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ЯКАЯ ТЫ, 

АДЗІ НО ТА?
— Знік мой гу зік! Згу біў ся! Не ма гу ні дзе 

яго знай сці! — жа ліц ца ба бу ля, за хо дзя чы 

ў ар ды на тар скую.

— Які гу зік? Ча му вы так з-за яго пе ра-

жы ва еце? За раз па шу ка ем яго ра зам, — 

спра бую як псі хо лаг су це шыць ба бу лю і 

ад на ча со ва ўдак лад ніць, што ж на са мрэч 

зда ры ла ся.

— Ой, не зной дзем! Я ўжо ўсё аб шу ка ла! 

Яго ні дзе ня ма! — пла ча яна.

— Ён та кі каш тоў ны? Мо жа, ста ра жыт-

ны? А дзе ж ён быў? На ва шай су кен цы ці 

на коф тач цы? — рас пыт ваю я.

— Не, не на су кен цы! У скры нач цы! Ён — 

звы чай ны! Але я ж яго кар мі ла! Я ж яго да-

гля да ла! — не су па кой ва ец ца ба бу ля.

— Як кар мі лі? Ка го? Гу зік?! — мне ро-

біц ца не па са бе. Чыс цень кая, ахай ная, 

раз важ лі вая, цал кам адэ кват ная ба бу ля — 

і рап там та кое!

— Я на ні тач ку яго пад веш ва ла і ма ят-

нік ра бі ла! Ну, вы ж ра зу ме е це, пра што я 

ка жу, — тлу ма чыць ба бу ля.

— А-а-а... І на вош та вам ма ят нік?

— А я ў яго пы та ла ся, ці прый дзе да мя не 

ва лан цёр ка Оля! — па ве дам ляе ба бу ля.

Дзя куй бо гу, гу зік ста ран ня мі мед сёст-

раў дый ін шых су пра цоў ні каў баль ні цы 

неў за ба ве зна хо дзіц ца. Ба бу ля ад ра зу ж 

су па кой ва ец ца і ве ся лее. А ва лан цёр ка Оля 

ў той дзень не пры хо дзіць. Яна і так да во лі 

час та на вед вае баль ні цу, ня гле дзя чы на 

тое, што ў яе — свая сям'я, ад каз ная пра ца, 

ужо не ма ла дыя баць кі, ін шыя спра вы...

Са ма да стат ко вых лю дзей ста ла га ве ку ў 

на шай кра і не і ў наш час — адзін кі. Ад сут-

насць са ма да стат ко вас ці час та пры во дзіць 

да вя ліз ных праб лем: ча ла век, які ні чым 

не за ня ты, па чы нае па тра ба ваць да ся бе 

пад вы ша най ува гі сва я коў, мед пер са на-

лу, ва лан цё раў, бо ён не ў ста не за стац ца 

сам-на сам з са бой.

Але ні сва я кі, ні ме ды кі, ні ва лан цё ры, 

ні псі хо ла гі пры ўсім іх жа дан ні не мо гуць 

удзя ліць та ко му ча ла ве ку столь кі ўва гі, 

коль кі ён па тра буе. Ча ла век па ку туе, хва-

ро бы пра грэ су юць.

У той жа час па вя ліч ва ец ца коль касць 

ма ла дых лю дзей, якія з за да валь нен нем 

за ста юц ца сам-на сам са сва ім улю бё ным 

кам п'ю та рам, і больш ім ні хто і ні што не па-

трэб на, на ват жа дан не апы нуц ца за ме жа мі 

ўлас най ква тэ ры ў іх ад сут ні чае.

Не, гэ та не тыя ма ла дыя лю дзі, якія за-

хва рэ лі на за леж насць ад кам п'ю тар ных 

гуль няў і са цы яль ных се так і для якіх адзі-

най слуш най бу дзе па ра да як ма га хут чэй 

звяр нуц ца па да па мо гу да псі хо ла га або 

ўра ча-псі ха тэ ра пеў та.

Ма ла дыя лю дзі, пра якіх я ка жу, пра-

цу юць за кам п'ю та рам, за каз ва юць па 

кам п'ю та ры не аб ход ныя хар чо выя і пра-

мыс ло выя та ва ры, там жа зна хо дзяць са бе 

сяб роў, а по тым, так са ма па кам п'ю та ры, 

пы та юц ца ў псі хо ла гаў, ці нар маль ны лад 

жыц ця яны вя дуць, ка лі... не вы хо дзяць з 

ква тэ ры па не каль кі тыд няў? І ці ўсё з імі 

ў па рад ку, ка лі та кі лад жыц ця іх цал кам 

за да валь няе?

...Час зна хо джан ня ба бу лі ў баль ні цы 

па ды хо дзіць да за вяр шэн ня, а яна зу сім 

не хо ча вяр тац ца да моў, дзе ёй да вя-

дзец ца цэ лы мі дня мі быць ад ной «на ўсім 

га то вым». Яна ма рыць аб ін тэр на це, але 

кла пат лі выя і лю бя чыя сва я кі ні ко лі не на-

ва жац ца зра біць та кі крок. І та му дзень 

вы піс кі з баль ні цы, які, зда ва ла ся б, му-

сіць быць для ча ла ве ка вель мі ра дас ным, 

для не ка то рых па цы ен таў ста но віц ца, як 

ні дзіў на, да во лі сум ным.

Згад ваю і яшчэ ад ну вель мі пры ем ную, 

сім па тыч ную па жы лую жан чы ну, якая, ня-

гле дзя чы на зу сім дрэн ны зрок, увесь час 

чы та ла кніж кі. «Я не ха чу ду маць аб мі ну-

лым, та му і чы таю іх ад ну за ад ной», — ка-

за ла яна.

Бы ла і ін шая, якая, на ад ва рот, ус па мі-

на ла сваё мі ну лае з вя лі кай удзяч нас цю, і 

хоць жыц цё ў яе бы ло зу сім не лёг кае, яна 

не па чу ва ла ся са мот най. Мож на толь кі па-

ра да вац ца за та кіх лю дзей і па ву чыц ца ў 

іх лю бо ві да жыц ця, на поў не на га сэн сам, 

ве раю, слу жэн нем ін шым лю дзям і здоль-

нас цю пе ра ма гаць лю быя цяж кас ці.

Ма ры на БАБ РОЎ СКАЯ, псі хо лаг.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Доч кам ка жу: пер шым чы нам — сям'я, 

а пас ля ўсё ас тат няе. У мя не ме на ві та так 

і атры ма ла ся. Ра біць стаў ку толь кі на кар'-

ер ны рост, на ме ра на ад маў ля ю чы ся ад ас-

тат ніх сфер жыц ця, не вар та.

Я са праў ды лі чу, што па коль кі мы жан-

чы ны, то і пер шае, што мы па він ны зра біць 

на гэ тай зям лі, — гэ та на ра дзіць дзя цей! 

Дзе ці — са мае най леп шае. Не кож ная з нас 

гэ та да кан ца ра зу мее.

— Вы пра цу е це стар шым пра ку ро рам 

упраў лен ня Ге не раль най пра ку ра ту ры па 

на гля дзе за вы ка нан нем за ка на даў ства 

на транс пар це і ў мыт ных ор га нах Ген-

пра ку ра ту ры. Та кая па са да, без умоў на, 

па тра буе цвёр дас ці ха рак та ру. А до ма 

дзе ці: там трэ ба быць лас ка вай ма ту ляй. 

Як зна хо дзі це ба ланс?

— Па вя лі кім ра хун ку я «бе-

лая і пу шыс тая», ад нак у лю-

бы мо мант ма гу рас ста віць усе 

кроп кі над «і», ка лі гэ та га па-

тра буе сі ту а цыя. Важ на ўмець 

ста віц ца да лю дзей з ра зу мен-

нем, але не па ту раць кож на му 

кап ры зу. На пра цы ўсё прос та: 

ёсць па тра ба ван ні за ка на даў-

ства, у ме жах якіх мы дзей ні-

ча ем.

Мно гія ду ма юць, што жан-

чы ны ў на шай пра фе сіі чарс-

цве юць. Але гэ та не так. Кож-

ная з нас пры го жая ду шой і 

сэр цам, прос та пра фе сія ў нас 

ад каз ная і па тра буе знеш няй і 

ўнут ра най сур' ёз нас ці.

— Веч нае пы тан не да 

шмат дзет ных ма туль, якія 

пра цу юць: як усё па спя-

ваць?

— Пра гэ та ў мя не за пыт ва юц ца ўсе мае 

сяб роў кі і на ват ка ле гі па пра цы. Сак рэт у 

доб ра спла на ва ным рас па рад ку дня. Я і са-

ма ра ней не ве да ла, коль кі мож на па спець 

за су ткі, ка лі ўсё за га дзя пра ду гле дзець. 

Возь мем ня даў ні вы хад ны: у 9 ра ні цы мы 

бы лі ў аква пар ку, у га дзі ну ўжо зна хо дзі лі ся 

на мод ным па ка зе, дзе дэ фі лі ра ва лі на шыя 

дзяў чат кі, уве ча ры яшчэ і ў гос ці з'ез дзі лі. 

Ні я кіх дзён ні каў не вя ду і ні чо га не за піс-

ваю — усё тры маю ў га ла ве.

Я імк ну ся ў кож ным дне зна хо дзіць не-

шта па зі тыў нае. Ра ду ю ся сон цу, доб рым 

на ві нам, пры ем ным сло вам. І дзе цям сва ім 

заў сё ды га ва ру: ра дуй ся кож на му дню, ра бі 

па маг чы мас ці ўсё най леп шым чы нам. Ка лі 

што-не будзь па пра віць не ў тва іх сі лах, не 

трэ ба рас строй вац ца.

— Ёсць дум ка, быц цам чым больш 

дзя цей, тым пра сцей іх вы хоў ваць. Праў-

да?

— Тац ця не за раз ужо 14, Ка ця ры не — 

12 і сы ну Аляк санд ру — 10 га доў. Пер шае 

дзі ця дае та бе но вы до свед. Ка лі на ра джа-

ец ца дру гое ці трэ цяе, ты, зда ец ца, ужо і 

ве да еш, ча го ча каць. Але ляг чэй усё роў на 

не ста но віц ца. Усе дзе ці ма юць свой не паў-

тор ны ха рак тар, тэм пе ра мент. Ка лі ў дзя-

цей ма лень кая роз ні ца ва ўзрос це, пер шыя 

два-тры га ды ма ці ня прос та, але дзе цям 

ні ко лі не бы вае сум на. Яны заў сё ды гу ля лі 

ра зам, пры дум ва лі роз ныя за ба вы. І цяпер 

яны доб ра па між са бой ла дзяць.

Ду маю, з тры ма мо жа спра віц ца кож ная 

па ра. Гэ та ня прос та, але рэ аль на. Трэ ба 

лю біць дзя цей, яны па він ны быць жа да ны мі. 

Але спла на ваць усё ў гэ тай сфе ры дак лад-

на не атры ма ец ца, ды і на вош та?

— Мы жы вем у час ін фар ма цый на га 

гра мад ства. Шмат лі кія экс пер ты, бло-

ге ры і док та ры па ТБ, у прэ се і праз 

сац сет кі ву чаць «умен ню быць ма май». 

Пры чым мно гія да каз ва юць аб са лют на 

су праць лег лыя дум кі. Як не згу біц ца ў 

ін фар ма цый най плы ні?

— Ка лі рых та ва ла ся стаць ма май упер-

шы ню (а бы ло гэ та на па чат ку 2000-х), ін-

тэр нэт яшчэ не ўвай шоў у на ша жыц цё. За-

тое лі та ра ту ры для бу ду чых баць коў ха па ла. 

Кніг та ды я пра чы та ла шмат і пер шым ча-

сам на ват спра ба ва ла пры трым лі вац ца пэў-

ных па рад. Але ў пра цэ се зра зу ме ла, што 

мно гае з на пі са на га не мае ні чо га агуль на га 

з рэ аль ным жыц цём. Лі чу, што трэ ба ва-

ло даць ін фар ма цы яй, ад нак не «губ ляць 

га ла ву» і дзей ні чаць па аб ста ві нах.

— Са мая важ ная дум ка, якая прый шла 

да вас з на ра джэн нем дзя цей?

— Дзе ці — гэ та на ша шчас це, на шы на-

шчад кі, наш пра цяг, на ват у дро бя зях. Бы-

вае, гля джу на іх і за ўва жаю ў пэў ных звыч-

ках ці ры сах ся бе ці му жа. Яны не ба чы лі, 

як мы ў свой час неш та ра бі лі, але за раз 

пад рас та юць і па сту па юць та кім жа чы нам.

Та му так важ на вы хоў ваць не сло вам, а 

спра вай. Мы вя дзём ак тыў нае жыц цё: хо дзім 

у кі но, зай ма ем ся спор там, вы яз джа ем за 

го рад, імк нём ся пра вес ці вод пуск на мо ры. 

Ду маю, што свае сем'і дзе ці бу дуць бу да ваць 

па на шым пры кла дзе. Усё тое, што ўпі та юць 

за раз, пе рад адуць на шым уну кам.

— Ад на з пры чын кан флік таў у бе ла-

рус кіх сем' ях — роз ныя по гля ды парт нё-

раў на вы ха ван не дзя цей. Як па ры да сяг-

нуць кам пра мі су ў гэ тым пы тан ні?

— З са ма га па чат ку аб мер ка ваць сваё 

ба чан не вы ха ван ня. Па між баць ка мі па ві нен 

быць поў ны да вер. Нель га да пус ціць сі ту а-

цый, ка лі та та за ба ра няе неш та, а ма ма да-

зва ляе, ці на ад ва рот. Гэ та пад ры вае аў та ры-

тэт ад на го з баць коў у ва чах дзя цей. Яны не 

ра зу ме юць, што трэ ба ра біць, і на ват мо гуць 

ма ні пу ля ваць та кім чы нам баць ка мі.

Мы з му жам да мо ві лі ся, што зболь ша га 

дзець мі бу ду зай мац ца я. У мя не і маг чы-

масць бы ла, ка лі што, ска рэк та ра ваць пра-

цоў ны дзень, вый сці на баль ніч ны. Ён муж-

чы на і са сва ёй пра фе сі яй та ко га да зво ліць 

са бе не мо жа. Па коль кі дзе ці мя не ба чаць 

час цей, то ў на шай сям'і я гэт кая «Баб ка 

Ёж ка». (Усмі ха ец ца.) Больш стро гая і па-

тра ба валь ная. Ка лі на ра дзіў ся Са ша, муж 

тры га ды пра ца ваў пра ку ро рам у Го ме лі. 

Ён пры яз джаў да до му толь кі на вы хад ныя. 

Ка лі б не дыс цып лі на і стро гі па ра дак, якія 

па на ва лі ў той час у на шым до ме, то мне 

бы ло б вель мі цяж ка.

— Не ма гу не ад зна чыць, што вы гля-

да е це вы шы коў на! Зу сім не па доб ныя на 

стэ рэа тып ны воб раз шмат дзет най ма ці: 

стом ле най жан чы ны, якая мах ну ла ру кой 

на пры га жосць.

— Але я так са ма бы ваю 

стом ле най! Ма гу прый сці з 

пра цы і па пра сіць у дзя цей 

«га дзін ку ці шы ні». Яны ўжо 

пад рас лі і ра зу ме юць. Не маг-

чы ма ўвесь час зна хо дзіц ца 

на ўзды ме, неш та не атрым-

лі ва ец ца і мо жа іс ці не так, як 

хо чац ца. У та кія мо ман ты я 

за чы ня ю ся ў па коі, бя ру кніж-

ку ці ўклю чаю доб ры фільм.

А на конт жа но ча га ха-

раст ва... Коль кі б дзя цей ні 

бы ло, нель га за бы ваць, хто 

мы ёсць. Жан чы на па він на 

заў сё ды вы гля даць пры го-

жа. Я на ват пад час дэ крэ ту 

ста ра ла ся быць пры ваб най, 

мне са мой па да ба ец ца, ка лі 

я вы гля даю доб ра. Каб гэ та га 

да сяг нуць, я зай ма ю ся спор там: пла ваю, 

ха джу ў спарт за лу. Хо чац ца быць пры го-

жай не толь кі для му жа і дзя цей, але і для 

ўлас най упэў не нас ці.

— Юлія, аб чым ма ры це?

— Ёсць у нас з Ула дзі сла вам ад на даў-

няя-даў няя ма ра — ад пра віц ца ку ды-не-

будзь удва іх хоць на ты дзень. У нас не бы ло 

вя сель на га па да рож жа: спа чат ку на пра цы 

не ад пус ка лі, а з на ра джэн нем дзя цей бы-

ло ўжо не да гэ та га. Але мы не па кі да ем 

пла наў, прос та ад кла лі іх на ня пэў ны час. 

Па куль у нас ёсць ад на вя сё лая кам па нія, 

без якой не маг чы ма ўя віць ад па чы нак. Вось 

ста нуць на шы Та ня, Ка ця і Са ша больш са-

ма стой ны мі, та ды мы і здзейс нім сваю ра-

ман тыч ную ванд роў ку.

Ган на КУ РАК,

фо та з ар хі ва сям'і ТРЫ КО ЗАЎ.

«З ТРЫ МА ДЗЕЦЬ МІ «З ТРЫ МА ДЗЕЦЬ МІ 
МО ЖА СПРА ВІЦ ЦА МО ЖА СПРА ВІЦ ЦА 
КОЖ НАЯ ПА РА»КОЖ НАЯ ПА РА»

Пераможцы конкурса «Жанчына года — 2018» 
у намінацыі «Мацярынская слава». Юлія ТРЫКОЗА другая злева.
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