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Стэ рэа тып — 
во раг у блiж нiм

Згад ва ец ца гiс то рыя, ка лi ма-

ёй зна ё май, якая шу ка ла ква тэ-

ру, ад на з гас па дынь на пi са ла: 

«Жан чы на з дзi цем — не па каз-

чык пры стой нас цi». У дзяў чы ны 

гэ та вы клi ка ла спа чат ку абу рэн-

не i слё зы, а по тым мы сыш лi ся 

на тым, што ня ўмен не ней ка га 

ча ла ве ка ба чыць да лей за сваё 

акно — не пры чы на ад чай вац-

ца... Лю дзей з «ба га тым жыц-

цё вым во пы там» i жа дан нем 

дзя лiц ца iм з ты мi, хто по бач, 

ва кол нас ха пае. Праў да, ка лi 

па шчы рас цi, то з уз рос там па-

чы на еш та кiх доб ра зыч лiў цаў 

тры маць на ад лег лас цi.

— У гра мад стве звы чай на 

мер ка ван не та кое, што жан чы-

на па вiн на вы хоў ваць дзi ця з му-

жам. А ка лi гэ та адзi но кая ма цi, 

то ад ра зу ў не ка то рых уз нi ка юць 

дум кi, быц цам неш та з ёй мо жа 

быць не так. Усе та кiя вы сно-

вы, як пра вi ла, не ма юць нi я ка-

га па цвяр джэн ня на прак ты цы, 

але пры сут нi ча юць у мыс лен нi 

лю дзей. Гэ тыя ўста ноў кi, стэ-

рэа тып ныя пе ра ка нан нi цяг нуц-

ца з мi ну ла га. I як раз адзi но кiя 

жан чы ны вель мi час та су стра-

ка юць на сва iм шля ху асу джэн-

не на ва коль ных, — ка жа Ве ра

ПРО ХАР ЧЫК, псi хо лаг Мiнс-

к ага га рад ско га цэнт ра са цы-

 яль на га аб слу гоў ван ня сям'i i

дзя цей. — Та му вель мi важ на 

быць не за леж най ад чу жых по-

гля даў, бо заў сё ды зной дзец ца 

ка ле га, ба бу ля цi яшчэ нех та, хто 

за хо ча вас па пра кнуць i вы ка-

зац ца па ва шай сi ту а цыi. Роз нi-

 ца толь кi ў рэ ак цыi на та кiя 

за ўва гi — ад на па слу хае i пой дзе 

да лей, а iн шая пач не ду маць: 

«Ма быць, са мной неш та не 

так». Ад нак адзi но кай жан чы на 

мо жа быць не толь кi та му, што 

на ра дзi ла са ма, але i ў вы нi ку 

раз во ду аль бо гi бе лi му жа. Якая 

нi бы ла б пры чы на, жан чы на па-

чы нае вi на ва цiць ся бе ў тым, 

што яе дзi ця рас це без баць кi. 

Ра зам з тым важ на ра зу мець, 

што па чуц цё вi ны — раз бу раль-

нае i мае ад моў ныя на ступ ствы. 

Так, на прык лад, жан чы на па чы-

нае за шмат ча су ўдзя ляць дзi-

ця цi, за лiш не не па ко iц ца пра

яго а бо нi ў чым яму не ад маў-

ляе. Як вы нiк, вя лi кая ры зы ка, 

што дзi ця вы рас це не са ма стой-

нае.

У та кiх сi ту а цы ях, ра iць спе-

цы я лiст, вель мi важ на за ся ро-

дзiць ува гу на по шу ку апо ры 

для ся бе, а не пад да ва цца эмо-

цы ям. Ды i ўво гу ле, ка лi жан чы-

на свя до ма вы ра шае на ра дзiць 

для ся бе, ма ю чы пра фе сiю, пра-

цу, то гэ та яе вы бар i ра шэн не. 

У боль шас цi еў ра пей скiх кра iн 

та кая сi ту а цыя даў но нар маль-

ная i звык лая. А вось у на шым 

гра мад стве жан чы ны мо гуць 

су стрэц ца з не па ра зу мен нем 

i асу джэн нем. Бо ў нас лепш 

быць за му жам (на ват ка лi ты 

не шчас лi вая ў гэ тых ад но сi нах), 

та му што так пры ня та. Але ж 

да вай це раз ва жаць, ня ўжо для 

дзi ця цi лепш ба чыць двух сва-

iх блiз кiх лю дзей ня шчас ны мi? 

Цi не са псуе гэ та сцэ на рый для 

яго бу ду чай сям'i?.. Iн шая сi ту-

а цыя, ка лi жан чы на спра буе як 

ма га хут чэй па бу да ваць но выя 

ад но сi ны, зноў жа па пры чы не 

«дзi ця цi па трэ бен баць ка», а не 

та му што га то вая да но ва га ў 

сва iм жыц цi.

Не пла цi це 
за шчас це са бой

— Не за леж на ад та го, ча му 

вы за раз адзi но кая, вель мi важ на 

ўзяць паў зу i за ся ро дзiц ца на сва-

iм аса бiс тым жыц цi. Бо ёсць ро ля 

ма цi, а ёсць вы як жан чы на, — 

пра цяг вае псi хо лаг. — Тут вар та 

фа ку сi ра вац ца на сва iх iн та рэ сах, 

хо бi, су стрэ чах з сяб ра мi i ты мi, 

хто пра явiць ра зу мен не i пад тры-

мае, а не бу дзе яшчэ больш цiс-

нуць на вас. Вя до ма, цяж ка вы-

хоў ваць дзi ця ад ной, стам ля еш ся 

фi зiч на i ма раль на, та му трэ ба 

мець тое, што вас пад трым лi вае 

i дае энер гiю. Ка лi вам па трэб ныя 

ад но сi ны i вы га то выя да iх, то цу-

доў на. А ў ад ва рот ным вы пад ку 

шу кай це тыя за ня ткi, якiя ро бяць 

вас шчас лi вай i ўпэў не най. Зра-

зу мей це, у чым ва шы iн та рэ сы, 

акра мя са міх дзя цей.

I, ду маю, для нас, жан чын, 

гэ та па ра да вель мi слуш ная, бо 

па зi цыя «я ўсё раб лю дзе ля дзя-

цей» ад ной чы мо жа па кi нуць за 

са бой толь кi рас ча ра ван не. Сын 

цi дач ка вы рас туць, а на ша адзi-

но та, перш за ўсё ўнут ра ная, за-

ста нец ца з на мi. Бяс спрэч на, на-

яў насць муж чы ны (з яко га дзi ця 

змо жа браць прык лад) важ ная. 

Ка лi ж па куль вы не га то выя да 

но вых ад но сiн цi прос та не хо-

ча це ка гось цi пус каць на сваю 

тэ ры то рыю, то та кую важ ную 

ро лю мо жа вы ка наць дзя ду ля, 

дзядзь ка, на стаў нiк у шко ле, 

трэ нер спар тыў най сек цыi цi на-

ват хрос ны баць ка. Га лоў нае, не 

спра буй це iм гнен на вы ра шыць 

пы тан не лю бой ца ной. Са мае 

важ нае тут — гэ та ва ша са ма-

ад чу ван не. Бо дзе цi счыт ва юць 

усе на шы эмо цыi. Нi ко му не па-

трэб на ах вяр насць, у вы нi ку якой 

усе бу дуць не за да во ле ныя.

— Цу доў на, ка лi ў ма мы скла-

дуц ца но выя ад но сi ны, але на ват 

ка лi гэ та га не бу дзе, то не трэ ба 

ду маць, што дзi ця вы рас це ней кае 

не паў на вар тас нае. Мне зда ец ца, 

што асноў ная праб ле ма на шых 

ма туль — гэ та iх эма цы я наль ны 

стан, — дзе лiц ца Ве ра Ва сiль еў-

на. — Ка лi жан чы на пад да ец ца 

не га тыў на му ўплы ву акру жэн ня, 

то яна па чы нае жыць у па ста ян-

ным стрэ се, за мест та го каб быць 

шчас лi вай i ра да вац ца сва бо дзе. 

Спы нi це ся i спы тай це ў ся бе: як я 

жы ву, якiя ад но сi ны мне па трэб-

ны, ча му неш та не склад ва ец ца? 

I ў пра цэ се, на ват ка лi ёсць праб-

ле мы з са ма ацэн кай, вы змо жа-

це ўба чыць, ку ды ру хац ца, i лепш 

зра зу ме е це ся бе.

На шы лю дзi 
зной дуц ца

Якiя аб ста вi ны не зму сi лi б 

жан чы ну за стац ца ад ной з дзець-

мi, жыц цё пра цяг ва ец ца. I кож ная 

з нас мае пра ва бу да ваць яго так, 

як лi чыць па трэб ным i пра вiль-

ным. Мо жа, вы тая, хто вы ра шыў 

«на ра дзiць для ся бе», та му што 

дзi ця — гэ та ва ша ма ра, а вось 

жыць з кiмсь цi i раз дзя ляць по-

быт — зу сiм не ваш ва ры янт. 

Маг чы ма, вы сыш лi ад му жа, та-

му што зра зу ме лi, што па асоб ку 

бу дзе лепш, чым за ста вац ца ра-

зам як чу жыя. Га лоў нае, каб вы 

знай шлi ў са бе сi лы быць шчас лi-

вай. Ва шы по гля ды на жыц цё мо-

гуць не су па даць з по гля да мi тых, 

хто по бач. А мо жа на ват зда рыц-

ца, што та кi рас клад дасць пад-

ста ву пра вес цi «рэ вi зiю» свай го 

ко ла сяб роў i зна ё мых. Да вай це 

бу дзем шчы рыя, ча сам агуль ныя 

сяб ры вы бi ра юць не ва шу кам-

па нiю пас ля раз во ду, а за муж-

нiя сяб роў кi ўво гу ле па чы на юць 

ба чыць у вас кан ку рэнт ку... Але 

на шы лю дзi за ста юц ца з на мi, i 

на ват муж чы на зна хо дзiц ца (ка лi 

мы га то выя яго су стрэць). I пры-

ма юць яны нас з усi мi на шы мi 

«аб ста вi на мi».

Жан чы не важ на, каб по-

бач быў той, з кiм мож на па-

дзя лiц ца па дзея мi пра жы та га 

дня. Ра зам з тым на прош ва-

ец ца пы тан не, а цi ўдас ца но-

ва му ча ла ве ку па бу да ваць

ад но сi ны з ма i мi дзець мi, цi пры-

ме яго сын а бо дач ка? Тут важ на 

даць кож на му з ба коў час i пра ва 

вы ба ру. Без умоў на, но выя ад но-

сi ны мо гуць склад вац ца па-роз-

на му, але сур' ёз на на стро е ны 

муж чы на, якi лю бiць жан чы ну, 

га то вы пе ра адоль ваць цяж кас-

цi. Ка лi гэ та ваш ча ла век, то ўсё 

аба вяз ко ва скла дзец ца i вы ста-

не це сям' ёй. Га лоў нае — раз маў-

ляй це i чуй це ад но ад на го.

Але на ДРАП КО.

ЗОР НЫЯ 
АДЗI НО КIЯ 

МА ЦI
Ся род па спя хо вых i зна ка мi тых 

жан чын так са ма ёсць пры кла ды 

адзi но кiх ма цi. Яны жы вуць 

ты мi ж праб ле ма мi i кло па та мi, 

што i лю бая з нас: як вы хоў ваць, 

як за раб ляць, але ра зам з тым 

пе ра ка на ныя, што дзе цi — 

шчас це.

Шар лiз 
ТЭ РОН

Акт ры са i пра-

д зю сар Шар лiз Тэ-

 рон не бы ла за му-

жам, ад нак гэ та не 

пе ра шко дзi ла ёй 

стаць ма цi. Жан чы-

на ўсы на вi ла хлоп-

 чы ка Джэк са на i ўда ча ры ла дзяў чын ку 

Аў гус ту. У раз мо ве з жур на лiс та мi акт ры са 

не як пры зна ла ся, што ад ной вы хоў ваць 

дзя цей ня прос та, але для яе гэ та доб-

ры сты мул: «Бы ва юць вель мi скла да ныя

пе ры я ды, на прык лад ка лi дзе цi ў iс тэ-

ры цы цi яшчэ неш та. I ка лi ты ад на, то 

на пру жан не вель мi моц нае. Але з та го 

мо ман ту, як у мя не з'я вi лi ся дзе цi, я нi 

ра зу пра гэ та не па шка да ва ла». Ча сам 

яе кры ты ку юць за ней кiя мо ман ты ў вы-

ха ван нi, але зор ная ма ма не звяр тае ўва-

гі на мер ка ван не ста рон нiх i пра цяг вае 

ра бiць так, як лi чыць пра вiль ным. Раз-

ва жа ю чы пра ма ця рын ства, Тэ рон пры-

зна ец ца, што кло пат пра дзя цей зра бiў яе 

вель мi пры зем ле най i «рэа лiс тыч най».

Сан дра 
БУ ЛАК

У жыц цi Сан д-

ры Бу лак скла -

ла ся так, што пер-

шае пры ём нае 

дзi ця з'я вi ла ся, ка-

лi яна ра зы шла ся 

з му жам, да ве даў шы ся пра яго здра ды. 

Хлоп чы ка Луi яна ўсы на вi ла ў 2010-м, 

а праз пяць га доў у iх сям'ю прый шла 

дзяў чын ка Лi ла. Акт ры са так са ма не 

ха вае, што жыц цё адзi но кай ма цi не з 

лёг кiх, але ўсве дам лен не, што ў яе ёсць 

сям'я, ро бiць яе над звы чай шчас лi вай. 

«Сот нi ты сяч дзя цей га то выя стаць вам 

род ны мi. Ты на заў сё ды ста но вiш ся ма цi 

з той хвi лi ны, ка лi пры ма еш дзi ця i яго 

лю боў», — лi чыць акт ры са.

Юлiя 
ВОЛ КА ВА

Вя до мая мно гiм 

як удзель нi ца гур та 

«t.A.T.u» Юлiя Вол-

ка ва сён ня ўжо ма цi 

два iх дзя цей. Спя-

вач ка ад на вы хоў вае 

сы на Са мi ра i дач ку Вiк то рыю. Ад на му 

глян ца ва му вы дан ню Юлiя пры зна ла ся, 

што быць ма цi — гэ та га лоў нае ў жыц-

цi жан чы ны. Так са ма ар тыст ка ска за ла, 

што не аб мя жоў вае су стрэ чы дзя цей з iх 

баць ка мi, але для яе вi да воч на, што муж-

чы ны сён ня не га то выя да ад каз нас цi.

Ры та 
ДА КО ТА

Ма ла дая спя-

вач ка Ры та Да ко та 

пас ля раз во ду са 

спе ва ком Ула дам 

Са ка лоў скiм са ма-

стой на вы хоў вае дач ку Мiю. Ар тыст ка, 

якая ак тыў на дзе лiц ца па дзея мi ў сва iм 

жыц цi з пад пiс чы ка мi ў са цы яль ных сет-

ках, не як на пi са ла, што доб ры мi баць ка мi 

яна i Улад ста лi ме на вi та пас ля та го, як 

ра зы шлi ся. Ра зам з тым Ры та ка жа, што 

су мя шчаць ма ця рын ства i пра цу — спра-

ва не са мая лёг кая, да во дзiц ца шу каць 

кам пра мi сы.

Да сле да ван не бы ло пад рых та ва на 

ЮНI СЕФ i ар га нi за цы яй «Вы ра ту ем дзя цей». 

Яно па ка за ла ад но з сур' ёз ных на ступ стваў 

пан дэ мii COVID-19 — рост коль кас цi дзя цей, 

якiя жы вуць ва ўмо вах так зва най шмат ас-

пект най бед нас цi. За раз та кiх ка ля 1,2 млрд, 

а гэ та на 150 млн больш, чым да пан дэ мii.

Пры ана лi зе шмат ас пект най бед нас цi вы-

ка ры ста ны да ныя з 70 кра iн. Яны да ты чы лi ся 

до сту пу да аду ка цыi, ахо вы зда роўя, жыл ля, 

хар ча ван ня, са нi та рыi i ва ды. У па пя рэд нiм 

агля дзе, пра ве дзе ным у гэ тых кра i нах яшчэ да 

пан дэ мii, бы ло ўста ноў ле на: ка ля 45 % дзя цей 

па збаў ле на до сту пу па мен шай ме ры да ад ной 

з гэ тых вы год. Ад нак но выя да ныя па каз ва юць, 

што сi ту а цыя толь кi па гор шы ла ся i ў най блi жэй-

шыя ме ся цы ста не яшчэ ця жэй шай.

— З-за COVID-19 i мер iза ля цыi, уве дзе-

ных, каб пра ду хi лiць яго рас паў сюдж ван не, 

мiль ё ны дзя цей ака за лi ся ў бед нас цi, — 

за явi ла вы ка наў чы ды рэк тар ЮНI СЕФ 

Ген ры е та ФОР. — Тыя сем'i, што ўжо спраў-

ля лi ся з цяж кiм ста но вi шчам, зноў у бя дзе, а 

не ка то рыя су тык ну лi ся з та кi мi праб ле ма мi, 

якiх не ве да лi ра ней. Най боль шую тры во гу 

вы клi кае тое, што мы па куль блi жэй да па чат-

ку гэ та га кры зi су, чым да яго кан ца.

Экс пер ты ад зна ча юць: гра шо выя да хо ды 

сем' яў, без умоў на, важ ныя, але яны да юць 

толь кi част ко вае ўяў лен не аб ста но вi шчы. 

Каб зра зу мець увесь маш таб бед нас цi, не-

аб ход на пра ана лi за ваць усе праб ле мы, з 

якi мi су ты ка юц ца дзе цi з ураз лi вых сла ёў 

на сель нiц тва, — ад ме ды цы ны i аду ка цыi да 

во да за бес пя чэн ня i жыл лё вых умоў. У ААН 

лi чаць, што толь кi па ляп шэн не па каз чы каў 

ва ўсiх гэ тых кi рун ках да па мо жа лiк вi да ваць 

шмат ас пект ную бед насць.

Да та го ж спра вiц ца з бед нас цю ся род 

дзя цей не ўдас ца без спе цы яль ных пра грам 

са цы яль най аба ро ны, на леж най пад атко ва-

бюд жэт най па лi ты кi, па вы шэн ня за ня тас цi 

баць коў i прадастаўлення iм аплат ных вод-

пус каў па до гля дзе за дзi цем.

Асаб лi вая ўва га ў но вым да сле да ван нi ад-

да дзе на праб ле ме ня роў на га до сту пу дзя цей 

да но вых тэх на ло гiй. Сён ня гэ та пе ра шка-

джае атры ман ню аду ка цыi.

— Дзе цi, па збаў ле ныя маг чы мас цi ву чыц-

ца, з боль шай ве ра год нас цю ста нуць ах вя ра-

мi пры му со вай пра цы або ран нiх шлю баў, — 

лi чыць ге не раль ны ды рэк тар Мiж на род-

на га аль ян су «Вы ра ту ем дзя цей» Iн гер 

ЭШЫНГ. — Мы не мо жам да зво лiць цэ ла му 

па ка лен ню дзя цей стаць ах вя ра мi гэ тай пан-

дэ мii. Ура ды i мiж на род ная су поль насць па-

вiн ны рас па чаць не аб ход ныя дзе ян нi.

Кi раў нiк ЮНI СЕФ за клi ка ла ўра ды ад да ваць 

пер ша чар го вую ўва гу най больш мар гi на лi за ва-

ным сем' ям, па шы раць сiс тэ му iх са цы яль най 

аба ро ны, у тым лi ку за бяс печ ваць гра шо выя 

вы пла ты, на ладж ваць дыс тан цый нае на ву чан-

не, га ран та ваць дзе цям ме ды цын скую да па мо-

гу i за бяс печ ваць iх школь ным хар ча ван нем.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

АДЗI НО КАЯ МА ЦI — АДЗI НО КАЯ МА ЦI — 
ГЭ ТА НЕ ПРЫ СУДГЭ ТА НЕ ПРЫ СУД

Сi ту а цыя, ка лi жан чы на мае дзя цей, але не за му жам, 

яшчэ i сён ня ўспры ма ец ца ў гра мад стве не ад на знач на. 

Ад ны лi чаць та кi рас клад нор май, а iн шыя спра бу юць 

вяр нуць ге ра i ню ў рам кi «пры стой нас цi». Мы звяр ну лi ся 

да псi хо ла га, каб зра зу мець, дзе та кая з'я ва пе ра стае 

быць вы клю чэн нем, бо ста но вiц ца прос та кам форт ным 

вы ба рам для асоб на га ча ла ве ка.

КАБ СПРА ВIЦ ЦА З БЕД НАС ЦЮ
Трэ ба па шы раць сiс тэ му са цы яль най аба ро ны

Праз пан дэ мiю COVID-19 у све це рэз ка 

ўзрас ла коль касць дзя цей, якiя жы-

вуць у бед нас цi — апош няя вы мя ра ец-

ца не толь кi гра шо вы мi да хо да мi, але i 

маг чы мас цю ву чыц ца, ля чыц ца i мець 

дах над га ла вой. Пра гэ та га во рыц ца 

ў но вым да сле да ван нi, пра ве дзе ным 

пад эгi дай Дзi ця ча га фон ду ААН 

(ЮНI СЕФ), па ве дам ляе Цэнтр на вiн ААН.
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