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Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

МА ЛЫ 
І ЯШЧЭ 

МЕН ШЫЯ
Ка жуць, ка лі ў сям'і, дзе пад рас-

тае дзі ця, жы ве ней кая жы вё лі на, 

то іму ні тэт у ма лень ка га ча ла веч-

ка мац нее. А та му і хва рэць ён 

бу дзе ра дзей, чым яго ра вес ні-

кі, якія ба чаць ка тоў ці са бак у 

най леп шым вы пад ку толь кі на 

ву лі цы. Ло гі ка ў гэ тым ёсць. Дзі-

ця зна хо дзіц ца ў па ста ян ным 

кан так це з ка том ці з са ба кам, 

на поў сці, кіп цю рах, язы ку якіх 

заўж ды ха пае мік ро баў. Іму ні тэт 

з ма лен ства, та кім чы нам, да іх 

пры звы чай ва ец ца, а та му спа кой-

на рэ агуе на тыя ж бак тэ рыі, ка лі 

су стра кае іх у ін шым ася род дзі.

У ма іх баць коў, дзе мы з Ар цём-
кам па куль пра во дзім боль шасць ча су, 
жы вё лы звя лі ся. Коль кі ся бе па мя таю, 
у нас заўж ды жы лі ка ты, а апош нім 
ча сам на ват па два. Я іх кар мі ла, мы-
ла, ад пой ва ла з пі пет кі, ка лі ка ця чая 
ма ці не ха це ла кла па ціц ца пра ма лых, 
вы во дзі ла блох, ля чы ла, аплак ва ла 
іх заў час ную смерць і на ват ла дзі ла 
«па ха ван ні». Апош ня га ка та То шу, ужо 
вель мі ста ро га і хво ра га, мой баць-
ка ад вёз у лес, ка лі той чар го вы раз 
пры нёс да ха ты кля шча, яко га аку рат 
знай шоў Цё мік...

Я не су праць за вес ці но ва га га да-
ван ца, але ў мэ тах яго бяс пе кі да вя-
дзец ца, ві даць, па ча каць. Свяк роў чы ну 
кош ку Ар цём ка да та го за га няў, што 
тая, як толь кі ма лы на па рог, шу кае, 
дзе сха вац ца. Ва ры ян таў ня шмат, бо 
і на пад ва кон ні ках, і пад ста лом, і на 
трэль я жы Цё мік да ста не... плас ты ка-
вай доў гай лыж кай для абут ку.

Ду ма ла, што да ма лень кіх ка ця нят 
бу дзе ін шае стаў лен не (на ват сур' ёз-
ныя муж чы ны ча сам мле юць, ка лі да-
кра на юц ца да не вя ліч кіх пух на тых ка-
мяч коў). Вы пад ко ва тра пі лі на та ко га, 
ру до га з бе лым, у го ра дзе ка ля шмат-
па вяр хо ві ка. На ват не ча ка ла, што 
рыд лёў ка, з якой ма лы гу ляе ў пяс ку, 
па ля ціць у гэ тую без аба рон ную іс то-
ту. Я ўжо пры звы ча і ла ся, ка лі Цём ка 
ця гае ні чый ных ка тоў за хвас ты, а тут 
не стры ма ла ся, за сту пі ла ся за ка мяч-
ка — ля мант ста яў на ўвесь двор.

На са мрэч Ар цём ка лю біць жы вёл. 
Пад час пра гул кі з дзе дам яны ні ко лі 
не аб мі нуць ага ро джу, за якой брэ ша 
су сед скі Пу шок. Ма лы аба вяз ко ва па-
га няе ку ра чак і ка чак, за хо піц ца птуш-
ка мі, якіх, як яму, на пэў на, зда ец ца, ён 
вось-вось ды зло віць.

Най больш Цё мік сяб руе з са ба ка-
мі — не здар ма ў год гэ та га га да ван ца 
на ра дзіў ся. Па куль на ву чыў ся ад роз ні-
ваць жы вёл, усіх на зы ваў «га-га». Да-
гэ туль спіць з ца цач ным са бач кам — 
іх у яго аж но ча ты ры. То ка лы ша іх 
у шэз лон гу, пры пя ва ю чы «аа-аа», то 
во зіць па чар зе ці за пар у сва іх ма шы-
нах. Да рэ чы, да мяк кіх ца цак ін та рэс у 
ма ло га з'я віў ся не так даў но. Пра цяг лы 
час ён іх на ват не за ўва жаў, а ця пер і 
спаць кла дзе, і кор міць, і пе ра но сіць з 
па коя ў па кой. А ня даў на, па куль пі лі 
гар ба ту ў гас цях, Цё мік не за ўваж на 
знік. Праз не каль кі хві лін у кух ні па-
ча лі з'яў ляц ца плю ша выя мядз ве дзі 
(ві даць, Ар цём ка вы ра шыў, што ім так-
са ма вар та пад сіл ка вац ца).

Ад ным сло вам, як і боль шасць дзя-
цей, ра на ці поз на Цё мік па про сіць нас 
на быць яму ча ты рох но га га сяб ра. Я ха-
чу спа дзя вац ца, што гэ та бу дзе не са-
ба ка (зу сім не та му, што я іх не люб лю, 
прос та ў го ра дзе гэ тым сва бо да лю бі-
вым жы вёл кам вель мі цес на). Шчы ра 
ска заць, па куль і на ко ці ка не згод ная. 
Мо жа, пач нём з ха мяч ка ці мар ской 
свін ні? Да рэ чы, трэ ба па ка заць Цём ку 
ры бак — а рап там спа да ба юц ца?!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

— Што на зы ва юць вы га ран-

нем у жан чын, якія зна хо дзяц-

ца ў дэ крэ це?

— Ка лі га ва рыць пра баць коў-
скае вы га ран не, то яго мож на 
па тлу ма чыць як эма цы я наль нае 
нер во вае зня сі лен не, па ста ян нае 
ад чу ван не стом ле нас ці. З'я ва 
звя за на з па ру шэн нем ба лан су 
«браць — да ваць», гэ та зна чыць, 
ча ла век шмат вы клад ва ец ца, а 
ча ка на га вы ні ку ня ма. Сён ня 
праб ле ма эма цы я наль на га зня-
сі лен ня вель мі ак ту аль ная, бо 
гра мад ства па тра буе ад жан чын 
ідэа льна вы кон ваць ро лю ма ці, 
гас па ды ні, жон кі... На ват не па-
тра буе, а ёсць ней кая ўста ноў ка 
на конт та го, якой па він на быць 
жан чы на-ма ці: стры ма най, кла-
пат лі вай, да гле джа най, у до ме — 
ідэа льны па ра дак, і яна па він на 
аба вяз ко ва ра да вац ца, маў ляў, 
для гэ та га ж і на ра джа ла. Але, 
вя до ма, так не атрым лі ва ец ца: 
не маг чы ма быць ідэа льнай на 
ўсе сто.

— А як бы вае? Ці час та звяр-

та юц ца жан чы ны ў дэ крэ це па 

да па мо гу?

— На са май спра ве жан чы ны 
быц цам і ра зу ме юць, што ідэа-
льнай быць не маг чы ма, праў да, 
толь кі ро зу мам... Сэр цам і спра-
ва мі пас ля на ра джэн ня лю бі ма га 
дзі ця ці мно гія па сту по ва на бі ра-
юць «аба ро ты», хо чуць да сяг-
нуць тых ста пра цэн таў у кож най 
за да чы: карм лен ні, пра гул ках, 
пра са ван ні дзі ця ча га адзен ня ці 
ін шым.

Час цей за ўсё да нас пры хо-
дзяць пад час пе ры я ду, які я на зы-
ваю «ма гу яшчэ па цяр пець». Гэ та 
ка лі ўсё дрэн на, жан чы на ўжо не 
ад чу вае сва іх па трэб, а толь кі 
мае сло ва «па він на» ў га ла ве.

Праз пэў ны час, ка лі не да-
па маг чы, па чы на ец ца ста дыя 
«сіл ужо ня ма», але ўсё роў на 
жан чы на пра цяг вае дзей ні чаць, 
праў да, яна пе ра стае жыць «тут 
і ця пер» — уяў ляе ў га ла ве той 
час, ка лі ма лое за сне, ці прос та 
ча кае кан ца дня. Та кой ма ці ўжо 
не пры но сяць ра дасць ад но сі ны 
з дзі цем.

Не ка то рыя пры хо дзяць да нас 
ужо на ста дыі «ўсе ві на ва тыя» — 
гэ та ка лі жан чы на «зры ва ец ца», 
але ў гэ тым яна лі чыць ві на ва-
ты мі ін шых, на прык лад, дзі ця 
праб лем нае, муж ня ўваж лі вы 
ці ін шыя бліз кія. Та кі стан яшчэ 
мож на на зваць ста нам ах вя ры. 

Але на са май спра ве гэ та ахоў-
ная псі хіч ная рэ ак цыя, маў ляў, 
я ўсё яшчэ «нар маль ная».

Да лей на ды хо дзіць ста дыя 
ак цэн ту на не га тыў ных эмо цы-
ях. Вы ні кам та ко га ста ну мо жа 
стаць дэ прэ сія, ка лі ўжо па трэб на 
да па мо га псі хі ят ра.

Праб ле ма ў тым, што жан чы-
ны за бы ва юць прос тую іс ці ну: 
дзе ці ад люст роў ва юць стан ма-
ці. І та му не маг чы ма зра біць дзі-
ця шчас лі вым, па куль ад чу ва еш 
ня шчас най ся бе. Ка лі ма ма не ў 
гар мо ніі з са бой, то дзі ця не мо-
жа ад яе на поў ніц ца ста ноў чы мі 
эмо цы я мі. І чым мен шае дзі ця, 
тым больш яно зна хо дзіц ца ў за-
леж нас ці ад на строю ма мы.

— А як мо жа ў ма ці быць 

доб ры на строй, ка лі дзі ця, 

на прык лад, на ра дзі ла ся «гуч-

нае», а ма ма гэт кі ме лан хо лік, 

ці, на ад ва рот, ма лое на ра дзі ла-

ся ці хім і спа кой ным, а ма ма ха-

ле рык і не мо жа доў га ся дзець 

на мес цы — як ка жуць, не сыш-

лі ся ха рак та ра мі?..

— Вя до ма, усе роз ныя, так 
за ду ма на пры ро дай, і гэ та трэ-
ба ўліч ваць, пра гэ та трэ ба за яў-
ляць, пра маў ляць сва ім бліз кім, 
та му што яны не чы та юць дум кі, 
не аб ход на ву чыц ца га ва рыць пра 
свае па чуц ці. Але, на жаль, сён ня 
я ба чу ін шую кар ці ну. Жан чы на 
«ста віць» са бе ней кую за ба ро ну 
на па чуц ці: ёй зда ец ца, што трэ ба 
быць ва ўсім роў най і спа кой най. 
Але гэ та не ка рыс на! Ле пей да-

зво ліць са бе быць «да стат ко ва 
доб рай ма ці», а не ідэа льнай. 
Ра зу ме е це, ідэ ал ста тыч ны, 
не мя ня ец ца, не раз ві ва ец ца... 
А «да стат ко ва доб рыя» мо гуць 
да зво ліць са бе быць жы вы мі. 
Не трэ ба ра біць ідэа льны свет ва-
кол дзі ця ці, трэ ба ву чыц ца жыць 
по бач, па ва жа ю чы ха рак тар ад но 
ад на го, не ціс нуць ні на ся бе, ні на 
ма лое, а да па ма гаць спраў ляц ца 
з пе ра жы ван ня мі. З лю бой эмо-
цы яй, якая ўзні кае ў ча ла ве ка, 
пе рад тым як «раз ві тац ца», трэ-
ба спа чат ку «па ві тац ца». Ін шы мі 
сло ва мі, пры знаць і рас ка заць 
пра гэ та.

— Як на ву чыц ца пад трым лі-

ваць ся бе, ка лі ня ма сіл?

— Га лоў нае — пры няць ра-
шэн не вы хо дзіць з гэ та га ста ну. 
І пер шым кро кам мо жа стаць кло-
пат пра ся бе, усве дам лен не, што 
ты і ёсць са мы пер шы і га лоў ны 
ча ла век у ся бе. На ву чыц ца пра-
сіць да па мо гі, бо гэ та на дзі ва 
цяж ка да ец ца на шым лю дзям, 
дэ ле га ваць аба вяз кі ін шым, агуч-
ваць свае па трэ бы пе рад са бой і 
ін шы мі, ад соч ваць пер шыя пры-
кме ты не за да во ле нас ці чымсь ці, 
пра га вор ваць іх, а не ча каць вы-
бу ху гне ву.

У мя не не ка то рыя клі ент кі вы-
раз на мо гуць ска заць, ча го хо-
чуць і ча ка юць ад іх су жэ нец, дзе-
ці, баць кі, гра мад ства, на стаў ні кі, 
але і сфар му ля ваць свае ўлас-
ныя па трэ бы не мо гуць. Па мя-
таю, прый шла да мя не па ра, дзе 
жан чы на ста ла нер во вая, маў ляў, 
«вы га ра ла» пас ля на ра джэн ня 
дзі ця ці. Ака за ла ся, ма ла дая ма-
ці прос та хо ча спаць! Але яна ні-
ко га не пра сі ла пра гэ та, прос та 
ра бі ла «што трэ ба» су тка мі без 
ад па чын ку. Да лі ёй вы спац ца — і 
ўсё на ла дзі ла ся. Але хто па ві нен 
са чыць за тым, каб яна вы сы па-
ла ся? Толь кі яна са ма. Муж быў 
у той сі ту а цыі га то вы і ра ды ёй 
да па маг чы. Та му дру гая па ра да 
«зня сі ле ным» — па мя таць пра 
свае ба за выя па трэ бы.

Ёсць не ка то рыя прак ты ка ван-
ні, каб да па маг чы са бе пад час 
дэ крэ ту і не за стац ца без рэ сур-
саў. На прык лад, па куль ма лое 
спіць ці гля дзіць муль ці кі, па ля-

жаць 15 хві лін на пад ло зе, ні бы-
та за зям ліц ца, і па раз гляд ваць 
столь. Я ма ту лям на па мі наю пра 
гэ та пе ры я дыч на, маў ляў, «пыл 
ля жыць, і ты ля жы». Гэ та да па-
ма гае ад цяг нуць ува гу ад хат няй 
мі тус ні.

Хоць у кож най жан чын кі 
свая ві та мін ка. Не ка му не аб-
ход ны ку ба чак ка вы ў ці шы ні, 
ка мусь ці — па гар таць кні гу ці 
ча со піс. Та кія пе ра пын кі трэ ба 
да зва ляць са бе кож ны дзень, 
та му што боль шая част ка хат-
няй мі тус ні — у галаве.

Нель га за бы ваць пра сва іх 
сяб ро вак ці псі хо ла гаў, каб быў 
ча ла век, з якім мож на прос та па-
га ва рыць ці па скар дзіц ца. Не ка-
то рым да па ма гае за піс ваць свае 
дум кі ў дзён нік.

— А што ра біць бліз кім і сяб-

роў кам, якія ўба чы лі, што жан-

чы на ста мі ла ся і зня сі ле на?

— Слу хаць! Слу хаць без ацэ на-
чна і без па рад. У псі хо ла гаў гэ та 
на зы ва ец ца «ак тыў нае слу хан-
не». Пры няць па чуц ці ча ла ве ка: 
маў ляў, так, ты за раз ста мі ла ся, 
ты раз зла ва на. Ка неш не, ёсць сі-
ту а цыі, ка лі ча ла век вы га рае ад 
та го, што не мо жа пры няць пэў-
ную жыц цё вую сі туа  цыю, у якой 
ака заў ся. І вось гэ та «не пры няц-
це» за бі рае сі лы. Тут лепш са-
мо му ся бе па шка да ваць. А по-
тым па ста рац ца змя ніць ха рак-
тар ду мак: за мест «за што мне 
гэ та?» — «для ча го?», за мест 
«мок нуць пад даж джом» — «гу-
ляць пад даж джом». Ні бы та змя-
ніць па зі цыю ах вя ры на па зі цыю 
аў та ра сі ту а цыі.

— Што важ на ве даць жан чы-

не, якая зна хо дзіц ца ў дэ крэт-

ным вод пус ку?

— Тое, што са ма па са бе яна 
асо ба ўні каль ная, што, як і ўсе 
мы, яна мае пра ва на лю боў, і 
не трэ ба ні ко му да каз ваць, што 
ты ха ро шая ма ці, жон ка, дач ка, 
сяб роў ка і г. д. Дзе ці не на ра-
джа юц ца ад ноль ка вы мі, кож-
ны ма лы — асоб ная пла не та, і 
нель га па раў ноў ваць сваё дзі-
ця з ін шы мі. Бе ра жы це су вязь 
з са бой і не за бы вай це хва ліць 
ся бе за ма лень кія і вя лі кія пе-
ра мо гі, якія ба чы це са мі ў са бе 
толь кі вы.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На ну лі...
Як не «зга рэць» пад час дэ крэт на га вод пус ку

Эма цы я наль нае вы га ран не — па няц це, якое ўпер шы ню 

вы ка рыс таў аме ры кан скі псі хо лаг Гер берт Фрэй дэн бер гер 

со рак пяць га доў та му. У той час, на дум ку док та ра, 

з та кім сін дро мам су ты ка лі ся лю дзі, пе ра гру жа ныя 

эма цы я наль ны мі зно сі на мі, — ле ка ры, на стаў ні кі, 

са цы яль ныя ра бот ні кі. Сён ня іс нуе яшчэ ад на ка тэ го рыя 

лю дзей, якой доб ра зна ё мае та кое па няц це, як «вы га ран не», 

ці «зня сі лен не», ар га ніз ма, — гэ та ма мы ў дэ крэ це.

Вы раз «ма ма на ну лі», на пэў на, быў вя до мы і ра ней, 

але не як не бы ло пры ня та га ва рыць пра гэ та ўслых. 

Не ка то рым жан чы нам уда ва ла ся пе ра адо лець та кі стан, 

а ін шыя маг лі атры маць на ват псі хіч нае рас строй ства — 

дэ прэ сію. У Мін скім цэнт ры 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

сям'і і дзя цей ста ра юц ца 

да па маг чы жан чы нам, якім 

па трэб на эма цы я наль ная 

пад трым ка. Тут ад кры лі гру пу 

«Май стэр ства быць ма май», 

дзе дзе ляц ца спо са ба мі, 

як не «зга рэць» пад час дэ крэ ту. 

Псі хо лаг Цэнт ра і вя ду чая 

гру пы Свят ла на НА ЗА РАН КА 

рас ка за ла, як рас па знаць 

зня сі лен не, да па маг чы са мой са бе, 

а ў якіх вы пад ках ужо не аб ход на 

звяр тац ца да псі хі ят ра.

Ка лі ма ма не ў гар мо ніі 
з са бой, то дзі ця не мо жа 
ад яе на поў ніц ца ста ноў чы мі 
эмо цы я мі.

«Не трэ ба ра біць ідэа льны 
свет ва кол дзі ця ці, трэ ба 
ву чыц ца жыць по бач, 
па ва жа ю чы ха рак тар ад но 
ад на го, не ціс нуць ні на ся бе, 
ні на ма лое».
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