З сям’і пачынаецца жыццё чалавека, яна – крыніца кахання, павагі, схільнасці.
Дабрабыт і трываласць сям’і – вось мера развіцця і стабільнасці краіны. І менавіта
таму ў Беларускім дзяржаўным універсітэце была распрацаваная і рэалізоўваецца праграма
«Сямейнае выхаванне студэнтаў БДУ». У сённяшнім выпуску бюлетэня Псіхалагічнай службы
мы прапаноўваем да ўвагі чытачоў матэрыялы па розных аспектах сямейнага выхавання.

Яшчэ раз пра сям’ю
У БДУ пастаянна
арганізуюцца асветніцкія
акцыі, закліканыя
дапамагчы студэнтам
павысіць псіхалагічную
культуру. Чаго
вартыя папулярныя
ў моладзевым
асяроддзі тэматычныя
мерапрыемствы
Псіхалагічнай службы
БДУ па праблемах
сям’і і шлюбу!
Падчас іх правядзення маладыя
людзі вучацца арыентавацца ў
асаблівасцях сямейнага ўкладу і
каштоўнасцяў. І не толькі. Аналізуючы праблемы маладой сям’і,
яны знаёмяцца з такімі актуальнымі
пытаннямі, як «псіхалагічная сумяшчальнасць», «адносіны сацыяльнага статусу», «рашэнне
канфлікту»… Яны ўдзельнічаюць у
семінарах-практыкумах, трэнінгавых модулях, ролевых гульнях.
Псіхалагічная служба БДУ надае
сур’ёзную ўвагу працы па праграме павышэння статусу і прэстыжу
сям’і сярод студэнцкай моладзі.
У гутарцы з начальнікам
Псіхалагічнай службы БДУ Русланам ПАПКОМ я свядома выключыла пытанні, якія змяшчаюць навуковыя тэрміны і энцыклапедычныя
азначэнні.

більнасць, жыллёвыя ўмовы і г. д.
Але звярніце ўвагу, што названыя,
усім зразумелыя і знаёмыя, жыццёвыя «беды» не з’яўляецца
вызначальнымі для тых, хто
вырашыў стварыць сям’ю. Дадзены факт азначае, што існуе штосьці
іншае, не заўсёды матэрыяльнае,
што падштурхоўвае нас да стварэння сям’і. Бо сям’я – гэта каханне, дзе ёсць незаменная ўзаемная
падтрымка, даверныя адносіны,
пасыл дабра ў кожным жэсце… І
многае, многае іншае, што робіць
нас, людзей, шчаслівымі.

– Існуе меркаванне, што ключавая праблема ўпіраецца ў ролю мужчыны. Пракаментуйце,
калі ласка.
– Гэта стэрэатып. Асабліва ва
ўмовах сучаснай арганізацыі жыцця чалавека. Гэта раней мужчына
быў «паляўнічы-здабытчык», а жанчына – «захавальніца хатняга ачага». Зараз гэтыя паняцці размытыя
і нярэдка жанчына зарабляе, а
мужчына вядзе хатнюю гаспадарку. Але ролі і адносіны ўсё ж застаюцца ранейшымі, а ў падрабязнасцях і дэталях трэба разбірацца –

або самастойна, або можна разам
з намі на нашых занятках.
– Як вядома, навучыць дзяцей каханню бацькі могуць
толькі тады, калі яны самі ў
шлюбе ўмелі кахаць. Адкуль жа
бярэцца слынная матывацыя?
– Вядома, самы лепшы аргумент – гэта ўласны прыклад. Але
акрамя гэтага вельмі важна гаварыць з дзіцём, вучыць яго разважаць і разумець жыццёвыя
каштоўнасці. Як гэта рабіць? Зноў
жа гэта адна з тэм нашых заняткаў.
Жанна ВАСАНСКАЯ

Руслан Папок
– Руслан Пятровіч, Псіхалагічная служба БДУ створаная ў
2000 годзе. У ёй працуюць выдатныя спецыялісты ў галіне
гештальт-тэрапіі, псіхааналізу,
коўчынгу. Маецца багаты практычны інструментарый: псіхадыягнастычны рубрыкатар, праграмы трэнінгаў, тэстаў, творчых майстэрняў, семінараў.
Здавалася б, для формулы
шчасця ўсё ёсць. Аднак праблемы маладых сем’яў з гадамі не
змяняюцца.
– Калі ў агульных рысах, то праблемы маладых сем’яў ва ўсе часы
былі падобныя: бытавая неўладкаванасць, матэрыяльная неста-

Пераможцы конкурсу «Найлепшая студэнцкая сям’я БДУ»

ВАША ПЫТАННЕ – НАШ АДКАЗ!
На мерапрыемствах
псіхалагічнай службы студэнты
ўніверсітэта маюць магчымасць
задаць спецыялістам
актуальныя пытанні рознай
тэматыкі. У гэтым артыкуле
– некалькі каментароў пра
адносіны. Спадзяёмся, яны
будуць цікавыя нашым чытачам.

СЯМ’Я, КАХАННЕ, АДНОСІНЫ
r¶Á¾Ä·ÀÈÍ·ºÊÂÓÄÊÕÃÅ¹Ê¾¸·ÍÓÁ·Ã 
Пра тое, што прадстаўнікі розных пакаленняў
не заўсёды разумеюць адзін аднаго, вядома
спакон веку. І гэта нармальна хоць бы таму,
што дзеці і бацькі – розныя з прычыны свайго
ўзросту, жыццёвага вопыту і многіх іншых
умоў. Дзеці незадаволеныя тым, што іх кантралююць, не прызнаюць за імі права рабіць
памылкі і атрымліваць асабісты вопыт. Бацькі
трывожацца, крыўдзяцца, таму што да іх не
прыслухоўваюцца, не разумеюць іх добрых
намераў, імкнення перасцерагчы дзяцей ад
памылак, якія яны здзейснілі самі. Бацькі пачынаюць адчуваць бездапаможнасць і адрынутасць, а дзецям здаецца, што ім не давяраюць. З часам дадзеная сітуацыя, як снежны
ком, пачынае абрастаць новымі крыўдамі і
негатыўнымі пачуццямі.
Паспрабуйце ўзвысіцца над сітуацыяй у
вашай сям’і і паглядзець на яе як бы з боку.
Такі падыход дае магчымасць убачыць, што
стаіць за негатыўнымі пачуццямі і ўзаемнымі
прэтэнзіямі. Часцей за ўсё аказваецца, што
мы чакаем адзін ад аднаго кахання, прыняцця і падтрымкі, але толькі даём гэта не ў той
форме, у якой ад нас таго чакаюць і могуць
атрымаць.
А калі бацькі праз нейкія фактары застаюцца непахіснымі, рабіце самі першыя крокі

насустрач, бо вы больш маладыя, гнуткія і
адаптыўныя. Вам будзе прасцей.
r¶ÁÆ¼Ç·½ÒÍÓÇ·ÈÈÉ·ÄÄ¼¾ÌÂÅÆÍ·Ã ¤·шы адносіны доўжыліся 4 гады.
Абарваныя адносіны прыносяць пакуты. Пры
разрыве мы шкадуем не толькі пра тое, што
было, але і пра тое, што б магло быць, але
цяпер ужо не адбудзецца. Гэтую страту неабходна прызнаць і аплакаць. Дайце свайму
смутку час, каб аддзяліць мінулае ад гэтага.
Тады з’явіцца магчымасць зазірнуць у будучыню. Каб перажыць боль, паспрабуйце адцягнуць увагу, акунуцца ў вучобу або працу,
вырашайце канкрэтныя задачы, сустракайцеся з сябрамі. Адначасова працуйце над
павышэннем самаацэнкі, успамінайце
поспехі, стаўце новыя мэты. Паступова, крок
за крокам, у жыццё пачне вяртацца сэнс,
з’явяцца новыя магчымасці і сілы.
Перажыўшы крызіс і зрабіўшы «працу над
памылкамі», у новае каханне мы прыходзім
ужо больш моцнымі і мудрымі.

r ÈÍÓ Ã¼ÇÁ·¹·ÄÄ¼  ÏÉÅ Á·Ì·ÄÄ¼ ½Ò¹¼
тры гады. Як захаваць адносіны доўгі
час?
Ідэя, што можна выратаваць адносіны,
выкарыстоўваючы шэраг інструкцый, вельмі
прывабная. Ёсць цэлы спіс таго, што партнёры «павінны», калі хочуць жыць доўга і
шчасліва: не спрабаваць адзін аднаго
перавыхоўваць,
абмяркоўваць
свае
адносіны, падтрымліваць сябе ў тонусе, не
«растварацца» ў партнёру... Гэта ўсё, вядома, добра і карысна. Да гэтых парадаў можна і трэба прыслухоўвацца, але выкананне
правіл не гарантуе стопрацэнтнага дасягнення выніку. У тэорыі проста, а жыццё не
заўсёды ўпісваецца ў рамкі і стандарты.
Кожная пара здольная стварыць уласную
формулу кахання і прыдумаць правілы гульні.
Жывіце і атрымлівайце асалоду ад адносінаў
тут і цяпер, без рэцэптаў і гатовых
інструкцый. І вы зможаце даказаць, што вашы адносіны жывуць нашмат даўжэй, чым
тры гады.

СВАЕ ПЫТАННІ ВЫ МОЖАЦЕ ЗАДАЦЬ ПСІХОЛАГАМ
па тэлефонах (017) 209 56 07, 259 70 61,
або ў нашай групе «Псіхалагічная служба БДУ» ў сетцы vk.com.

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ
ПСІХАЛАГІЧНЫ ТЭСТ

УВАГА! УВАГА!
Не спазніцеся на рамантычны
конкурс!!!

З дапамогай гэтага тэсту Вы даведаецеся,
гатовыя Вы да сямейнага жыцця
або Вам не варта спяшацца са шлюбам
Адкажыце на пытанні і сцвярджэнні. Адказвайце хутка, без ваганняў «так», «не» ці «часам».
№

Пытанне

1 Ці згодныя вы са сцвярджэннем, што сям’я і сямейныя адносіны важнейшыя за
сяброўства, сяброў і прыяцельскія адносіны?
2 Ці лічыце вы, што вам варта працягнуць працу па спецыяльнасці пасля шлюбу?
3 Ці не падаецца вам, што сям’я без дзяцей што дом без гаспадара?
4 Усе вашыя знаёмыя хваляць прыгатаваныя вамі стравы?
5 У будучыні вы збіраецеся дзяліцца з партнёрам усімі сваімі таямніцамі і сакрэтамі?
6 Ці думаеце вы, што шлюб вашых бацькоў атрымаўся?
7 Вы ўхваляеце ідэю так званага «пробнага шлюбу»?
8 Ці лічыце вы дашлюбныя сувязі заганнымі і недапушчальнымі?
9 Ці гатовыя вы дараваць здраду вашаму партнёру?
10 Ці можаце вы сцвярджаць, што паблажліва і памяркоўна ставіцеся да недахопаў
іншых?
11 Ці гатовыя вы падзяляць захапленні вашага партнёра?
12 Ці схільныя вы перабольшваць вартасці тых, каго кахаеце?
13 Ці думаеце вы, што праца вашага партнёра будзе менш важная, чым ваша?
14 Ці ўпэўненыя вы ў тым, што клопат пра паўсядзённыя дробязі будзе прыносіць вам
задавальненне?
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Калі з вамі абыходзяцца ветліва і далікатна, то вы можаце саступіць?
Ці заўсёды вы сапраўды ведаеце, што хвалюе вашага партнёра ў дадзены момант?
Ці часта выклікаюць ваша раздражненне асобныя звычкі партнёра?
Ці бывае вам цяжка мець зносіны з бацькамі вашага партнёра?
Пры размове пра дзяцей вы грэбліва моршчыцеся ці пераводзіце размову на іншую
тэму?
Вы і дня не можаце пражыць адзін без аднаго?
Вы шчырыя з партнёрам пры размовах пра ўласныя праблемы і недахопы?
Ці лічыце вы, што ваш партнёр мог бы быць троху прыгажэйшым і разумнейшым?
Вам прасцей уявіць сваю будучыню без кар’еры, чым без сям’і?
Ці не падаецца вам, што вы сур’ёзна задумаліся пра шлюб толькі пасля таго, як
мама ўхваліла ваш выбар?
Ваша гармонія даходзіць да таго, што вы аднолькава ацэньваеце ўчынкі вашых
сяброў і знаёмых?
Ці не выклікае ў вас раздражненне імкненне партнёра падабацца не толькі вам?
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ВЫНІКІ ТЭСТУ
0 – 20 балаў – негатоўнасць да шлюбу.
21 – 38 балаў – частковая гатоўнасць да сямейнага жыцця.
39 – 52 балы – гатоўнасць да шлюбу.
Калі вынікі тэсту засмуцілі вас, не хвалюйцеся. Магчыма, вам проста не
хапае даверу да партнёра і жыццёвага вопыту. Усё ў вашых руках!

Калі дні становяцца даўжэйшымі,
птушкі спяваюць радасней і гучней, а
ранішняе паветра напоўнена пахам адталай зямлі, значыць, набліжаецца вясна і конкурс «НАЙЛЕПШАЯ СТУДЭНЦКАЯ СЯМ’Я БДУ».
***
Мэта конкурсу – павышэнне прэстыжу студэнцкай сям’і як найважнейшага
сацыяльнага інстытута ў сучасным грамадстве, а таксама адраджэнне традыцый і развіццё сямейных каштоўнасцяў,
накіраваных на паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне.
***
Конкурс будзе праходзіць у тры этапы з лютага па май 2014 года.
Запрашаем студэнцкія сем’і прыняць удзел у конкурсе!

АПЫТАННЕ

У сям’і жыць –
шчаслівым быць!
Ці хочуць студэнты ўніверсітэта заключаць
шлюб? Якімі бацькамі яны сябе бачаць?
Гэтыя і многія іншыя пытанні
спецыялісты псіхалагічнай
службы задавалі студэнтам
У апытанні прынялі ўдзел
37 студэнтаў,
падчас сацыяльна-псіхалагічнай
якія не знаходзяцца
акцыі, праведзенай у снежні
ў шлюбе (юнакі – 21,
дзяўчаты – 16).
2013 года. Мы высветлілі, што:
r ¹ÈËÔÅ¹ÄÕÆÔÅ ½ÄØ ÊË»¹ÉÖÆÆØ ÊØÅo ÊËÌ½ÖÆËÔ
лічаць узрост 20–25 гадоў, прычым пажаданы так званы
«пробны шлюб» (дашлюбнае сужыццё з наступным заключэннем афіцыйнага шлюбу);
rÌÀÉÇ»¾ÆÕÊ»¹Î»¾½¹Þ ÌÅ¾ÆÆØÞÆ¹»ÔÃ¹ÞÈ¹ÊË»¹ÉÖÆÆÊØÅoвыхаван ні
дзяцей дзяўчаты ацэньваюць як сярэдні, юнакі – як досыць нізкі;
r Ì ¼¹ÄÆ¾ »ÔÎ¹»¹ÆÆØ ×Æ¹ÃÇÞ  ½ÀØÞÐ¹Ë Ì ¹½ÆÇÄÕÃ¹»¹Â ÊËÌÈ¾Æ ÏÃ¹»ÏÕ
пытанне пра ролю бацькі і маці да і пасля нараджэння дзіцяці;
rÅ¹Ä¹½ÔØÄ×½ÀÎÇÐÌÏÕÊ¹Å¹ÊËÇÂÆ¹ÊÏ ¹¿¹ÆÞÑÔÊØ ¹½½¹×ÏÕÈ¾É¹вагу жыць асобна, а не з бацькамі.
У народзе кажуць: «Кветкам патрэбна сонца, а чалавеку – сям’я».
Сям’я, шлюб, дзеці – каштоўнасці, неабходныя ў любыя часы. Гэта
справядліва і правільна для студэнтаў нашага ўніверсітэта.

Вясельны тлумачальны слоўнік
Якія вясельныя
даты вы ведаеце?
Большасць, не
задумваючыся, назаве
сярэбранае і залатое
вяселле. Хтосьці
ўзгадае рубінавае або
дыяментавае. Аднак не
ўсе вясельныя юбілеі
маюць «ювелірнае»
адценне. Яны могуць
быць чыгуннымі і
драўлянымі, карункавымі
і бляшанымі, рабінавымі
і ландышавымі.
У Беларусі юбілейныя гадавіны вяселля сталі адзначаць з канца XIX стагоддзя заможныя гараджане, у якіх было дастаткова часу і сродкаў для правядзення
падобных святаў. З часам гэтая традыцыя распаўсюдзілася і на іншыя саслоўі
грамадства. Асабліва маштабнае распаўсюджванне традыцыі святкавання вясельных дат у Беларусі прыпадае на канец 80-х гадоў XX стагоддзя. У СССР
юбіляраў 25-й, 50-й, 65-й гадавіны вяселля ўшаноўвалі ў аддзелах ЗАГС.
Такім чынам, якія бываюць вяселлі?
Раскажам пра асноўныя з іх.

¾¼ÄÓ ¹ÖÈ¼ÂÂÖ s ¶¢¤ ¹ÖÈ¼Âле. Нараджэнне сям’і. Сaмы першы
юбілей. Зялёнае вяселле святкуецца на
працягу першага года пасля заключэння
шлюбнага саюза кожны месяц у дзень
вяселля. Звычайна ў якасці падарунка
дораць толькі кветкі, звяртаючы ўвагу на
тое, колькі яны прастаяць.
 ºÅ» s ¦§¡¢ ¹ÖÈ¼ÂÂ¼ Азначае пераход ад навізны мядовага месяца да паўсядзённых адносін. У гэты
дзень
маладыя
абменьваюцца
паркалёвымі хустачкамі.
5 гадоў – ДРАЎЛЯНАЕ вяселле. Сувязь назвы з дрэвам як сімвалам жыцця,
цвіцення і ўрадлівасці паказвае, што да
пяці гадоў сумеснага жыцця павінен
нарадзіцца першынец, а муж і жонка
«прырасці адзін да аднаго каранямі»,
нібы дрэвы, бо нішто так не звязвае і не
ўмацоўвае сямейнае жыццё, як нараджэнне дзіцяці. У гэты дзень прынята дарыць драўляныя штучкі.
10 гадоў – РУЖОВАЕ (алавянае)
вяселле. Трываласць сямейнай сувязі
на 10 гадавіну вяселля лічыцца непарушнай. «Алавяную» назву гэтага юбілею
звязваюць з гнуткасцю металу волава,
гэта значыць з уменнем мужа і жонкі падладжвацца адзін да аднаго. Падарункі ў
гэты дзень павінны быць такія ж прыгожыя, як адносіны мужа і жонкі, якія
вытрымалі 10 гадоў. Муж дорыць жонцы
11 руж: 10 чырвоных – як сімвал кахання і
1 белую – як сімвал надзеі на будучыню.
15 гадоў – КРЫШТАЛЬНАЕ (шкляное) вяселле. Крышталь, звонкі і чысты,
сімвалізуе чысціню і празрыстасць

шлюбных
адносінаў.
Найлепшыя
падарункі – разнастайныя вырабы з
крышталю і шкла. Застолле, па звычаі,
працягваецца да таго часу, пакуль хтосьці спецыяльна не разаб’е чарку, келіх
або талерку.
20 гадоў – ФАРФОРАВАЕ вяселле.
Фарфор – тонкі, лёгкі, вытанчаны і
далікатны матэрыял. Таму і да 20-й
гадавіны шлюбу варта ставіцца сур’ёзна:
калі муж і жонка не будуць асцярожныя,
ён можа разбіцца. У гэты дзень на святочны стол выстаўляецца новы фарфоравы посуд, бо лічыцца, што за 20 гадоў з
дня вяселля ўвесь падораны да вяселля
посуд разбіўся.
25 гадоў – СЯРЭБРАНАЕ вяселле.
Сямейны саюз высакародны і ўстойлівы,
як гэты метал. Існуе традыцыя апранаць
у гэты дзень побач з залатым заручальным пярсцёнкам яшчэ і сярэбраны. Госці
даюць мужу і жонцы падарункі з серабра.
30 гадоў – ЖАМЧУЖНАЕ вяселле.
Натуральны жэмчуг з’яўляецца сімвалам
чысціні і бездакорнасці адносін мужа і
жонкі. Муж дорыць жонцы каралі з
трыццаці жамчужын, што сімвалізуе трыццаць пражытых разам гадоў. Кожны год
каштоўны і прыгожы, як жамчужына.
35 гадоў – ПАЛАТНЯНАЕ (каралавае) вяселле. Палатно сімвалізуе трываласць, свет, дабрабыт і ўтульнасць. А карал мае ўласцівасць хутка разрастацца і
ўтвараць каралавыя рыфы. Таму на каралавае вяселле ў маладых ужо павінна
быць вялікая сям’я з мноствам унукаў.
40 гадоў – РУБІНАВАЕ вяселле.
Сімвал вяселля – рубін – камень кахання,
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агню і вечнага пачуцця, якое палае і не
згасне ніколі, бо ўжо праверанае часам.
Яго колер – колер крыві, а значыць, і
адносіны паміж мужам і жонкай
«крэўныя». Па цвёрдасці рубін падобны
да алмазу, і лічыцца, што ніякія выпрабаванні ўжо не могуць раскалоць
сям’ю.
45 гадоў – САПФІРАВАЕ вяселле.
Сімвал гадавіны – сапфір, камень кахання, які абараняе ад зла, камень абнаўлення і дабрыні. Дзякуючы яму адносіны
паміж мужам і жонкай становяцца як
быццам новымі, свежымі.
50 гадоў – ЗАЛАТОЕ вяселле. Золата ўвасабляе тое, што дасягнута нялёгкай працай. Людзі, якія пражылі разам паўстагоддзя, даказалі ўзаемнае
каханне, павагу, давер і адданасць. Існуе традыцыя ў дзень залатога вяселля
абменьвацца новымі заручальнымі пярсцёнкамі, а старыя аддаць унукам як сямейную рэліквію.
55 гадоў – ІЗУМРУДНАЕ вяселле.
Назва вяселля звязана з ізумрудам – каменем зялёнага колеру, які сімвалізуе
вечнасць жыцця. Свята, прысвечанае гэтай гадавіне, праводзяць для сваіх
бацькоў дзеці. Пажаданне да юбілею вяселля – жыць, кахаць і ніколі не старэць.
60 гадоў – ДЫЯМЕНТАВАЕ вяселле. Муж і жонка пражылі разам 60 гадоў,
выстаяўшы перад бурамі лёсу як самы
цвёрды матэрыял – алмаз. Ужо ніхто і
нішто не здолее скасаваць такі доўгі
шлюб. Муж дорыць жонцы ўпрыгажэнні з
дыяментам.
65 гадоў – ЖАЛЕЗНАЕ вяселле.

Сімвал гадавіны – жалеза, якое сімвалізуе моцныя адносіны, даказаныя доўгімі гадамі. На жалезнае вяселле мужам
дораць невялікія жалезныя фігуркі, падстаўкі, рамкі і да таго падобныя дробязі.
70 гадоў – ЖЫВАТВОРНАЕ вяселле. Гэта вясельны юбілей, калі кідаюць
погляд у мінулае і разумеюць: каханне,
пасланае небам, – гэта ласка і сапраўднае шчасце. Муж і жонка дзякуюць
адзін аднаму за шчаслівы лёс, а іх дзеці,
унукі і праўнукі прамаўляюць тосты за
здароўе, дораць «падзячныя» падарункі ў
знак удзячнасці і клопату пра старэйшых,
якія пранеслі каханне адзін да аднаго
праз усё жыццё, дзякуюць мужу і жонцы
за іх каханне, надзейнасць і цеплыню.
75 гадоў – КАРОННАЕ вяселле. Такі
працяглы шлюб – сапраўднае дасягненне. На гадавіну дзеці робяць для мужа і
жонкі вялікі торт, упрыгожаны лебедзямі,
якія схілілі галаву адзін да аднаго.
Юбіляры павінны самастойна разрэзаць
торт, пачаставаць ім усіх прысутных, а
лебедзяў пакінуць сабе і пачаставаць
адзін аднаго.
80 гадоў – ДУБОВАЕ вяселле.
Сімвал гэтай вяселля – дуб, які можа
прастаяць цэлае стагоддзе. Гэта магутнае дрэва не баіцца ніякіх ураганаў і бур.
Такі юбілей – вельмі рэдкая з’ява і сустракаецца пераважна сярод доўгажыхароў, што і пацвярджае дуб, які таксама
з’яўляецца сімвалам вечнасці.
100 гадоў – КРАСНАЕ вяселле. Самая немагчымая і нерэальная дата вяселля. Гэта назва з’явілася не так даўно.
Прыдумалі яго шчаслівыя Ніфтула і
Балабеім Агаевы, якія пражылі разам цэлае стагоддзе. У старыя часы на Русі
слова «красны» азначала прыгожы. Прыгожыя і пачуцці, якія вытрымалі выпрабаванне часам.
Горка!

