Для тых, ка му за...», 

дзе і зна ё міц ца. У тым, што з 

яе фі зіч ным зда роў ем усё ў па-

рад ку, су мнен няў ня ма. А вось 

з псі хіч ным? Ці нар маль ная та-

кая ак тыў насць у та кім па ва жа-

ным уз рос це?»

Ма рыя, г. Мінск.

Ад каз вае ўрач-сек со лаг 

Мінск ага га рад ско га клі ніч-

на га псі хі ят рыч на га дыс пан-

се ра Воль га НЕ ЎДАХ.

— Па ла вая ак тыў насць у 

та кім уз рос це пры ад сут нас ці 

ін шай па та ло гіі (фі зіч най ці псі-

хіч най) аб са лют на нар маль ная 

з'я ва. Ін шая спра ва, што зу сім 

не час тая. Па ла вая ак тыў насць 

за ле жыць ад на шай па ла вой 

кан сты ту цыі. А гэ та су куп насць 

бія ла гіч ных пры кмет, ін шы мі 

сло ва мі, тое, што да ец ца нам 

ад на ра джэн ня, як, на прык лад, 

ко лер ва чэй, і на пра ця гу жыц-

ця за ста ец ца ня змен ным.

Ёсць тры ты пы па ла вой 

кан сты ту цыі: сла бая, ся рэд-

няя і моц ная. У за леж нас ці ад 

па ла вой кан сты ту цыі сек су аль-

ная ак тыў насць так са ма бу дзе 

роз най.

Для ацэн кі па ла вой кан сты-

ту цыі вы ка рыс тоў ва юць шка-

лу век тар на га вы зна чэн ня. Для 

муж чын яна рас пра ца ва на і 

апра ба ва на не ўра па то ла гам, 

ад ным з за сна валь ні каў са вец-

кай сек са ло гіі і сек са па та ло гіі 

Ге ор гі ем Ва сіль чан кам, для 

жан чын — Іры най Бот не вай.

Па гэ тай ме то ды цы ў жан-

чын вы зна ча юць на ступ ныя 

па каз чы кі: мен стру аль ная 

функ цыя (яе па ча так, а так са-

ма ха рак тар — рэ гу ляр ная без 

па та ло гій ці з асаб лі вас ця мі), 

дзе та род ная функ цыя (тэр мі-

ны на ступ лен ня ця жар нас ці і 

ха рак тар яе ця чэн ня), тра хан-

тэр ны ін дэкс (су ад но сі ны рос-

ту і даў жы ні на гі), ха рак тар 

ава ла сен ня (па муж чын скім ці 

жа но чым ты пе), пра бу джэн не 

эра тыч на га лі бі да (у якім уз-

рос це), ар газм. Атры ма ныя 

па каз чы кі па раў ноў ва юць з 

ся рэд ні мі зна чэн ня мі нор мы. 

Яны, да рэ чы, да зва ля юць мер-

ка ваць не толь кі аб па ла вой 

кан сты ту цыі, але і аб ха рак-

та ры яе па ру шэн няў.

Мяр ку ю чы па звест ках, што 

ёсць у пісь ме, мож на кан ста-

та ваць, што ва шай ма ме па-

шчас ці ла, бо яе пры род ныя 

да ныя да зва ля юць вес ці ак-

тыў нае паў на цэн нае жыц цё ў 

ста лым уз рос це.

Але на КРА ВЕЦ.

Пра «гэ та»Пра «гэ та»

СІ ЛА 
ПРЫ ЦЯГ НЕН НЯ
Ча ла ве ку заў сё ды па трэ бен нех та ін шы

Сва я кам лю дзей, якім 
за 70—80 га доў, як пра ві ла, 
і ў га ла ву не пры хо дзіць, 
што тым, акра мя ежы і ле каў, 
яшчэ штось ці трэ ба. А ім 
трэ ба!


