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Жан чы ны час та пе ра шка джа юць пра грэ су 
сва іх муж чын. У асноў ным, ка лі не пад трым лі-
ва юць яго ры зы ку. На прык лад, мой ба цюш ка ў 
свой час ад мо віў ся ад фік са ва най зар пла ты і сы-
шоў бу да ваць храм. Ін шая маг ла б спа ло хац ца, 
ска заць: «Па ду май пра дзя цей!» І за га сіць ма ру. 
Але я му жа пад тры ма ла. Бо лі чу: ка лі муж чы на не 
зро біць, што па ві нен, ка лі не бу дзе ры зы ка ваць, 
зма гац ца, ува саб ля ю чы ма ры ў жыц цё, — ён бу-
дзе ўвесь час нер ва вац ца і дэ прэ са ваць. А то і 
зу сім мо жа апус ціц ца ў муж чын скія за га ны...

Не за да во ле ны муж чы на — гэ та мі на за-
па во ле на га дзе ян ня. Ка лі ён ад чу вае, што не 
рэа лі за ваў ся, то па чы нае шу каць праб ле мы 
ў жон цы ці ў дзе цях. І ад гэ та га бу дуць па-
ку та ваць усе. Та му лепш ня хай та та бу дзе 
шчас лі вы.

Пра вы пуск ны баль, 
цнат лі васць і са ча віч ны суп

Я ву чы ла ся ў жа но чай гім на зіі. Ка лі прый-
шоў час вы бі раць ка ва ле ра для вы пуск но га 
ба лю, звяр ну ла ся да Па шы. Я яго ве да ла з 
дзя цін ства, ён жыў у су сед нім два ры. З та го 
ба лю і па ча ло ся на ша сяб роў ства. Я спя ва ла ў 
цар коў ным хо ры, і Па вел час та мя не пра во дзіў, 
су стра каў. Ад ной чы мой ду хоў нік ска заў, каб 
я за пра сі ла свай го ма ла до га ча ла ве ка зай-
сці ў царк ву. Да су стрэ чы са мной ён не быў 
уцар коў ле ны.

Ма ім баць кам бы ло важ на, каб я атры ма-
ла аду ка цыю і за ха ва ла цнат лі васць да шлю бу. 
Ка лі я прый шла з ма ла дым ча ла ве кам да до му, 
ма ма з та там ад ра зу за пы та лі ся: «Ка лі вя сел-
ле?». Праз ме сяц яны зра зу ме лі, што мы не 
збі ра ем ся рас ста вац ца, і пай шлі зна ё міц ца з 
Па шы ны мі баць ка мі. Ду маю, гэ тая па зі цыя паў-
плы ва ла на тое, што ў нас з сяст рой моц ныя 
сем'і. Ужо на ват да ка за на, што, ка лі да шлю бу 
ў жан чы ны быў адзін парт нёр (на ват ка лі гэ-
та той ча ла век, за яко га яна вый шла за муж), 
устой лі ваць сям'і зні жа ец ца з 80 да 54%.

Боль шасць жа ся мей ных сцэ на ры яў ма-
юць уста ноў ку на гро шы, на «на гу ляц ца да 
вя сел ля» (а не на ад каз насць за за ча тае дзі ця), 
на «коль кі іх яшчэ ў ця бе бу дзе» (а не на вер-
насць і цнат лі васць), на «пры ня сеш у па до ле — 
за б'ю», «наш сы но чак доб ры, гэ та ва ша дач ка 
пры дба ла, і на огул, гэ та не ад яго дзі ця». Час та 
пас ля лек цый да нас па ды хо дзяць дзяў ча ты і 
пры зна юц ца, што ва лан цё ры «Ма ту лі» — пер-
шыя да рос лыя, якія ка жуць ім пра цнат лі васць 
і вер насць як нор му, аба вяз ко вую ўмо ву для 
шчас ця ў ся мей ным жыц ці.

Дзе ці нас з му жам на зы ва юць на «вы». 
Гэ та свя до мая па зі цыя. Пе ра ня лі мы яе ў ад-
ной укра ін скай свя та рскай сям'і. Ка лі чую, як 
чу жыя дзе ці на сва іх баць коў па вы ша юць го-
лас, — мне ро біц ца не як не па са бе. Ска заць 
«ма ма — вы ду ра», па га дзі це ся, гэ та вель мі 
пя шчот на гу чыць (усмі ха ец ца).

Пост — рэч доб ра ах вот ная. На шы дзе ці 
ў шко ле не по сцяць. Лі чу ня пра віль ным аба-
вяз ваць іх іс ці су праць уся го ка лек ты ву толь кі 
та му, што баць кі так вы ра шы лі. До ма ў пост 

мы мя са не ядзім. Ка жуць, на ву чы дзя цей утай-
моў ваць чэ ра ва, і яны, ка лі вы рас туць, змо гуць 
утай моў ваць жарс ці. Гэ та праў да. Я са ма рас-
ла ў ве ру ю чай сям'і. Мы заў сё ды рых та ва лі ся 
да свя та, па сці лі. Для мя не гэ та вель мі тра пят-
кія, сак раль ныя ўспа мі ны.

Не каль кі га доў та му я на ват вы да ла па-
мят ку «Свя точ ны пост з ма туш кай Ве рай». 
Са бра ла там рэ цэп ты пос ных страў «на хут кую 
ру ку». Мае дзе ці, на прык лад, лю бяць суп з са-
ча ві цы, я вель мі ра да, бо гэ та рас лін ны бя лок. 
На огул мы ад да ём пе ра ва гу прос тай ежы. Але 
гэ та не зна чыць, што ў нас ад на стай нае ме ню. 

Я раб лю за адзін раз ку чу на рых то вак-за пра-
вак для каш, блін чы каў, ва рэ ні каў — пад сма-
жа ныя морк ву з цы бу ляй, ка пус ту з гры ба мі, 
ад ва ра ныя бу рач кі... Ва ўсіх роз ныя гус ты.

Я з дзя цін ства на вед ва ла царк ву, і для 
мя не гэ та бы ла ду шэў ная па трэ ба. Ба чу, што ў 
ма іх дзя цей па куль — не. Хоць у ідэа ле я, вя до-
ма, ха це ла б ін ша га. Мы жы вём да лё ка ад пры-
хо да, дзе слу жыць мой муж. На ін шым кан цы 
го ра да. Ка лі дзя цей бы ло трое, то мы што ты-
дзень іх ва зі лі на служ бу. Пя ця рых скла да ней 
ар га ні за ваць (са браць, адзець). А мне вель мі 
не хо чац ца, каб па ход у царк ву ўспры маў ся не 
як свя та, а як стрэс для ўсіх. Ра зам з тым дзе ці 
не па збаў ле ны за да валь нен ня слу хаць на шы з 
му жам рэ лі гій ныя раз мо вы. Лю бяць, ка лі я ім 
апа вя даю роз ныя біб лей скія гіс то рыі.

Пра пас ля ро да вую дэ прэ сію, 
за цяж ны дэ крэт і Ва ню, 
яко му на пля ваць

Пас ля пер шых ро даў я пе ра жы ла да стат-
ко ва ад чу валь ны кры зіс, бо не змаг ла вы кар-
міць дзі ця груд ным ма ла ком. У мя не ўпа ла 
са ма ацэн ка. Я та кая ўся ра зум ная (ас пі рант ка) 
і ду хоў ная (жон ка свя та ра) — і ака за ла ся зу сім 
не га то вая ні да ма ло га, ні да ся бе — та кой 
стом ле най і дэ прэ сіў най. І я па ча ла шу каць, 
дзе б мя не зра зу ме лі і да па маг лі. Та ко га мес-
ца не знай шла, та му ста ла ства раць яго са-
ма. Так пры на шым пры хо дзе з'я віў ся цэнтр 
«Ма ту ля».

Пад трым лі ва ю чы ін шых мам, зна хо джу 
ад ка зы і на свае пы тан ні. Жан чы не ў та кім 
за цяж ным дэ крэ це, як у мя не, не выпадае ча-
каць, ка лі ён скон чыц ца, для ажыц цяў лен ня 
сва іх мар. Пры хо дзіц ца ву чыц ца су мя шчаць. 
Ба ла зе, у мя не цу доў ныя баць кі, свяк роў, сяст-
ра, вы дат ны муж, якія бя руць част ку кло па таў 
пра дзя цей на ся бе (да рэ чы, для гэ та га жан-
чы не трэ ба быць па кор лі вай і ўдзяч най). Не-
да рэм на ка жуць, што вя лі ка га ду ба з ма лым 
ка рэн нем не бы вае.

Мы не толь кі да па ма га ем так зва ным 
«кры зіс ным ця жар ным». Ста вім пе рад са-
бой больш гла баль ную за да чу — ад наў лен не 
куль ту ры ма ця рын ства. У пры ват нас ці, абу ча ем 
па ры сімп том-тэр ма льна му ме та ду рас па знан-
ня плод нас ці. Сут насць у тым, што ў пра цэ се 
на зі ран ня за са бой і сва ім ар га ніз мам жан чы на 
ра зу мее, ка лі яна мо жа за ця жа раць. І яны з му-
жам удва іх пры ма юць ра шэн не: мы ўстрым лі ва-
ем ся ця пер ці ідзём на маг чы масць за чац ця.

Адзін свя тар, слу ха ючы маю лек цыю, ус-
клік нуў: «Як жа я зма гу ў ся бе ў вёс цы рас ка-
заць пра ме тад, ка лі «Ва ню» на пля ваць, што ў 
«Ма ні» плод ныя дні і ўжо 6 дзя цей — ён вы піў 
і па тра буе ад жон кі вы ка нан ня су жэн скіх аба-
вяз каў». І гэ та, на жаль, гор кая праў да! Як 
мож на пас ля такога га ва рыць пра сям'ю як 
ма лую царк ву?

У Еван гел лі ад Мат фея мя не заў сё ды 
кра на ла тое, як пі са ла ся ра да слоў ная Ісу са: 
Аб рам на ра дзіў, Ісак на ра дзіў... Ця пер рэд ка 
мож на знай сці па ру, у якой кло па ты пра дзя-
цей і ра шэн ні пра іх коль касць ня се не толь кі 
жон ка, але і муж. За ім толь кі ка тэ га рыч нае 
па тра ба ван не аб абор це ці вы ка ры стан ні 
срод каў кант ра цэп цыі, якія прос та ка ле чаць 
жан чы ну.

Ні ко му не трэ ба да каз ваць, што па збаў-
лен не жыц ця ча ла ве ка, яко му не каль кі га дзін 
ад за чац ця — за бой ства. А гэ та ж ад бы ва-
ец ца пры вы ка ры стан ні спі ра лі, гар ма наль-
ных таб ле так, коль цаў, ім план тан таў. А мно гія 
жан чы ны пра гэ та і не па да зра юць. І ня хай 
вы твор цы і гі не ко ла гі пе ра кон ва юць у ад ва-
рот ным — па чы тай це ін струк цыі: у кож ным з 
гэ тых срод каў ёсць функ цыя: «пра ду хі лен не 
маг чы мас ці ім план та цыі плод на га яй ка ў эн-
да мет рый». А гэ та і ёсць аборт. Ма ец ца і ін-
шая гру па — не аба ртыў ных кант ра цэп ты ваў: 
ма зяў, ге ляў, прэ зер ва ты ваў. Гэ тыя ме та ды 
не за бі ва юць за ча та га, але не бяс шкод ныя. 
Не ка то рыя з іх уплы ва юць на зда роўе жан чы-
ны (а ад па вед на — і на яе бу ду чых дзя цей), 
мя ня ю чы яе гар ма наль ны фон, па гар ша ю чы 
фло ру. Са мае ра зум нае — ус трым лі вац ца ў 
тыя дні, ка лі жон ка мо жа за ця жа раць.

Пра не бяс печ ныя дні, 
«за лёт ную» ця жар насць 
і дзі ця з ба то нам

Ду ма ла, ма ла дыя сем'і ўзра ду юц ца і па-
бя гуць да мя не ву чыц ца гэ та му ме та ду. Але ў 
асноў ным пры хо дзяць па ры з па ні жа най плод-
нас цю, якія хо чуць стаць баць ка мі (па звест ках 
Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, ме тад 
рас па знан ня плод нас ці да зва ляе ад чуць шчас-
це ма ця рын ства і баць коў ства 80-ці па рам са 
ста). На жаль, час та вель мі поз на. Ка лі яны 
ўжо пра пі лі гар ма наль ныя, сха дзі лі на не каль кі 
ЭКА. Я ўжо ста ла ад ра зу на пер шай лек цыі 
га ва рыць пра ўсы наў лен не. «Мо жа, Гас подзь 
дасць вам дзі ця пас ля ўсы наў лен ня, але ж вы 
не стра ці це час». Ня даў на пры хо дзі ла жан чы-

на, якая 5 ЭКА зра бі ла. Ды за гэ тыя гро шы яна 
маг ла б 10 га доў та му ўсы на віць дзі ця і што ле-
та ў Егі пет усёй сям' ёй ез дзіць ад па чы ваць.

Царк ва дрэн на ста віц ца да ЭКА. У жан-
чы ны бя руць 10-20 яй цак ле так, і ўсе аплад ня-
юц ца. Пад са джва ец ца ж ад дзвюх да шас ці. 
Што ад бы ва ец ца з ас тат ні мі? Яны ці за ма-
рож ва юц ца (або ідуць на до сле ды), ці прос та 
вы лі ва юц ца ў ка на лі за цыю! Але ж гэ та ўжо 
дзе ці, хоць яшчэ зу сім ма лень кія. Царк ва не 
мо жа такое бла слаў ляць. Не ка жу чы ўжо пра 
рэ дук цыю, ка лі з ужо пад са джа ных дзя цей, 

якія пры жы лі ся ў ма ме, ад бі ра юць жа да ную 
коль касць, а ас тат ніх за бі ва юць.

Ка лі пад час ця жар нас ці май му дзі ця ці 
па ста ві лі па да зрэн не на сін дром Даў на, муж 
ска заў: «Бу дзем на ра джаць, ён што — не ад 
Бо га, ці што?» Сло ва мі не пе ра даць, што я 
пе ра жы ла ў пер шыя га дзі ны. А по тым мя не 
ася ні ла прос тая і гран ды ёз ная дум ка: усё ў ру-
ках Бо жых, і, вя до ма, — жыц цё май го ма ло га. 
Мая спра ва не пра ці віц ца Яго во лі, а ака заць 
но ва му ча ла ве ку, які б ён ні быў і які б ма лень кі 
тэр мін у мя не ні гас ціў, год ны пры ём. Дзя куй 
Бо гу, дзі ця на ра дзі ла ся зда ро вень кім. І я вы-
ра шы ла, што больш на ран нюю ды яг нос ты ку 
не пай ду. Не ха чу, каб дзі ця атрым лі ва ла з 
ма ёй кры вёй не га тыў ныя гар мо ны, якія бу дуць 
бла кі ра ваць яго раз віц цё.

На жаль, па-ра ней ша му «а мо жа ды ня хай 
(пра ня се)» — на шыя га лоў ныя бо гі. Ця жар-
нас ці ў нас «за лёт ныя»; дні, у якія жан чы на 
мо жа за ця жа раць, — «не бяс печ ныя»... А пас ля 
гэ та га мы яшчэ здзіў ля ем ся, ка лі чу ем, што ў 
Бе ла ру сі што дня за бі ва ец ца ў мат чы ным чэ-
ра ве ў ся рэд нім 101 дзі ця...

Зай ма ю чы ся пе рад аборт ным кан суль-
та ван нем, раз маў ля ю чы з ма ма мі-та та мі-ба-
бу ля мі-дзя ду ля мі, якія хо чуць ад мо віц ца ад 
дзі ця ці-ўну ка, я за ўва жы ла ў іх поў нае зня сі-
лен не лю бо ві. У лю дзей не толь кі для ін шых, 
для ся бе ня ма энер гіі! Але сак рэт у тым, што 
з дзі цем Бог дае і рэ сурс. Ёсць жа пры каз кі 
«Ка лі дзі ця на свет пры хо дзіць — но вы ку сок 
хле ба ро дзіць» і «Кож нае но вае дзі ця пры-
хо дзіць з ба то нам пад па хай». Гэ та не толь кі 
ма тэ ры яль ныя да бро ты, гэ та і рэ зерв лю бо ві 
для баць коў.

Ка лі ма ма пры вя ла дач ку на аборт, у нас, 
псі хо ла гаў, шан цаў ня ма. Гэ та муж мо жа не 
ра зу мець, што та кое аборт і якую траў му атры-
мае жан чы на. Ка лі ён яе ка хае, то хут чэй за 
ўсё пе ра гле дзіць сваё стаў лен не. Ма ці ж ні чо га 
і слу хаць не хо чуць, га во раць, як мант ру: «Я 
гэ та пе ра жы ла — зна чыць, і ты пе ра жы веш». 
Та кая вось ся мей ная аба ртыў ная тра ды цыя...

Жан чы нам, якія не мо гуць за ця жа раць 
пас ля та го, як зра бі лі аборт, трэ ба па ка яц ца. 
Акра мя та го, ка яц ца трэ ба і тым, хто пры маў 
гар ма наль ныя кант ра цэп ты вы, або ўжы ваў 
ўнут ры ма тач ную спі раль. Бо, як я ўжо ка за ла, 
гэ та аба ртыў ныя срод кі, а аборт — смя рот ны 
грэх. Так са ма вель мі час та бы вае, што жан чы-
на не мо жа за ця жа раць, а по тым аказ ва ец ца, 
што яе ма ці ка лісь ці ра бі ла аборт. Та ды і ма ці 
па він на па ка яц ца. Бо на ду хоў ным уз роў ні дач-
ка мо жа рас плач вац ца за яе гра хі.

...Як я стаў лю ся да кас ме ты кі? Я ж не ма гу 
ска заць, што дрэн на, вы ж ба чы це, што са ма 
цяпер трош кі пад фар ба ва ная (усмі ха ец ца). Ка лі 
я пры хо джу да чы ноў ні каў у доў гай спад ні цы ў 
воб ра зе кор мя чай ма ці з гуль кай, мя не прос та 
не ба чаць і не чу юць. Та му я на пра цы па ча ла 
ка рыс тац ца кас ме ты кай і на сіць больш свец-
кую воп рат ку. Жан чы на ство ра на для та го, каб 
упры гож ваць су свет, гар ма ні за ваць пра сто ру 
ва кол ся бе. І ка лі ёй у гэ тым да па мо жа кас ме-
ты ка і пры го жае адзен не — ча му не?

На дзея ДРЫ ЛА.

«ВЯ ЛІ КА ГА ДУ БА 
З МА ЛЫМ КА РЭН НЕМ НЕ БЫ ВАЕ»

Ай цец Па вел, які вяр нуў ся з пра цы не з пус ты мі ру ка мі, ні як не ча каў у та кі поз ні час уба чыць 
у сва ёй ква тэ ры жур на ліс так... Але, як ба чы це, не раз гу біў ся.

Па куль мы раз маў ля лі, ма туш ка Ве ра па спе ла з ма лод шай дач кой на ля піць ва рэ ні каў з ка пус тай.

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.


