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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

У 2008-м са цы ё лаг пра ца ва ла 

над вя лі кім на цы я наль ным да сле-

да ван нем — «Пры чы ны ся мей на га 

ня шчас ця ў Бе ла ру сі».

— Га лоў ная пры чы на раз ла ду 

ця пер — гро шы і ма тэ ры яль ныя 

каш тоў нас ці. Не за да во ле насць 

уз ні кае, та му што адзін з парт-

нё раў, на дум ку ін ша га, не ўмее 

за раб ляць ці тра ціць, не імк нец-

ца да боль ша га і г. д. Да лей ідуць 

праб ле мы, якія да ты чац ца ўза е-

ма ра зу мен ня ў сям'і. Лю дзі па вод-

зяць ся бе эга іс тыч на, не слу ха юць 

парт нё ра, не да па ма га юць яму. 

Прэ тэн зіі на конт дзя цей у асноў-

ным вы каз ва юць жан чы ны: баць ка 

ча сам уво гу ле не пры мае ні я ка га 

ўдзе лу ў вы ха ван ні. Акра мя та го, 

у су вя зі з раз бу рэн нем ген дар ных 

стэ рэа ты паў, па дзел хат ніх аба-

вяз каў так са ма мо жа стаць пры-

чы най па ста ян ных сва рак. Жан-

чы на больш не хо ча ў адзі ноч ку 

цяг нуць на са бе ра бо ту, дом, дзя-

цей і му жа. П'ян ства, нар ка ма нія 

і ін шыя дрэн ныя звыч кі па-ра ней-

ша му за ста юц ца ў спі се, — ка жа 

Свят ла на. — А «не су мя шчаль нас-

ць ха рак та раў», якая так час та на-

зы ва ец ца пры чы най раз во даў, не 

бы вае ў прын цы пе. Ка жуць, ка лі 

вы пад ко вых муж чы ну і жан чы ну 

па ся ліць на бяз люд ным вост ра-

ве, яны ў лю бым вы пад ку па між 

са бой да мо вяц ца і бу дуць жыць 

у зго дзе.

Зна чыць, у на шых умо вах гэ та 

так са ма маг чы ма. Ін шая спра ва, 

чым боль шы вы бар, тым скла да-

ней вы браць. Ме на ві та ў ме га по-

лі сах са мы вя лі кі пра цэнт лю дзей-

адзі но чак.

Ра зам з тым на ву коў цы ак цэн-

ту юць ува гу на раз ме жа ван ні ўнут-

ра ных пры чын і знеш ніх фак та раў, 

якія пры вод зяць да раз во даў.

— Са цы яль ныя ўмо вы так са-

ма не ідэа льныя для тры ва лас ці 

шлю баў. На прык лад, ін тэн сіў нае 

за цяг ван не жан чын у пра фе сій ную 

і вы твор чую дзей насць вы гад на 

дзяр жа ве і сям'і ў эка на міч ным 

пла не, але не спры яе дэ ма гра фіч-

най сі ту а цыі. Ра бо та — асноў ны 

«кан ку рэнт» сям'і. Ме на ві та эка на-

міч на не за леж ныя жан чы ны, ка лі 

яны не за да во ле ныя ста сун ка мі, 

час цей па тра бу юць скасавання 

шлюбу, — ка жа Свят ла на. — Са-

ма пра цэ ду ра раз во ду ў наш час 

мак сі маль на спро шча ная. Да та го 

ж ця пер у гра мад стве лі бе раль-

нае стаў лен не да тых, хто раз вёў-

ся. Пом ню 60-я га ды, ка лі рас пад 

сям'і ўспры маў ся як тра ге дыя, як 

гань ба. Ні хто гэ тым не га на рыў-

ся — на ад ва рот. А сён ня з гэ та га 

ро бяць сен са цыю, на якой мож на 

за ра біць па бо лей гро шай. Ме на-

ві та пад ра бяз нас ці раз во даў ар-

тыс таў, па лі ты каў і спарт сме наў 

у прэ се і на тэ ле ба чан ні ро бяць 

рэй тын гі і «збі ра юць ка су». Та кая 

аб ста ноў ка толь кі пад штур хоў вае 

да не аб ду ма ных дзе ян няў. Ка лі ты 

кож ны дзень ба чыш та кое, бяс кон-

цую ча ра ду шлю баў і раз во даў, то 

і сам мі ма во лі пач неш ду маць: «Ім 

мож на, а мне нель га? І я раз вя ду-

ся, знай ду ка гось ці ле пей». Дзе 

доб рыя пры кла ды? Іх са праў ды 

не ха пае.

Да сле да ван ні жыц цё вых каш-

тоў нас цяў бе ла ру саў па каз ва юць: 

сям'я ў нас на пер шым мес цы. Так 

бы ло заў сё ды. Але ця пер у гэ тае 

па няц це ўклад ва ец ца зу сім ін шы 

сэнс, чым 50 га доў та му. Са мо па-

няц це сям'і ста ла раз мы тым. Ра ней 

з сям' ёй звяз ва лі па чуц цё лю бо ві 

і па ва гі, пад трым ку, су мес нае вя-

дзен не по бы ту, на ра джэн не дзя-

цей. Ця пер гэ та прос та ко ла бліз кіх 

лю дзей, на ват не аба вяз ко ва кроў-

ных сва я коў.

— Праб лем пад кід вае і вір ту аль-

ная рэ аль насць, якая за цяг вае лю-

дзей усё больш, асаб лі ва мо ладзь. 

Ра ней «у гра мад ства» мы вы хо дзі-

лі ўсёй сям' ёй. Муж, жон ка і дзе ці 

ўспры ма лі ся не ад рыў на. За раз мы 

пе ра тва ра ем ся ў ін ды ві ду а ліс таў: 

не хо чам быць доб ры мі для му жа 

і дзя цей, нам важ на, коль кі «лай-

каў» па ста вяць не зна ём цы пад фо-

та ў «Фэй сбу ку» ці «Ін стаг ра ме».

Па ста тыс ты цы час цей за 

ўсё сем'і рас па да юц ца ў пер-

шыя пяць га доў. Су тык нуў шы-

ся з пер шы мі цяж кас ця мі, лю дзі 

ад сту па юць. Мяр ку юць: ка лі ў 

са мым па чат ку праб ле мы, то і 

да лей яны бу дуць пра цяг вац ца. 

Але гэ та не так.

— Лю быя ад но сі ны мож на ўя-

віць як гра фік з кры вой. Да сле да-

ван ні па каз ва юць: у са мым па чат-

ку, ка лі па між людзь мі ад бы ва ец-

ца фі зіч нае пры цяг нен не і роск віт 

эмо цый, лі нія зна хо дзіц ца ўвер се. 

З ця гам ча су, ка лі ўзні ка юць так 

зва ная «бы та ву ха» і шэ рыя буд-

ні, яна апус ка ец ца ўніз. Ёсць дно, 

яко га мож на да сяг нуць у мо мант 

кры зіс ных сі ту а цый — на ра джэн-

не дзі ця ці, смерць бліз кіх, хва ро ба. 

Ка лі лю дзі ра зам пе ра жы ва юць гэ-

тыя па дзеі, то ста но вяц ца па-са-

праўд на му род ны мі. Пас ля гэ та га, 

як пра ві ла, на зі ра ец ца ўздым. За-

да валь нен не ад ад но сін на но вым 

уз роў ні яшчэ боль шае, чым на па-

чат ку, па коль кі ця пер парт нё ры да-

сяг ну лі глы бей ша га па ра зу мен ня 

з роз ных ба коў. У доў гія ад но сі ны 

трэ ба ўклад вац ца для та го, каб 

быць шчас лі вым не толь кі за раз, 

але і праз 20, 30, 50 га доў.

НА ВУ КА СТВА РЭН НЯ
— Ка лі мы хо чам вы ха ваць па-

ка лен не з тры ва лы мі по гля да мі 

на сям'ю, то пра ца ваць над гэ тым 

трэ ба сіс тэм на, па чы на ю чы са шко-

лы, — упэў не на са цы ё лаг. — Ця пе-

раш няе ма ла дое па ка лен не, якое 

па ды хо дзіць да ўзрос ту ўступ лен ня 

ў шлюб, звычайна не ве дае тол-

кам, як трэ ба бу да ваць ад но сі ны. 

Пік раз во даў у нас як раз прый шоў-

ся на ка нец 90-х — па ча так 2000-х. 

Сён няш нія хлоп цы і дзяў ча ты 

ўспры ма юць раз вод як нор му. На-

ту раль на, што яны не ба чаць сэн су 

ўклад вац ца ў доў га тэр мі но выя ад-

но сі ны — у мно гіх пе рад ва чы ма 

прык лад баць коў скіх ня ўдач.

Кож ны год Свят ла на Бу ра ва 

пра па ноў вае сва ім сту дэн там на-

пі саць эсэ на тэ му «Гіс то рыя ка хан-

ня, якая мя не ўра зі ла». Умо ва — 

рас ка заць пра рэ аль на іс ну ю чую 

па ру. «Пры кла даў з жыц ця ўсё 

менш. У леп шым вы пад ку, пі шуць 

пра сва іх ба буль і дзя дуль, а менш 

пра баць коў», — сум на кан ста туе 

жан чы на.

Ад нак, на яе дум ку, вы хад з сі-

ту а цыі ёсць. На пры кан цы 80-х у 

бе ла рус кіх шко лах па ча лі ўво дзіць 

прад мет «Эты ка і псі ха ло гія ся мей-

на га жыц ця».

— Нам не аб ход на вяр нуц ца да 

гэ тай ідэі. Ця пер, ка лі ін фар ма-

цый нае по ле та кое шы ро кае, мы 

ве да ем «усё пра ўсіх». А як бу да-

ваць ад но сі ны з ты мі, хто по бач, не 

ве да ем. Па зі тыў ную ўста ноў ку на 

сям'ю трэ ба за клад ваць да та го, 

як ча ла век па спее на ра біць па мы-

лак, — у шко ле. Каб, ус ту па ю чы 

ў да рос лае жыц цё, кож ны ве даў, 

на вош та ўклад вац ца ў тры ва лыя 

ад но сі ны, якія спа ку сы яго пад сце-

ра га юць на шля ху да шчас лі вай 

сям'і і як іх па збег нуць. Гэ та не 

менш важ на, чым зра біць уда лую 

кар' е ру.

ПЕ РАД СУ ДОМ — 
ДА ПСІ ХО ЛА ГА

Ка лі за зір нуць на адзін з са мых 

па пу ляр ных бе ла рус кіх фо ру маў, 

то ў раз дзе ле пра раз во ды мож на 

ўба чыць толь кі тры тэ мы — «як 

пры му сіць бы ло га му жа пла ціць 

алі мен ты», «як па збег нуць вы-

пла ты алі мен таў» і «як ад су дзіць 

ма ё масць/што ра біць з іль гот ным 

крэ ды там, ка лі раз во дзіш ся/дай-

це кан так ты юрыс та па шлю ба-

раз вод ных пра цэ сах». Пра тое, 

як за ха ваць сям'ю, дзе знай сці ў 

са бе сі лы, каб жыць да лей, і як не 

ад біць у дзя цей жа дан не жа ніц-

ца, га вор ка не ідзе. А між ін шым 

у ста лі цы пра цуе Мін скі га рад скі 

цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня сям'і і дзя цей. Па бяс плат ную 

псі ха ла гіч ную кан суль та цыю сю ды 

мо гуць звяр нуц ца ў тым лі ку і па-

ры, у якіх на спеў кры зіс ся мей ных 

ад но сі наў.

— Ста сун кі зво дзяц ца вы ключ-

на да на за па шван ня крыўд, кры ку, 

не жа дан ня іс ці на ўступ кі. Лю дзі не 

мо гуць вый сці з кан флік ту цы ві лі-

за ва ны мі ме та да мі. Пэў ны час яны 

цер пяць, а пас ля або звяр та юц ца 

да псі хо ла га, або ад ра зу па да юць 

за яву на раз вод, — ка жа за гад-

чык ад дзя лен ня псі ха ла гіч най 

да па мо гі сем' ям і дзе цям На-

талля ПА ЧЭП КА. — Ад куль та кая 

не пры маль насць да ін шых? Мы ўсе 

не ўсвя дом ле на пе ра но сім баць коў-

скую ма дэль па бу до вы ад но сін на 

ся бе. Ка лі ма ці па ста ян на кры ча ла 

на баць ку, то вя лі кая ве ра год насць, 

што і дач ка бу дзе «пі ліць» свай го 

му жа. Ад нак, ка лі ў сям'і парт нё ра 

бы лі зу сім ін шыя па рад кі, мі рыц ца з 

та кі мі па во дзі на мі ён не ста не.

Па сло вах псі хо ла га, кан флікт — 

гэта  нор ма жыц ця.

— Ме ды я та ры лі чаць, што спрэ-

чак не бы вае толь кі на могілках, 

і гэ та са праў ды так. Увесь свет — 

гэ та су тык нен не су праць лег лых по-

гля даў, мэт, ін та рэ саў. Та му на год 

для кан флік таў шмат, асаб лі ва ў 

сям'і. Праў да, да з'яў лен ня дзя цей 

яны лёг кія, пас ля па паў нен ня — аб-

ста ноў ка аб васт ра ец ца. Сем'і, дзе 

парт нё ры га то выя да работы над 

са бой і ідуць на кам пра мі сы, спраў-

ля юц ца з усім са ма стой на. Та кіх у 

наш час ма ла. Ад сюль і вы ні кае 

та кі вя лі кі пра цэнт раз во даў.

Пры хо дзяць на кан суль та цыі 

па ра мі, ра зам з дзець мі. Бы вае, 

жан чы ны спра бу юць ра за брац ца ў 

ся мей ных праб ле мах без пры сут-

нас ці му жа. Хоць муж чы ны так са-

ма не рэд кія гос ці ў цэнт ры. І ўсё ж 

час цей не за да во ле ныя ад но сі на-

мі ме на ві та прад стаў ні цы сла бо га 

полу.

Веч ная жа но чая прэ тэн зія «па-

ка ха ла ад на го ча ла ве ка, а пас ля 

вя сел ля яго быц цам пад мя ні лі» 

раз бі ра ец ца псі хо ла га мі цэнт ра 

па ста ян на:

— Ка лі мы вы бі ра ем парт нё ра, 

то пры мя ня ем у да чы нен ні да яго 

ад ны кры тэ рыі. Ці пра віль ней ска-

заць, што па пер шым ча се мы да-

ём во лю эмо цы ям і фі зіч на му пры-

цяг нен ню, не пры слу хоў ва ем ся да 

ро зу му і на мно гае за плюшч ва ем 

во чы. Пер шыя не каль кі га доў су-

мес на га жыц ця ў сям'і ад бы ва юц-

ца на ту раль ныя пры цір кі. Ідэа льны 

воб раз з на шай га ла вы да паў ня-

юць ры сы рэ аль на га ча ла ве ка, 

якім з'яў ля ец ца наш парт нёр. Ка лі 

ў гэ ты пе ры яд па ра зной дзе ў са бе 

сі лы па га ва рыць і прый сці да кан-

сэн су су, то шлюб вый дзе на но вы 

ўзро вень. Не — яны раз бя гуц ца ў 

по шу ках но вых «ідэа лаў», — тлу-

ма чыць На тал ля. — На ступ нае вы-

пра ба ван не — на ра джэн не дзя цей. 

Жан чы не ця пер ма ла та го, што 

муж чы на пры го жы і моц ны, ёй трэ-

ба, каб ён быў і доб рым баць кам. 

А гэ тых якас цяў у яго мо жа прос та 

не ака зац ца. Ад ны мі кры ка мі «ча-

му ты мне не да па ма га еш?» праб-

ле му не вы ра шыць, зноў па трэ бны 

кан струк тыў ны дыя лог.

Яшчэ ад на ты по вая сі ту а цыя, 

якую да во дзіц ца раз бі раць: лю дзі 

доў га жы вуць у кан флік тах і «пу жа-

юць» ад но ад на го раз во дам.

— Для іх гэ тае сло ва — маг чы-

масць да сяг нуць сва ёй мэ ты. «Ка лі 

не зной дзеш но вую ра бо ту, я з та-

бой раз вя ду ся» ці «Ка лі не пе ра-

ста неш сяб ра ваць з Пе цем, сы ду 

да ма мы». За мест та го, каб сес ці і 

спа кой на аб мер ка ваць праб ле му, 

су жэн цам пра сцей кі дац ца фра за-

мі пра раз вод.

Асоб на мож на раз гля даць кан-

флік ты, якія ўзні ка юць у ма ла дых 

з баць ка мі су жэн ца. Вя до ма, усе 

ма мы і та ты жа да юць сва ім дзе цям 

толь кі лепшага, але час та ў гэ тым 

імк нен ні да па маг чы яны за хо дзяць 

за над та да лё ка.

— Важ на з са ма га па чат ку ста-

віць кроп кі над «і», вы бу доў ваючы 

ся мей ныя ме жы. Шмат лі кія кан-

флік ты ўзні ка юць, ка лі ў па ры на-

ра джа ец ца дзі ця і на вас пе ча ныя 

ба бу лі і дзя ду лі па чы на юць за над та 

апя каць не маў ля. Але па за ко не 

ад каз насць за жыц цё і зда роўе дзі-

ця ці ня суць баць кі. Ка лі яны звер-

нуц ца да ста рэй шых па па ра ду, 

тыя па він ны пад ка заць. Не — ня ма 

ча го ўмешвацца. Ба бу лі і дзя ду лі 

па трэб ны, каб пес ціць уну каў, а для 

вы ха ван ня ёсць ма ма і та та.

Уво гу ле, мно гія не мо гуць спра-

віц ца з су мес ным вы ха ван нем дзя-

цей. Ад ной чы ў цэнтр прый шла 

шмат дзет ная па ра. Тра іх вы га да-

ва лі без праб лем, а вось чац вёр тае 

дзі ця ста ла кам нем спа тык нен ня. 

Зда ва ла ся б, да рос лыя лю дзі з 

вя лі кім во пы там, якія ра зам праз 

мно гае прай шлі. Але зда лі нер вы, 

яны ста мі лі ся і пе ра ста лі «чуць» 

ад но ад на го.

Так са ма дзе ці час та бы ва юць 

не толь кі пры чы най, але і ах вя рай 

баць коў скіх кан флік таў.

— Ка лі су жэн цы «ва ю юць» між 

са бой, яны або не звяр та юць ува-

гі на дзе так зу сім, або вы ка рыс-

тоў ва юць іх як зброю: «Я за бя ру» 

і «Я ад су джу». Гэ тым са мым ня-

рэд ка да вод зяць ма лень кіх да не-

ўро заў ці на ват больш сур' ёз ных 

псі хіч ных за хвор ван няў.

Як бач на, праб ле мы ў сем' ях 

бы ва юць роз ныя. Чым мо жа да па-

маг чы псі хо лаг, па сут нас ці чу жы 

ча ла век?

— Спе цы я ліс ты не да юць га то-

вых фор мул шчас лі вых ад но сін, 

не ра яць дзей ні чаць тым ці ін шым 

чы нам. Сак рэт у тым, што кож ны 

мо жа сам знай сці ра шэн не. За да ча 

ква лі фі ка ва ных псі хо ла гаў — за-

даць пра віль ныя пы тан ні, — тлу-

ма чыць На тал ля. — Ка лі сва рац-

ца двое, ні хто не хо ча ста віць ся бе 

на мес ца ін ша га. Яны да каз ва юць 

сваю «праў ду» да хры па ты і ка-

жуць, што «так ра біць нель га», 

але вы нік гэ тых «вы свят лен няў» 

ад но сін ну ля вы. Ку ды эфек тыў ней 

ства рыць сі ту а цыю, у якой лю дзі 

ўба чаць ся бе збо ку і са мі зро бяць 

пэў ныя вы сно вы.

Ган на КУ РАК.

— Як мне на да ку чы лі лю дзі! — ус клік-

ну ла Яна.

— І я ча сам не ха чу на іх гля дзець! — ад-

ка заў Ён.

— Я ха це ла б збег чы ку ды-не будзь да-

лё ка-да лё ка, у ін шы свет, дзе ня ма лю дзей. 

І каб у нас, як у Ма лень ка га Прын ца, бы ла 

ўлас ная пла не та, — пра мо ві ла Яна.

— І што б мы з та бой на ёй ра бі лі?

— Ты па са дзіў бы ру жы, а як вы рас туць, 

пры но сіў бы іх кож ную ра ні цу мне ў ло жак 

і пры зна ваў ся б у ка хан ні, — пра доў жы ла 

Яна.

— Пры го жая ма ра, — па га дзіў ся Ён. — 

А што, ка лі і мы на да ку чым ад ной чы ад но 

ад на му?

— Гэ та га не зда рыц ца, бо там у нас не бу-

дзе ін ша га вы ба ру, — рас тлу ма чы ла Яна.

— Але ж у ча ла ве ка па ві нен быць вы-

бар! — ад ка заў Ён.

— Не заў сё ды, — за пя рэ чы ла Яна. — 

Мы ж не вы бі ра ем, на прык лад, дзе на ра-

дзіц ца...

— Але та ды мы ўся го гэ та га больш не 

ўба чым! — па ка заў Ён на акно.

— Атрым лі ва ец ца, што так, — ад ка за ла 

Яна.

— Дык, мо жа, па куль ні ку ды не па ля-

цім? — пе ра пы таў Ён.

— Та ды за мкнём дзве ры, ад клю чым тэ-

ле ві зар, тэ ле фон і ін тэр нэт, — Яна ўлю бё на 

зір ну ла ка ха на му ў во чы. — А заўт ра ра ні цай 

ты па до рыш мне ру жы, ня хай і зям ныя...

— Згод ны, — ад ка заў Ён. — Толь кі... Да-

вай, не сён ня.

— Ча му? — здзі ві ла ся Яна.

— Сён ня як раз гу ляе «Ды на ма». А яшчэ 

трэ ба зра біць не каль кі важ ных зван коў, 

зай сці ў «Фэй сбук», ды і сяб ар абя цаў за-

ві таць.

— А як жа мы? — ледзь чут на спы та ла 

Яна, але Ён ужо ад чы няў дзве ры.

І толь кі ў ве ча ро вым не бе ледзь бач ным 

бла кіт ным агень чы кам свя ці ла ся па між 

мільяр даў зо рак іх ма лень кая пла не та.

Аляк сандр БЫ КАЎ.

ЗЯМ НЫЯ РУ ЖЫ

ДВОЕ — ГЭ ТА ЗА НАД ТА?
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