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АД ПА ТРЫ ЯР ХА ТУ ДА МАТ РЫ ЯР ХА ТУ
На огул, за апош нія 100 га доў па няц це «сям'я» вель мі 

транс фар ма ва ла ся. Ад па тры яр халь на га ўкла ду, дзе бяс-

спрэч ным лі да рам ся мей ства быў муж чы на, пе рай шлі да 

но вай ма дэ лі — мат ры яр халь най. Жан чы ны са мі ві на ва-

тыя. На вош та бы ло ўраў ноў ваць ся бе з муж чы на мі ў пра-

вах? Зай ма лі ся б дзець мі, вы шы ва лі кры жы кам, га та ва лі 

смач ныя абе ды і не ду ма лі б пра пен сію. Сён ня хат нюю 

гас па дар ку пры хо дзіц ца су мя шчаць са сва і мі пра фе сій ны мі 

аба вяз ка мі, і дуж ая па ло ва не заў сё ды імк нец ца пад ста віць 

на дзей нае пля чо. Ду ма е це, на га вор ваю? Мяр куй це са мі.

— Ня вес ты сён ня больш са ма стой ныя, моц ныя, — дае 

ацэн ку мяс цо вым ма ла да жо нам на чаль нік за гса Ма гі лёў-

ска га гар вы кан ка ма Га лі на АНОШ КА. — У 90 пра цэн тах 

са 100 яны дык ту юць муж чы нам, што і як трэ ба ра біць. 

І толь кі ў 10 % сем' яў муж чы на за ста ец ца га ла вой. Жан-

чы ны больш ма ла дыя і больш аду ка ва ныя, чым іх жа ні хі. 

Боль шасць з іх пра цуе, у той час як іх абран ні кі зна хо дзяц ца 

ў по шу ках пра цоў на га мес ца.

Не факт, што ў тым да лё кім «па тры яр халь ным» мі ну-

лым усе сем'і бы лі ад ноль ка ва шчас лі выя, але ж раз во даў 

амаль не зда ра ла ся. На са мрэч, што б жан чы на ра бі ла без 

муж чы ны? Ён жа быў кар міль цам. Сён ня гэ та неак ту аль-

на, як і адзін шлюб на ўсё жыц цё. Раз вес ці ся мож на ўжо 

на на ступ ны дзень.

«У МЯ НЕ СЯСТ РЫЧ КІ НЯ МА, 
У МЯ НЕ БРА ЦІ КА НЯ МА...»

На сён няш ні дзень у Бе ла ру сі іс нуе 11 ві даў дзяр жаў ных 

да па мог. За на ра джэн не трэцяга і кож на га на ступ на га дзі-

ця ці мож на атры маць ся мей ны ка пі тал, эк ві ва лент ны 10 ты-

ся чам до ла раў ЗША. Шэ раг сем' яў ка рыс та ец ца льго та мі, 

атрым лі вае ад рас ныя да па мо гі, суб сі дыі пры бу даў ніц тве 

жыл ля. Што яшчэ трэ ба?

Ства рай це сем'і і ка рыс тай це ся! На жаль, мо ладзь не 

спя ша ец ца. Па ін фар ма цыі ма гі лёў ска га за гса, ся рэд-

ні ўзрост жа ні хоў, якія звяр та лі ся сю ды ле тась, да ся гаў 

29,5 го да, ня вест — 28. Яшчэ пяць га доў та му ліч бы бы лі 

ін шы мі: 26,5 і 25 ад па вед на.

Але на ват у гэ тым амаль 30-га до вым уз рос це ма ла да-

жо ны за ста юц ца, мяк ка ка жу чы, дзець мі.

— На шы псі хо ла гі б'юць тры во гу, што ма ла дыя баць кі не 

ве да юць, як па во дзіць ся бе з но ва на ро джа ным дзець мі, — 

свед чыць на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня са цы яль най 

аба ро ны Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва Ма рыя МА ХУ НО ВА. — 

Яны яшчэ са мі тол кам не змаг лі ар га ні за ваць ся мей нае 

жыц цё, а ўжо па він ны вы хоў ваць ка гось ці трэ ця га. Яшчэ 

горш, ка лі ма ла дая сям'я жы ве з баць ка мі, дзя ду ля мі і ба бу-

ля мі. Атрым лі ва ец ца, што ста рэй шыя бя руць пад сваю апе-

ку і дзя цей, і ўну каў, тым са мым па збаў ля ю чы іх ад каз нас ці. 

Ня ма ра зу мен ня, што ство ра на но вая ячэй ка гра мад ства. 

По тым па чы на юц ца праб ле мы, раз во ды, гвалт...

Ка жуць, ка лі да са ра ка га доў у до ме не па ся лі лі ся дзе-

ці, там па се ліц ца адзі но та. Але сён ня баць коў скія па чуц ці 

мож на пе ра жыць прак тыч на ў лю бым уз рос це. Да па слуг 

су ра гат нае ма ця рын ства, дзе ці з пра бір кі. І зор кі гэ тым ак-

тыў на ка рыс та юц ца. Ні пол, ні ўзрост ім не пе ра шко да.

— Мне ўсё час цей пры хо дзіц ца су ты кац ца з не ра зу мен-

нем мо ла дзі, ча му сям'я — гэ та толь кі муж чы на і жан чы на. 

І гэ та ўжо не жар ты, — кан ста туе ме та дыст і лек тар пе ра-

соў ных вы ста вак, пе да гог Але на ЯРА ШЭ ВІЧ. — Па мя таю, 

як ад на дзяў чы на не маг ла па га дзіц ца з тым, што са юз 

муж чы ны і муж чы ны — гэ та ненар маль на. І пе ра ка наць яе 

бы ло не маг чы ма.

У ЧЫМ ПРАБ ЛЕ МА?
Па ра докс: у Бе ла ру сі іс нуе імідж шмат дзет най сям'і, але 

пры гэ тым цнат лі васць у ма ла дзёж ным ася род дзі ўспры ма-

ец ца як пры кме та не нар маль нас ці. Кант ра цэп ты вы мож на 

ку піць дзе па жа да ем, у тым лі ку ў пра дук то вай кра ме. 

Па свед чан не аб шлю бе ўсё роў на не па про сяць. Па за-

шлюб ныя ад но сі ны, маг чы ма, да па мо гуць зняць стрэс, але 

на ўрад ці пры ня суць шчас це. Бо пер ша па чат ко ва бу ду юц ца 

зу сім на ін шых ін та рэ сах.

— Не ка то рыя мас тац кія філь мы, вы ступ лен ні, якія мас-

кі ру юць ад маў лен не сям'і і дэ ман стру юць пе ра ва гі ін ша га 

жыц ця, на но сяць ад чу валь ную шко ду гра мад ству, — лі чыць 

дэ пу тат ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся-

мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр 

СТА РА ВОЙ ТАЎ. — У мя не трое дзя цей. Моц ная сям'я, якая 

яд нае дзя цей, баць коў, ба буль, дзя дуль, з'яў ля ец ца ас но вай 

шчас ця і доў га жы хар ства.

Сям'я перш за ўсё — гэ та ма лень кая дзяр жа ва са сва і мі 

па тра ба ван ня мі і аба вяз ка мі. І тры ма ец ца яна на аў та ры тэ-

це баць коў. Сён ня іс нуе шмат роз ных мер ка ван няў на конт 

юве наль най юс ты цыі, прын цы пы якой мо гуць з'я віц ца і ў 

за ка на даў стве Бе ла ру сі.

— Бу дзе цал кам зні шча ны пра цэс вы ха ван ня. Праз 15 га-

доў мы атры ма ем па ка лен не не кі ра ва ных ма ла дых лю дзей, 

якія бу дуць не прос та эга цэнт рыч ныя, а на огул не па жа да-

юць пры зна ваць ін ша га мер ка ван ня, акра мя свай го. У вы-

ні ку гэ та пры вя дзе да ска ра чэн ня на сель ніц тва. «Но выя» 

лю дзі не бу дуць на ра джаць, па коль кі ка раць дзі ця нель га, 

а як вы хоў ваць яго — не вя до ма. Дэ ма гра фіч ная яма ста не 

без дан ню. Мы атры ма ем тое, што за раз ад бы ва ец ца ў Еў-

ро пе. Поў нае знік нен не на цыі, — пе ра сце ра гае ды рэк тар 

даб ра чын на га фон ду «Ад кры тыя сэр цы» Ула дзі слаў 

ВА ЛА ХО ВІЧ.

— Аб вя шчэн не ген дар най ідэа ло гіі ста віць пад пы тан не 

са юз муж чы ны і жан чы ны, а ўза конь ван не прын цы пу пры-

яры тэт нас ці пра воў дзі ця ці над пра ва мі да рос лых ро біць 

не маг чы мым пра віль нае вы ха ван не дзя цей у сям'і, — ар-

гу мен туе ар хі епіс кап Ма гі лёў скі і Мсці слаў скі ўла ды ка 

Саф ро ній.

ЯК РА ТА ВАЦЬ СЯМ'Ю
За кла по ча насць бу ду чы няй тра ды цый най бе ла рус кай 

сям'і са бра ла ня даў на ў Ма гі лёў скім аб лас ным ме та дыч ным 

цэнт ры на род най твор час ці і куль тур на-асвет ніц кай ра бо ты 

ўсіх тых, ка му не абы яка вая гэ та праб ле ма. Іні цы я та рам 

круг ла га ста ла «Моц ная сям'я — моц ная дзяр жа ва» ста ла 

Ма гі лёў ская епар хія Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы. 

Сва і мі дум ка мі на конт па гроз для бу ду чы ні сям'і дзя лі лі ся 

пе да го гі, дзяр жаў ныя слу жа чыя, на род ныя абран ні кі, прад-

стаў ні кі роз ных кан фе сій, гра мад скія дзея чы, якія пры еха лі 

ў Ма гі лёў з усіх аб лас цей.

Кі раў нік Цэнт ра аба ро ны ма ця рын ства і ся мей ных 

каш тоў нас цяў іе рэй Ула дзі мір КО ТАЎ лі чыць, што прый-

шла па ра за фік са ваць па няц ці «баць ка», «ма ці», «сям'я» на 

ўзроў ні за ка на даў чай ба зы. Каб не бы ло іх двух сэн соў ных 

трак то вак.

— Ад ной чы я вы сту паў у ма ла дзёж най аў ды то рыі і мя не 

спы та лі, ча му царк ва асу джае не тра ды цый ныя ад но сі ны 

лю дзей, што дрэн на га ў тым, што муж чы на ка хае муж чы ну. 

Я ад ка заў: мы жы вём на гэ тай зям лі толь кі дзя ку ю чы та му, 

што на ра дзі лі ся ў тра ды цый най сям'і і на шы ма ці не зра бі лі 

аборт, — ка жа клі рык.

Шмат бы ло ска за на і пра тое, што ў Бе ла ру сі не ха пае 

спе цы яль на га кан тэн ту для па вы шэн ня прэ сты жу тра ды-

цый най сям'і, не ка то рыя ві дэа і аў ды я ма тэ ры я лы ста вяць 

пад су мнен не ся мей ныя каш тоў нас ці, ня ма тэ ле се ры я лаў 

і шоу-пра грам, дзе б пры сут ні чаў во пыт пе ра адоль ван ня 

цяж кіх жыц цё вых сі ту а цый.

— У на шай ар га ні за цыі ёсць пры ту лак і пе рад аборт нае 

кан суль та ван не, і мы, пас ля ста сун каў з жан чы на мі, якія 

да нас звяр ну лі ся, упэў ні ва ем ся, што дзяр жа ва доб ра пад-

трым лі вае сем'і на ма тэ ры яль ным уз роў ні, але не здоль ная 

да па маг чы ў кры зіс ных сі ту а цы ях. У нас, на жаль, ня ма 

ма дэ ляў іх пе ра адо лен ня, — ка жа Ве ра ні ка СЯР ДЗЮК, 

стар шы ня Цэнт ра пад трым кі сям'і і ма ця рын ства «Ма-

ту ля». — У нас рэ гіст ру юць шлю бы, раз во ды, але ні чо-

га не ро бяць, каб на ву чыць ма ла дую сям'ю спраў ляц ца з 

праб ле ма мі.

Па вы ні ках су стрэ чы быў ство ра ны ка ар ды на цый ны са-

вет, які вы пра ца ваў шэ раг па зі цый па за ха ван ні ін та рэ саў 

га лоў най ячэй кі гра мад ства. Ся род іх пра па но ва рас пра-

ца ваць дзярж пра гра му пад рых тоў кі мо ла дзі да ся мей на га 

жыц ця і асоб на для ўста ноў аду ка цыі, па вя лі чыць коль касць 

мас тац кіх і муль ты плі ка цый ных філь маў, а так са ма куль-

тур ных пра грам, пры све ча ных па пу ля ры за цыі прэ сты жу 

сям'і і дзе та люб ства, на за ка на даў чым уз роў ні за ма ца ваць 

вы ха ван не дзя цей у шмат дзет ных сем' ях як фор му пра цоў-

най дзей нас ці, ума ца ваць га ран тыі баць коў скіх пра воў на 

вы ха ван не дзя цей і аб ме жа ваць праз мер нае ўмя шан не ва 

ўнут ра ныя спра вы сям'і ор га наў апе кі, шы ро ка ін фар ма ваць 

на сель ніц тва на конт шко ды абор таў для зда роўя жан чы ны і 

бес ча ла веч нас ці за бой ства но ва га жыц ця на ран ніх эта пах 

яго з'яў лен ня. Пра па ноў ва ец ца так са ма рас пра ца ваць Ко-

дэкс ся мей ных каш тоў нас цяў, дзе бу дуць рас кла дзе ны па 

па лі чках усе тыя па няц ці, якія са дзей ні ча юць ума ца ван ню 

са ю за муж чы ны і жан чы ны, а так са ма за ха ван ню ду хоў на-

ма раль ных каш тоў нас цяў і па вы шэн ню ро лі баць коў у сям'і. 

Акра мя гэ та га, звяр та ец ца ўва га на тое, што не ка то рыя па-

няц ці і фар му лі роў кі ска жа юц ца, а гэ та не да пу шчаль на пры 

вы ха ван ні зда ро ва га гра мад ства. На прык лад, гра ма дзян скі 

шлюб — гэ та афі цый ны са юз, та му не трэ ба пры кры ваць ім 

па за шлюб ную су вязь. Трэ ба ўсё вы раз на на зы ваць сва і мі 

ім ёна мі. Та ды не бу дзе ні я кай двух сэн соў нас ці. З гэ ты мі 

і ін шы мі пра па но ва мі ка ар ды на цый ны са вет мае на мер 

звяр тац ца ў вы шэй шыя струк ту ры ўла ды.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Не каль кі га доў та му «дэ ма гра фіч ныя на жні цы» 

ў на шай кра і не прак тыч на са мкну лі ся. У 2015 го дзе 

на ра дзі ла ся 119 ты сяч дзя цей — рэ корд ная 

коль касць за ўсю гіс то рыю іс на ван ня су ве рэн най 

Бе ла ру сі. Але ўжо ле тась на ро джа ных бы ло ме ней, 

чым па мер лых, на 13 %. І сі ту а цыя пра цяг вае 

за ста вац ца на пру жа най. У Бе ла ру сі шмат ро біц ца 

для та го, каб ства ра лі ся сем'і, па ляп ша ла ся 

дэ ма гра фіч ная аб ста ноў ка, але гэ та не заў сё ды 

дае свой плён. Ча му?

Аб мяр ку ем?Аб мяр ку ем?  

НЕ ТРА ПІЦЬ У «ЯМУ»
Ма тэ ры яль ныя ўмо вы для тра ды цый най сям'і 
ў Бе ла ру сі ство ра ны. Спе цы я ліс ты лі чаць — 
не ха пае ду хоў ных

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Су стрэ ча пра хо дзі ла вось у якім фар ма це. Спа чат ку 

ўдзель ні кі прэ зен та ва лі ся бе. По тым ма ля ва лі: ім пра па на-

ва лі ад люст ра ваць, як яны ўяў ля юць тэ му ка хан ня. Бы ла 

за пла на ва на так са ма му зыч ная паў за: адзін з муж чын ака-

заў ся му зы кан там і за ха цеў сыг раць на гі та ры і вы ка наць 

бар даў скую пес ню. І вя до ма, са май ці ка вай част кай ста лі 

не па срэд на хут кія спат кан ні: па жы лыя са дзі лі ся за сто лі кі ад-

но на су праць ад на го і за па ру хві лін ста ра лі ся як ма га больш 

да ве дац ца пра свай го су раз моў ні ка. Ат мас фе ра спры я ла 

ра ман ты цы: свеч кі, квет кі, му зы ка...

— Бліс ку чыя, ра дас ныя во чы — са мы леп шы вы нік, — 

упэў не на на мес нік ды рэк та ра цэнт ра. — Уво гу ле, ха це ла ся 

па гля дзець, як ста рэй шая аў ды то рыя ўспры ме экс пе ры-

мент. Ака за ла ся, яны вель мі ад кры тыя для но ва га. Лю дзі 

ся рэд ня га ўзрос ту, мне зда ец ца, на ват больш за кры тыя.

У цэнт ры за пэў ні ва юць: хут кія спат кан ні бу дуць ла-

дзіць рэ гу ляр на. Толь кі трэ ба пры ду маць, як пры цяг-

нуць да ўдзе лу ў іх муж чын. Бо так атрым лі ва ец ца, што 

прад стаў ні кі ду жай па ло вы больш па сіў ныя за жан чын. 

«Мы на ват ро бім мі ні-да сле да ван не: дзе ёсць муж чы ны? 

— усмі ха ец ца су раз моў ні ца. — У спі се тан ца валь ныя 

пля цоў кі, пар кі ад па чын ку, дзе пен сі я не ры гу ля юць у 

да мі но і шах ма ты, ры ба лоў ныя мес цы. Вось ку ды трэ ба 

ехаць».

А яшчэ па зна ё міц ца мож на на за ня тках цэнт ра: там 

як раз збі ра юц ца лю дзі з па доб ны мі ін та рэ са мі. Жан чы ны, 

ува га: муж чы ны час цей за піс ва юц ца на кур сы па пра моў-

ніц кім май стэр стве, кам п'ю тар най аду ка ва нас ці і гім нас-

ты цы «Бе ла яр».

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

ДЗЕ ВЫ, МУЖ ЧЫ НЫ?
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.


