
АД ПА ЧАТ КУ 
ДА КАН ЦА

З ча го афі цый на па чы на ец ца 
сям'я, пэў на, усім вя до ма: з ад па-
вед най па зна кі, па стаў ле най у заг-
се, без якой пра жы ві це вы ра зам 
хоць сто га доў — на юры дыч най 
мо ве бу дзе це на зы вац ца су жы це-
ля мі, а не му жам і жон кай. А вось у 
які мо мант сям'я, ска жам так, пе ра-
стае іс на ваць як су цэль ны ар га нізм 
і ро біц ца па ла ма най ма за і кай?

Пы тан не гэ та зу сім не мар нае, 
як мо жа зда вац ца на пер шы по-
гляд, а, на ад ва рот, вост рае і зла ба-
дзён нае. Вось толь кі ліч бы На цы я-
наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та: 
за апош нія пяць га доў коль касць 
за клю ча ных у кра і не шлю баў ня-
ўхіль на ска ра ча ец ца (ка лі ў 2013-м 
за гсы Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва лі 
87 127 шлю баў, то ле тась — уся го 
66 215), а вось коль касць раз во даў, 
на жаль, за ста ец ца ад нос на ста-
біль най (36 105 ска са ва ных шлю-
баў у 2013-м і 32 006 — у 2017), 
і ка э фі цы ент, пра бач це, раз ва дзі-
мас ці скла дае 3,4—3,8 на 1000 ча-
ла век на сель ніц тва.

Але што ліч бы, ка лі тут, зу сім 
по бач, — лю дзі. Час та, вяр та ю-
чы ся да сва іх ге ро яў — ся мей ных 
пар, пра якіх мы пі са лі 5—10 га доў 
та му, — мы з ка ле га мі з рас ча-
ра ван нем да вед ва ем ся, што яны 
даў но ўжо не па ры. Не ка то рыя, як 
на ша зям ляч ка спя вач ка Ры та Да-
ко та, за хоў ва юць глян ца вы ін стаг-
рам ны ста тус «шчас лі выя ра зам» 
уся го тры га ды і ра зы хо дзяц ца так 
жа гуч на і эма цы я наль на, як сы-
хо дзі лі ся. Ін шыя, як вя до мыя ра-
сій скія гу ма рыс ты Яў ген Пет ра сян 
і Але на Сце па нен ка, рас ста юц ца 
пас ля 33 га доў су мес на га жыц ця. 
І хоць дзе ляць су мес на на жар та-
ва ную ма ё масць ін тэ лі гент на, без 
ліш ніх скан да лаў і пры цяг нен ня 
жоў тай прэ сы, гэ та зу сім не смеш-
на...

На огул, ка лі гля дзіш на ме дыя-
пер сон, склад ва ец ца ўра жан не, 
што раз вод — гэ та ней кі мод ны 
трэнд. То скан да ліст Шнур, які 
вяр нуў ся ў пры стой нае гра мад-
ства дзя ку ю чы жон цы Ма ціль дзе, 
ска са ваў шлюб з ёй — да рэ чы, 
ужо трэ ці для му зы кан та. То зор ка 
ма ла дзёж ных се ры я лаў акт ры-
са На стас ся Сам бур ская пас ля 
двух ме ся цаў (!) ся мей на га жыц ця 
з ак цё рам і ўла даль ні кам ты ту ла 
«Міс тар Бе ла русь» Кі ры лам Ды цэ-
ві чам — дэ ман стра тыў на вы да лі ла 
ўсе су мес ныя фо та ў сац сет ках і, 
па чут ках, вы ста ві ла му жа з до му. 
То аска ра нос ны рэ жы сёр Гіль ер-
ма дэль То ра рас стаў ся з жон кай 
пас ля 30 га доў тры ва ла га шлю бу, 
то Ан джэ лі на Джа лі і Брэд Піт, якія 
су мес ны мі на ма ган ня мі раз бу ры-
лі га лі вуд скую кар цін ку ідэа льнай 
шмат на цы я наль най сям'і, два га ды 
за пар вы свят ля юць ад но сі ны і дзе-
ляць апе ку над дзець мі. Як тут усім 
ас тат нім за хоў ваць ве ру ў «жы лі 
яны доў га і шчас лі ва»?!

Дзя ка ваць бо гу, ёсць і ад ва рот-
ныя пры кла ды. Праў да, не та кія 
яр кія і за ўваж ныя: нар маль ныя ча-
ла ве чыя па во дзі ны заўж ды менш 
кі да юц ца ў во чы, чым скан дал і 
эпа таж. Аль бо як раз гэ тыя сем'і, 
якія і праз 5, 10, 20, 40 і больш га-
доў ра зам за ха ва лі гэ та са мае «ра-
зам», у су час ных умо вах ро бяц ца 
вы клю чэн ня мі, а ін ды ві ду а ліс ты-
ад на асоб ні кі, для якіх сва бо да ад 
аба вяз каў і кам пра мі саў важ ней-
шая за ўсё ас тат няе, — нор май?

Зрэш ты, не, за над та сум ная вы-
сно ва атрым лі ва ец ца. Маг чы ма, 
каб не да вес ці да та ко га кан ца, 
трэ ба вяр нуц ца да па чат ку: з ча го 
па чы на ец ца сям'я? Вяр нуц ца, зла-
віць той мо мант, ка лі з двух «я» на-
ра дзі ла ся «мы»... І пра нес ці яго так 
доў га, як змо жа це. А по тым яшчэ 
кры ху.
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Ся мей ная спра ваСя мей ная спра ва  

Гэ та па-на ша му!Гэ та па-на ша му!  

«Ка ра вай мы не ла ма лі, 
бу ке цік ня вес ты не кі да лі...»

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ 
БА БУ ЛІ НА ГА ЛЁ НУ

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Ма ма шые він таж ныя цац кі, доч кі пры дум ля юць ім ім ёны, а та та фа та гра фуе

Фо
 та

 П
аў

 ла
 П
ЯТ

 РЫ
 Ш
ЧА

 ВА
.

Ве ра ні ка МА ШАР СКАЯ, якая вы раб ляе галь шту кі-ма тыль кі з ар-

на мен там (гл. «Звяз ду» за 09.02.2017 «Эфект ма тыль ка, або Муж-

чы ны так са ма хо чуць быць мод ны мі»), ня даў на вый шла за муж. 

Што ці ка ва, ідэя зла дзіць свя та ў бе ла рус кім сты лі на ле жыць яе 

вы бран ні ку Аляк сею Ва ладзь ко. «Мой муж ці ка віц ца на шай куль-

ту рай і гіс то ры яй. Та му ідэя вя сел ля па-бе ла рус ку бы ла бліз кая 

нам аба ім».

Пер шае маё пы тан не пас ля та го, як уба чы ла вя сель ныя здым кі: «Ча му 

жа ніх не ў ва шым ру кат вор ным мят лі ку?» На што Ве ра ні ка толь кі ўсміх-

ну ла ся: «Бо па ло ва гас цей муж чын ска га по лу на вя сел лі бы ла ў ма іх тва-

рэн нях. Жа ніх жа па ві нен ад роз ні вац ца. Та му і спы ні лі ся на бе ла снеж най 

ка шуль цы з чыр во ным ар на мен там. Для май го та ты, як, да рэ чы, і для 

мно гіх сва я коў, вы шы ван ку зра бі ла ма ма. Сваю ж су кен ку яна аздо бі ла 

ары гі наль ны мі ка ра ля мі з ар на мен там з бі се ру, на бы ла іх у нас у Ор шы 

ў До ме ра мёст ваў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Ды зай нер ка з Ор шы, 
пра якую «Ся мей ная га зе та» 

пі са ла паў та ра го да та му, 
зла дзі ла вя сел ле 

з бе ла рус кім ка ла ры там
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