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Та кім пер ша па чат ко ва 

быў сцэ на рый кан флік ту, 

раз бі рац ца ў якім па він на 

бы ла Тац ця на, каб здаць 

эк за мен на пра ва атры маць 

па свед чан не ме ды я та ра. 

Іс пыт пра во дзі лі ў цэнт ры 

«Ме ды я цыя і пра ва», які 

ўжо на ву чыў ас но вам ме-

ды я цыі ка ля 600 ча ла век. 

Усе ўдзель ні кі гуль ні-вы пра-

ба ван ня — спра чаль ні кі — 

ба чы лі ся ўпер шы ню, та му 

па ды граць ад но ад на му не 

маг лі. Зда ва ла ся б, кож ны 

прос та вы кон ваў ро лю, ад-

нак за час іс пы ту ўсе так у іх 

уцяг ну лі ся, што лі та раль на 

пра жы лі ка ва ла чак жыц ця 

сва іх ге ро яў і ад чу лі іх кло-

па ты. На столь кі, што ў вы-

ні ку ме ды я цый най су стрэ чы 

вый шлі на рэ аль ныя пры чы-

ны кан флік ту, якія на ра дзі-

лі ся тут жа, пад час гуль ні. 

Мне на гэ тым іс пы це да ста-

ла ся ро ля ня вест кі, і ска жу 

ад ра зу, што пі саць пра гіс-

то рыю па ры і ўдзель ні чаць 

у ства рэн ні гіс то рыі — вя-

лі кая роз ні ца. Ака за ла ся, 

што пры чы на кан флік ту не 

ў тым, пра што га ва ры ла ся 

на па чат ку. Ксе нія пра гне зу-

сім не гро шай, а Мар'я Пят-

роў на не да вя рае ня вест цы 

і па да зрае яе ва ўся кіх зла-

чын ствах, са ма ж пры гэ тым 

мае та ям ні цу...

ЗНЕ ВА ЖАЦЬ 
НЕЛЬ ГА 
ВЫ КАЗ ВАЦ ЦА

На па чат ку су стрэ чы кан-

ды дат у ме ды я та ры Тац-

ця на аб вяс ці ла, што ме ра-

пры ем ства за пла на ва на на 

2-2,5 га дзі ны, і пра па на ва ла 

зра біць не ад клад ныя зван кі 

і за вяр шыць усе ін шыя тэр-

мі но выя спра вы, каб пас ля 

не ад цяг ваць ува гу. Кож ны 

з удзель ні каў па цвер дзіў, 

што прый шоў на пра цэ ду ру 

доб ра ах вот на, бо гэ та адзін 

з га лоў ных прын цы паў удзе-

лу ў ёй.

— Ме ды я цыя — не фар-

маль ны пра цэс урэ гу ля ван ня 

ва шай праб лем най сі ту а цыі 

з удзе лам ме ды я та ра — не-

за леж най бес ста рон няй асо-

бы, — аба зна чы ла Тац ця на і 

на га да ла не каль кі пра віл су-

стрэ чы і прын цы паў ме ды я-

цыі. — Пра шу вас па важ лі ва 

ста віц ца ад но да ад на го, не 

кры чаць, не зне ва жаць, не 

пе ра пы няць та го, хто га во-

рыць. Ка лі нех та не згод ны 

з вы каз ван нем, па зна чай це 

на аркушах паперы ін фар-

ма цыю, якую хо ча це ўдак-

лад ніць. Каб вы трымаць 

кан фідэнцыяль насць, усё, 

што вы на пі ша це, за ста-

нец ца тут. Тэ ле фон ныя і 

дык та фон ныя за пі сы раз-

моў так са ма лепш не вес ці. 

Я як ме ды я тар не зай маю 

па зі цыю ні вод на га з ба коў, 

вы трым лі ва ю чы прын цып 

бес ста рон нас ці. Да рэ чы, 

гэ так жа доб ра ах вот на, як 

вы прый шлі на су стрэ чу, вы 

так са ма мо жа це і сыс ці з ме-

ды я цыі.

— Ка лі хтось ці з вас па-

жа дае да даць ней кі ка мен-

тар, які не хо ча агуч ваць 

пе рад усі мі, зра біць гэ та 

мож на пад час ін ды ві ду аль-

най раз мо вы, якую на 15 

хві лін я за бяс пе чу кож на му 

з ба коў. Пра гэ тыя звест кі 

дру гі бок не да ве да ец ца, ка-

лі вы не за хо ча це, — да да ла 

Тац ця на.

Ад ра зу пас ля гэ та га Ана-

толь вы каз вае не за да валь-

нен не:

— Я б не ха цеў, каб мае 

дзяў чын кі неш та без мя не 

аб мяр коў ва лі. Я не ха чу ні-

чо га ад ма мы ха ваць. Тут се-

лі і тут бу дзем раз маў ляць.

— У вас бу дзе маг чы-

масць пра дук цый на аб мер-

ка ваць усё. Ад нак ін ды ві ду-

аль ныя раз мо вы пра ду гле-

джа ны пра цэ ду рай, — тлу-

ма чыць Тац ця на.

— Яны ін ды ві ду аль на ўжо 

на скан да лі лі ся. Мы прый-

шлі сю ды мі рыц ца! Па куль 

не да мо ві м ся, не пой дзем 

ад сюль. На да ку чы лі ла ян кі 

до ма!

Та кім чы нам мы ўвай шлі 

ў ме ды я цыю-гуль ню.

ГРО ШЫ, ДЗЕ ЦІ, 
КАТ ЛЕ ТЫ...

Тац ця на пра па на ва ла 

Ксе ніі вы ка зац ца пер шай. 

Ана толь ад ра зу ўзвіў ся: 

«Гэта ты пра сі ла, каб ма му 

на дру гі план ад су ну лі?» — 

«Ды ні ў якім ра зе, прос та 

ме дыя тар ба чыць, пэў на, 

у ка го доб рэй шы твар», — 

рэ агуе Ксе нія.

— Мы па він ны вы слу хаць 

сён ня ўсё пра кан флікт, каб 

зра зу мець, які шлях ра шэн-

ня мож на знай сці, — узя ла 

іні цы я ты ву ў ру кі ме ды я-

тар. — Тым больш што па-

гад нен не аб пры мі рэн ні пад-

пі са на ме на ві та з Ксе ні яй.

— Ма тэ ры яль нае ста но ві-

шча ў нас цяж кае, а не нар-

маль нае, як лі чыць То лік. 

Дач ку ў шко лу збі раць, ма-

лод ша му трэ ба ўжо прыкорм 

уво дзіць нар маль ны. А ма ма 

твая ўсе гро шы са бе за бі рае, 

маг ла б і па дзя ліц ца. Мы 

ўжо два ва ры ян ты ра шэн ня 

праб ле мы з ім пры ду ма лі. 

Мы ўча ты рох маг лі б пе ра-

ехаць у «трош ку», а маю 

двух па ка ёў ку зда ваць, 

а гро шы на па лам дзя ліць, 

мы не сквап ныя. Дру гі ва ры-

янт — мы пра цяг ва ем жыць 

дзе жы вём, а Мар'я Пят роў-

на ня хай па дзе ліц ца з на мі 

гра шы ма. Яна не па га джа-

ец ца ні на адзін з вары ян таў, 

ка жа, што ёй трэ ба для ся бе 

па жыць, — агуч вае праб ле-

му Ксе нія.

На ступ на му пра па ну юць 

вы ка зац ца Ана то лю:

— Ну, не ўсё так ад на знач-

на. У гэ тай ква тэ ры мы жы-

вём даў но. Яшчэ да вя сел ля 

мы з Ксю шай аб мяр коў ва лі, 

як бу дзем жыць. Трох па ка ё-

вая ква тэ ра на ле жыць ма ім 

баць кам. Для мя не яны да 

вя сел ля яшчэ па бу да ва лі ад-

на па ка ёў ку. А як вы ра шы лі 

ажа ніц ца, то пе ра еха лі да 

Ксе ніі жыць, а ад на па ка ёў-

ку зда ва лі. І ўсе сяб ра ва лі. 

А по тым у нас дзе ці пай шлі. 

Баць ка мой па мёр, брат ажа-

ніў ся. Ма ме ўжо тая трох па-

ка ёў ка і не па трэб ная. Яна ў 

маю пе ра еха ла, а баць коў-

скую зда ваць ста лі. А по тым 

яны рап там па сва ры лі ся тыд-

ні два та му, і па не сла ся. Ча го 

Ксе ніі не ха пае, не ра зу мею. 

Мо жа, ёй сум на ста ла ў дэ-

крэ це, яна ж у мя не ак тыў ны 

ча ла век. Бо ма ма і дзя цей 

гля дзіць, і ча сам гро шы дае. 

І ня вест цы вось 100 до ла раў 

на юбі лей па да ры ла. Унуч ка 

за ха це ла ро вар — ба бу ля ку-

пі ла, на поў дзень яе зва зі ла 

ад па чыць, да 1 ве рас ня за-

вуш ні цы па да ры ла да ра гія. 

Ма ці сва ёй я не во раг, вы ся-

ляць яе не бу ду. Я хоць до-

ма і рэд ка бы ваю з-за дзвюх 

ра бот, але ха чу спа кою ды ці-

шы ні. Мо жа, вы па мі ры це ся, 

бо жыц ця ня ма, хоць з ха ты 

ўця кай.

Ана толь так ра зы шоў ся, 

так абу рыў ся, што цал кам 

за па ла ніў са бой ін фар ма-

цый ную пра сто ру. На ват 

ме ды я тар яго ледзь ве пры-

пы ня ла.

— Я ся бе ад чу ваю не па-

трэб най. Ты ся дзіш і ма му 

сваю пад трым лі ва еш. Яна 

тое, яна гэ та, — не вы-

трым лі вае ўрэш це Ксе-

нія. — А ты ве да еш, як яна 

са мной раз маў ляе, па куль 

ця бе ня ма?

Ка лі на ды хо дзіць чар га 

вы ка зац ца Ма р'і Пят роў не, 

яна ча мусь ці па чы нае на-

стой ваць на тым, каб спа-

чат ку па га ва рыць асоб на з 

ме дыя та рам:

— Ёсць не ка то рыя рэ чы, 

якія я не ха це ла б вы но сіць 

пе рад усі мі. Я ма гу ска заць 

толь кі пра свае апа сен ні.

— Яна што, за гу ля ла, па-

куль мя не не бы ло?! — уз-

ры ва ец ца Ана толь.

— Вось сва і мі не да га вор-

ка мі да ча го да вя лі. Вы што, 

нас раз вес ці хо ча це?! — 

кры чыць і Ксе нія.

Па чы на ец ца вэр хал.

— Фік суй це свае ка мен та-

рыі, у тым лі ку і ад но да ад на-

го, на па пе ры, не па вы шай це 

го лас, — на гад вае ме ды я тар, 

су па кой ва ю чы спра чаль ні каў, 

і пра па нуе вы ка зац ца дру го-

му бо ку — свек ры ві.

— Мой сын і Ксе нія даў но 

жа на тыя. У мя не цу доў ныя 

ўну кі. Я да гэ туль пе ра жы-

ваю смерць му жа, а ня-

вестка ста ла мне ра дзей 

да ваць уну каў, асаб лі ва 

ма лень ка га. Я не ра зу мею, 

ча му рап там Ксе ніі спат рэ бі-

ла ся гэ тая ква тэ ра. На вош-

та ёй, каб я ад да ва ла па ло ву 

гро шай ад арэн ды? На што 

ёй не ха пае? Ну, пе ра еду я 

на зад у сваю трох па ка ё вую, 

а рап там яны з сы нам ра-

зы дуц ца і ёй ква тэ ра сы на 

ад на па ка ё вая да ста нец ца? 

Я не да вя раю ня вест цы! Ду-

маю, яна хо ча «раз вес ці» 

май го сы на на гро шы.

— Ды шмат на што трэ-

ба гро шай! У нас ра мон ту 

не бы ло ўжо двац цаць га-

доў! — ус хоп лі ва ец ца ня-

вест ка. — І што вы ўсё пра 

раз вод ка жа це?! Я яму двух 

дзя цей на ра дзі ла! Я та бе 

не ка за ла, То лік, не ха це ла, 

але ма ма твая мя не кры ты-

куе бяс кон ца. Кат ле ты ня-

смач ныя, боршч над та тлус-

ты, бар дак у ква тэ ры...

Ме ды я тар із ноў за клі-

кае па ва жаць ад но ад на го. 

Ат мас фе ра між тым рас-

паль ва ец ца. Тым не менш 

у ад каз на кож ную прэ тэн-

зію ма мы і жон кі Ана толь 

дык туе ра шэн не, на ват не 

пы та ю чы ся, што яны пра 

гэ та ду ма юць. Ды і на Тац-

ця ну па чы нае па крык ваць. 

Але пер шая зры ва ец ца 

на крык ме на ві та свяк роў, 

якая па гра жае сыс ці з ме-

ды я цыі, калі ёй не да дуць 

па га ва рыць з ме дыя та рам 

асоб на.

ПРЫ ЧЫ НЫ — 
НА ДУ МА НЫЯ, 
ЭМО ЦЫІ — 
СА ПРАЎД НЫЯ

Пас ля ка рот ка га эма-

цы я наль нга вы бу ху Мар'я 

Пят роў на на рэш це ка жа, 

ча му па да зрае ня вест ку. 

Аказ ва ец ца, яна ўба чы ла ў 

той на кам п'ю та ры ад кры-

тыя ста рон кі з за пы та мі 

«Як пра даць «ад нуш ку» і 

«Як пе ра афор міць ква тэ-

ру» і вы ра шы ла, што Ксе нія 

збі ра ец ца ада браць у сы на 

ма ё масць.

Ня вест ка тут жа тлу ма-

чыць, што пі ша ар ты кул пра 

не ру хо масць, та му і гля дзе-

ла, што ў се ці ве на гэ ты конт 

пі шуць. Хоць яна і ў дэ крэ це, 

але ж ста ра ец ца не тра ціць 

ква лі фі ка цыю, аб стра га вац-

ца ад хат ніх кло па таў, ды і 

гро шы са праў ды да дат ко-

выя.

Ана толь пра па нуе ўсім 

ра зы хо дзіц ца, раз у гэ тым 

пры чы на. Ён для ся бе ўжо 

вы зна чыў ся і га то вы да лей 

сам раз бі рац ца з бліз кі мі.

Па чы на ец ца чар го вая 

эма цы я наль ная свар ка, 

якую Тац ця на пе ра пы няе 

пра па но вай даць маг чы-

масць спра чаль ні кам вы ка-

зац ца пад час ін ды ві ду аль-

ных раз моў па 15 хві лін.

І вось ужо пас ля гэ та га 

вы свят ля юц ца да дат ко выя 

ака ліч нас ці і са праўд ныя 

пры чы ны кан флік ту.

— То лік, мне зда ец ца, ты 

да мя не ста віш ся не так, як 

ра ней. У ця бе ма ма на пер-

шым мес цы! Мне не ха пае 

тва ёй ува гі. За мест ця бе 

твая ма ма пе рад ва чы ма 

ўвесь час, — не вы трым лі-

вае Ксе нія.

— Да вай толь кі без гэ та-

га, ты мне ўльты ма ту мы не 

стаў. Ча го та бе не ха пае? 

З рас ко шы ша ле еш? Твая 

пер ша сная за да ча — ма-

лень кі сын. Хо чаш на ра-

бо ту — ідзі пра цуй. Толь кі я 

ма ло га гля дзець не ма гу. На 

ра бо ту ез дзіў, ез джу і бу ду 

ездзіць! — вы но сіць вер дыкт 

Ана толь. — З дэ крэ ту вый-

дзеш — бу дзе та бе па ва га. 

Хо чаш слоў пя шчот ных — 

на пі шы, бу ду та бе чы таць.

Ме ды я тар спра ба ва ла 

да сту кац ца да па чуц цяў 

Ана толя, ад нак той цвёр да 

ста яў на сва ім.

Агу чы ла ўго лас урэш це 

пас ля ін ды ві ду аль ных раз-

моў сваю та ям ні цу і Мар'я 

Пят роў на. Аказ ва ец ца, гро-

шы ёй па трэб ныя на ля чэн не, 

яна не ха це ла хва ля ваць сы-

на... Пры гэ тым яна на ват па-

бой ва ец ца яго на хра піс тас ці, 

хоць і лю біць, і шка дуе.

Гэ так са ма як і Ксе нія, 

якая і пра гне ўва гі му жа, 

і крыў дуе, і шка дуе, што 

ён на дзвюх ра бо тах. Толь-

кі каб да па маг чы яму, яна 

ха па ец ца за ўсё ад ра зу: ці 

пра ца ваць, ці боль шую ква-

тэ ру знай сці, каб для ад па-

чын ку больш маг чы мас цяў 

бы ло...

Тут па не сла ся па но вай. 

Ксе нія ад ра зу ад мо ві ла-

ся ад прэ тэн зій на гро шы і 

пе ра езд. «Мы спраў ля ем-

ся ў двух па ка ёў цы, яшчэ 

па тры ва ем, па куль вы не 

на збі ра е це па трэб ную су-

му, а «трош ку» ж да ра жэй 

зда ваць». Мар'я Пят роў на 

па га дзі ла ся сха дзіць да на-

та ры у са, каб той па цвер дзіў 

ёй, што ня вест ка з ква тэ рай 

сы на са праў ды зра біць ні чо-

га не змо жа, на ват у вы пад-

ку раз во ду. А Ана толь су па-

ко іў ся, што па між «яго дзяў-

чын ка мі» ўсё вы свет лі ла ся, 

не па праў на га не зда ры ла ся, 

а мя няць неш та тэр мі но ва і 

не трэ ба.

...Мы ўсе так ужы лі ся 

ў ро лі, што ка лі прай шло 

амаль 2,5 га дзі ны, на ват гэ-

та га не за ўва жы лі і пра цяг-

ва лі «вы ра шаць праб ле мы». 

Не вя до ма, да ча го б яшчэ 

«да ка па лі ся», ка лі б нас не 

пе ра пы ні лі эк за ме на та ры. 

Ця пер ма гу на во пы це ска-

заць, на коль кі гэ та скла да-

ная і важ ная спра ва — мі-

рыць лю дзей, тым больш ка-

лі ты іх не ве да еш. Маг чы ма, 

ад но сі ны ў на шых ге ро яў і 

не ад ра зу па леп шац ца, ад-

нак яны дак лад на не ста нуць 

гор шыя, бо лю дзі па га ва ры лі 

і па чу лі ад но ад на го. Як пра-

ві ла, ме на ві та гэ та і трэ ба 

зра біць, каб не стра ціць тое, 

што іс нуе. А вы слоўе «лепш 

мі рыц ца, чым су дзіц ца» са-

праў ды пра цуе.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

ШТО НА ПА ВЕРХ НІ, 
А ШТО — УНУТ РЫ?

Як я бы ла ўдзель ні цай «кан флік ту» на эк за ме не па ме ды я цыі
Ма ла дая па ра з дву ма дзець мі жы ве ў двух па ка ё вай 

ква тэ ры. Дач ка сё ле та ідзе ў шко лу, ма ма Ксе нія з 

га да ва лым сы нам у дэ крэ це. Баць ка Ана толь пра-

цуе на двух работах, каб утрым лі ваць сям'ю. Яго 

ма ці Мар'я Пят роў на жы ве ў ад на па ка ё вай ква тэ ры, 

якая на ле жыць Ана то лю, а сваю «трош ку» здае ў 

арэн ду і ўсе гро шы за бі рае са бе. Праб ле ма, з якой 

яны прый шлі да ме ды я та ра, на па чат ку гу ча ла так: 

ма ла дой па ры не ха пае гро шай на жыц цё і мес ца ў 

ква тэ ры. Праз гэ та ня вест ка са свяк роўю ла я лі ся, 

а Ана толь ні як не мог іх па мі рыць. Па га ва рыць нар-

маль на не атрым лі ва ец ца, та му да па мо гу вы ра шы лі 

шу каць у ме ды я та ра...


