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— Га лоў най пры чы най 

раз во даў мно гіх парт нё раў 

мож на лі чыць іх роз ныя сіс-

тэ мы каш тоў нас цяў, роз нае 

све та ад чу ван не і све та по-

гляд. Ма ла дыя лю дзі па чы-

на юць су стра кац ца, не звяр-

та ю чы ўва гі на гэ тыя мо ман-

ты. У іх усё на эмо цы ях! Яны 

ка ха юць ад но ад на го і хо-

чуць быць ра зам. На са май 

спра ве шлюб — гэ та вя лі кая 

пра ца і ад каз насць. Умен не 

жыць у па ры — май стэр ства, 

яко му трэ ба ву чыц ца з са-

ма га дзя цін ства.

— Як гэ та му на ву чыц ца 

і дзе?

— Кож ны ча ла век мае на-

вык уза е ма дзе ян ня з ін шы мі 

людзь мі. Ка лі жан чы на ўмее 

раз маў ляць з муж чы нам, а 

муж чы на з жан чы най, і пры 

гэ тым кож ны пры слух ва ец-

ца і да ся бе, і да ін ша га, то 

та кія па ры змо гуць па збег-

нуць раз во ду. У та кіх вы пад-

ках парт нё ры ба чаць сіс тэ му 

каш тоў нас цяў ад но ад на го 

і, ка лі ад чу ва юць, што яны, 

на прык лад, роз ныя, то яшчэ 

да шлю бу бу дуць ду маць, 

што з гэ тым ра біць.

Лю бы ча ла век ву чыц ца 

ад но сі нам у сва ёй сям'і. 

Дзе ці з ма лен ства ба чаць, 

на прык лад, што до ма пры-

ня та га ва рыць пра свае па-

трэ бы і з ра зу мен нем ста-

віц ца да па трэб ін шых да ма-

чад цаў, усве дам ля юць, што 

ў ад ной сям'і са бра ны лю дзі 

з роз ны мі гус та мі і жа дан-

ня мі, але па чуц цё лю бо ві і 

па ва гі пры гэ тым не губ ля-

ец ца.

— Вы ця пер ка жа це пра 

ма дэль сям'і зда ро вай. 

Але ка лі б сем'і бы лі та кімі 

ў мі ну лым па ка лен ні, мы б 

не ба чы лі та кой ста тыс ты-

кі сён ня...

— На жаль, так скла ла-

ся, што дзя цей час цей за 

ўсё вы хоў вае ад на маці. 

Та му, ка неш не, ма лым 

цяж ка на ву чыц ца зда ро-

вым зно сі нам па між муж-

чы нам і жан чы най. Але 

сён ня на да па мо гу пры-

хо дзяць псі хо ла гі, якія мо-

гуць на ву чыць ча ла ве ка 

пры слу хоў вац ца да сва іх 

па трэб і чуць ін шых.

— Ну вось ма ла дыя лю-

дзі ўсё аб ду ма лі, све та по-

гля ды па раў на лі... Зда ец-

ца, усё доб ра. Па бра лі ся 

шлю бам, і ця пер ім не па-

гра жае раз вод?

— Не, ёсць і ін шыя пры-

чы ны рас стан ня — кры зі сы. 

Ня ўмен не пе ра жы ваць гэ-

тыя вы пра ба ван ні, ад сут-

насць унутраных рэ сур саў і 

ін фар ма цыі пры вод зяць да 

рас па ду сям'і. Пер шы год у 

шлю бе — кры зіс, на ра джэн-

не дзі ця ці, не важ на яко га: 

пер ша га, дру го га, трэ ця га — 

кры зіс, жан чы на вый шла на 

ра бо ту з дэ крэт на га вод пус-

ку — кры зіс, ма лы пай шоў у 

шко лу — кры зіс... Уво гу ле іх 

мност ва. Га лоў нае, не па са-

ваць пе рад імі, адап та вац ца 

і да па ма гаць ад но ад на му. 

Вель мі важ ная і пад трым ка 

род ных — баць коў, ба буль і 

дзя ду ляў.

— Што мо жа аб' яд наць 

лю дзей пад час кры зі су?

— Ка лі ў па ры ёсць ін-

тым ныя зно сі ны, якія за да-

валь ня юць два іх, то шан цаў 

збе раг чы шлюб ста но віц ца 

больш. Бы вае, пры хо дзяць 

лю дзі да мя не з праб ле май 

ва ўза е ма ад но сі нах. Па чы-

на ем га ва рыць, вы свят ляць, 

і аказ ва ец ца, што парт нёр 

сек су аль на не за да во ле ны. 

Пра гэ та нель га са ро мец ца 

га ва рыць. Ка лі секс у шлю-

бе «куль гае», хут чэй за ўсё 

па ру ча кае раз вод. Ёсць лю-

дзі са сла бай па ла вой кан-

сты ту цы яй, якім рэ гу ляр ны 

секс не па трэб ны, а ін шым, 

на ад ва рот, вель мі важ на, 

каб гэ та бы ло ста біль на і

час та. Шлю бы паміж першы-

мі і другімі амаль без на -

дзей ныя.

— А ці вар та заў сё ды 

за хоў ваць шлюб? На пэў-

на, ёсць та кія аб ста ві ны, 

ка лі лепш ра зы сці ся. На-

прык лад, ал ка га лізм парт-

нё ра ці ся мей ны гвалт...

— Не ўсё так прос та. 

У ал ка го лі ка ёсць су за леж ны.

Ка лі жан чы на бы ла су за леж-

най, а по тым неш та зда ры-

ла ся ў яе жыц ці і ў яе рап там 

змя ніў ся све та по гляд, — яна 

мо жа сыс ці з та кіх ад но сін. 

Тое са мае ў па ры агрэ сар — 

ах вя ра. Ка лі ах вя ра больш 

не за хо ча ёю быць, пач не 

пра ца ваць над са бой, ра та-

ваць ся бе — па ра так са ма 

рас па дзец ца. Але ўсё гэ та 

ад бу дзец ца толь кі праз по-

шук і зна хо джан не шля ху 

ча ла ве ка да ся бе.

Бы вае, да мя не пры хо-

дзяць лю дзі, якія пра жы лі ў 

шлю бе па двац цаць га доў. 

Ра ней іх усё за да валь ня ла,

а дзе ці вы рас лі, і су жэн цы 

ста лі ні бы та чу жыя. Ся дзяць 

та кія на кан суль та цыі і рап-

там рас кры ва юц ца ад но 

пе рад ад ным — і та ды ўжо 

не маг чы ма пра ду гле дзець, 

як бу дуць раз ві вац ца па дзеі. 

Бы ла ў мя не па ра, дзе муж 

трош кі ра ней зра зу меў, што 

яны з жон кай вель мі роз ныя. 

Ад крыў ся на пры ёме і... сы-

шоў. Па ра рас па ла ся. А бы ло 

на ад ва рот: на пры ёме лю дзі 

здзіў ля лі ся глы бі ні ад но ад-

на го, ра бі лі ся блі жэй шыя, і 

шлюб ста на віў ся больш пя-

шчот ным і ці ка вым.

Час цей за ўсё нам уда ец-

ца на ла дзіць ад но сі ны па між 

су жэн ца мі, мы да па ма га ем 

ім пе ра адо лець ся мей ныя 

вы пра ба ван ні і кры зі сы. Ну а 

са мая га лоў ная па ра да ма-

ла дым: перш чым па брац ца 

шлю бам, неабходна спа чат-

ку спаз наць ся бе, свае па-

трэ бы. І ка лі рап там у жыц ці 

з'я віц ца ча ла век, яко га ад-

чу е це, па чу е це і зра зу ме е-

це, та ды — у доб ры шлях.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

БЫ ЛА су бо та. Ужо з са май ра ні цы Ма-

рыя Сця па наў на ча ка ла сы на Сяр гея. 

Ён пра ца ваў у рай цэнт ры на прад пры ем стве 

элект ры кам і ўчо ра па ма біль ным ска заў, 

што на вы хад ныя пры е дзе да до му.

Ма ці ўзра да ва ла ся, бо не ба чы ла сы на 

ўжо тры тыд ні. Ад ра зу ж пас ля гу тар кі пай-

шла пры бі раць ха ту. Не та му, што даў но не 

пры бі ра ла, прос та яна ра бі ла так заў сё ды, 

ка лі сын ка заў ёй, што збі ра ец ца пры ехаць. 

Ха це ла, каб ха та вы гля да ла па-свя точ на му 

пры ваб най.

З са май ра ні цы ў су бо ту жан чы на рас-

та пі ла печ. У ка мо ры на збі ра ла вя лі кай 

буль бы. Аба бра ла, над ра ла яе на дроб най 

тар цы. Да да ла дзёр тай цы бу лі і со лі. Па ча ла 

пя чы дра ні кі.

Ка лі пры е дзе Сяр гей, Ма рыя Сця па наў-

на на газ ніч цы хут ка па сма жыць яеш ню са 

сквар ка мі. Вось бу дзе яму і абед.

Толь кі сын не з'яў ляў ся. Хоць аў то бус з 

рай цэнт ра ўжо ста яў на пры пын ку. Яго мож-

на бы ло ба чыць з акна іх до ма.

Жан чы на вый шла на двор, кры ху па ха-

дзі ла па ім. За ёй увя за ла ся не каль кі ку рэй, 

якія ду ма лі, што гас па ды ня вы нес ла ім ла-

су нак. Ка ля буд кі за ві ляў хвас том Ша рык. 

Ён, пэў на, як і ку ры, так са ма лі чыў, што яго 

хо чуць па час та ваць, хоць га дзі ну та му ўжо 

атры маў свой сня да нак.

Зра зу меў шы, што сын гэ тым рэй сам не 

пры ехаў, ма ці вяр ну ла ся ў ха ту. Пэў на, спаз-

ніў ся, па ду ма ла. Ні чо га, пры е дзе паз ней. 

Аў то бус з рай цэнт ра на вед ваў ся ў іх вёс ку 

трой чы на дзень.

Хоць, ка неш не, бы ло сум на. Вы хад ныя 

пра ля цяць хут ка. Ды і да брац ца на зад у го-

рад трэ ба. До ма сын па бу дзе не так шмат, 

а по тым зноў пры е дзе праз які ме сяц.

Яна пры лег ла на ло жак. Не за ўва жы ла, 

як за дра ма ла.

МА РЫЯ Сця па наў на ўжо пяць га доў 

бы ла на пен сіі. Жы ла ад на. Муж То-

ля па мёр два га ды та му. Ён так і не да ча-

каў ся пен сіі, пра якую ма рыў апош нія пяць 

га доў. Ма рыў та му, што сі лы не ста ва ла, а 

на ра бо ту трэ ба бы ло іс ці што дня. У кал га се 

яе, ра бо ты, ха па ла. На ват у вы хад ныя.

А яна — жон ка — да ча ка ла ся. Хоць усё 

жыц цё пра ца ва ла так са ма да яр кай у тым 

жа кал га се. Стар шы ня пра сіў яе, каб за-

ста ла ся. Маў ляў, ня ма ка му за мя ніць. Але 

Ма рыя не па га дзі ла ся. Усё ж ня лёг кая гэ тая 

пра ца. Па ды май ся вель мі ра на, каб тра піць 

на ра ніш нюю дой ку. По тым удзень ідзі, уве-

ча ры ідзі.

З му жам яны пра жы лі ра зам трыц цаць 

га доў. Сяр гей быў адзі ны іх сын. У дзя цін-

стве пес ці лі яго як маг лі. Ня ма ла ж за раб ля-

лі па вяс ко вых мер ках! І адзен не на бы ва лі 

са мае леп шае, і ў кра ме гро шай на ла сун кі 

не шка да ва лі. Са ла з мя сам бы ло сваё.

Ды толь кі не пай шло гэ та на ка рысць ні ім, 

ні сы ну. Не па слух мя ны вы рас. У шко ле на-

стаў ні каў не слу хаў ся, з ад на клас ні ка мі лез 

біц ца. Не ад на ра зо ва іх, баць коў, вы клі ка ла 

да ся бе ды рэк тар шко лы. Скар дзі ла ся, пра сі-

ла паў плы ваць на сы на. А то і гра зі ла ся, што 

ў дзя ся ты клас Сяр гея не возь муць.

Ды толь кі ні чо га не да па ма га ла. Хлоп цу 

той дзя ся ты клас і не па трэ бен быў.

«У ПТВ пай ду, зда ла ся мне ва ша шко ла», —

ад каз ваў ён на стаў ні кам і баць кам.

І пай шоў. Вы браў пра фе сію элект ры ка.

Баць кі на ват ра да ва лі ся. Са праў ды, пра-

фе сія па трэб ная і не та кая цяж кая. Гэ та ж не 

ў ка роўніку і не ў трак та ры кож ны дзень...

У пра фе сій на-тэх ніч ным ву чы лі шчы Сяр-

гей па чаў піць і ку рыць. Але так-сяк усё ж 

ад ву чыў ся і спе цы яль насць атры маў. Пай-

шоў пра ца ваць на за вод. Жыў у па коі ін-

тэр на та ад та го ж са ма га прад пры ем ства. 

Хут ка ажа ніў ся. Але на бы ла яго ра вес ні ца, 

пра ца ва ла ў цы руль ні.

Пра жы лі ня доў га. Праз год ра зы шлі ся. 

Як ка жуць, не сыш лі ся ха рак та ра мі. Ды і 

як маг лі? На спат кан нях Але на пры вык-

ла ба чыць Сяр гея вя сё лым і кла пат лі вым. 

Пас ля вя сел ля ж усё змя ні ла ся. Ён пры-

хо дзіў з ра бо ты на пад піт ку, ча сам лез з 

ку ла ка мі. Дзя куй, дзя цей не на ра дзі лі. 

Хто б іх рас ціў?

Ця пер сын жы ве ў ад на па ка ё вай ква-

тэ ры. Вя до ма, пер шы ўзнос зра бі лі яна з 

му жам. А крэ дыт што ме сяц пла ціць ужо 

Сяр гей. Ка неш не, ма ці кры ху да па ма гае 

гра шы ма. Але ўжо не так, як та ды, ка лі быў 

жы вы муж.

ЖАН ЧЫ НА пра чну ла ся. Бы ла га дзі на 

дня. Праз паў га дзі ны ў вёс ку зноў 

пры е дзе чар го вы аў то бус з рай цэнт ра. «Мо-

жа, на гэ тым з'я віц ца?» — па ду ма ла. Пад-

ня ла ся з лож ка, се ла на та бу рэт, што ста яў 

ка ля акна, ста ла гля дзець убок пры пын ку. 

Не ўза ба ве пад' ехаў аў то бус. Ма рыя Сця па-

наў на ба чы ла, як з яго вы хо дзі лі лю дзі. Сы на 

не за ўва жы ла. Не з'я віў ся ён і до ма. Маці 

зра зу ме ла: не пры ехаў і гэ тым рэй сам.

Вы ра шы ла па тэ ле фа на ваць сы ну на ма-

біль ны. Свой тэ ле фон (вель мі прос цень кі) 

у яе так са ма быў. Вы клік аба не нта ішоў, 

але ні хто не ад каз ваў. За кра ла ся тры во га. 

Да та го, што сын не заў сё ды па ды маў ма-

біль ны, жанчына пры звы ча і ла ся. Вя до ма — 

ра бо та. Але сён ня ён быў вы хад ны, і гэ та 

на сця рож ва ла.

Каб ада гнаць дур ныя дум кі, Ма рыя Сця-

па наў на вы ра шы ла па кар міць са ба ку і ку-

рэй. Ша рык ра дас на за ві ляў хвас том, ка лі 

гас па ды ня на кла ла яму ва ра най буль бы з 

саль ны мі скур ка мі. А ку ры кі ну лі ся дзяўб ці 

пры га та ва ную для іх пша ні цу.

Праз га дзі ну яна па тэ ле фа на ва ла сы ну 

зноў. Гэ тым ра зам яго тэ ле фон быў ад клю-

ча ны.

«Што ж там зда ры ла ся? — ду ма ла жан-

чы на. — За быў ся на абя цан не? З'я ві лі ся 

ін шыя пла ны?»

Сяр гей не пры ехаў і ве ча рам. Ка лі ку-

ры па се лі на се да ла, жан чы на ад пус ці ла з 

лан цу га са ба ку. Вяр ну ла ся ў ха ту, пры лег ла 

на ло жак.

...Ма ці не ве да ла, што на аў та вак за ле 

сын вы піў і ўчы ніў бой ку з та кім жа, як сам, 

п'я ным му жы ком. Што аба іх за вез лі ў мі лі-

цыю, а по тым ад пра ві лі ў вы цвя рэз нік. Што 

не з'я віц ца ён і заўт ра, бо не па спее.

І ёй трэ ба бу дзе зноў ча каць, ду маць, каб 

не зда ры ла ся што-не будзь.

І спа дзя вац ца, што сын на рэш це пры-

е дзе.

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА.

Ана то мія па чуц цяўАна то мія па чуц цяў

ДВОЕ — ГЭ ТА ЗА НАД ТА?
Ня ве дан не ся бе, кры зі сы і «куль га вы» ін тым... Што яшчэ пры во дзіць да раз во даў

ВОБ ЛАСЦЬ 

АБО ГО РАД

Коль касць шлю баў 

у 2018 го дзе

Коль касць раз во даў 

у 2018 го дзе

Гро дзен ская 6 469 3 484

Ма гі лёў ская 6 814 3 827

Ві цеб ская 7 025 4 182

Брэсц кая 8 337 4 193

Го мель ская 8 763 4 878

Мін ская 8 881 5 041

Мінск 14 425 7 547

Га рад скія жы ха ры 
раз вод зяц ца час цей, 
чым вяс коў цы: на 
1000 шлю баў у го ра дзе 
пры па дае 570 раз во даў, 
у сель скай мяс цо вас ці 
гэ тая ліч ба скла ла 416.Бе ла ру сы не спя ша юц ца 

ра на ства раць сем'і. 
У ся рэд нім муж чы ны 
жэ няц ца ў 28,1 го да, 
жан чы ны вы хо дзяць 
за муж у 26.

З на шай пош тыЗ на шай пош ты

...А МА ЦІ ЧА КА ЛА

Ста тыс ты ка — рэч не толь кі ўпар тая, але ча сам 

і бяз лі тас ная. Згод на з ёй, кож ная дру гая сям'я 

ў Бе ла ру сі рас па да ец ца, а ле тась коль касць раз во даў 

па вя лі чы ла ся аж но на 10 пра цэн таў. У цэ лым па кра і не 

на 60 714 шлю баў пры па ла 33 152 раз во ды. У 2018 го дзе 

ў кра і не на 1000 шлю баў за рэ гіст ра ва на 

546 раз во даў, а ў 2017-м з 1000 шлю баў рас па ла ся 483. 

Як так зда ра ец ца, што вя лі кая коль касць муж чын 

і жан чын га то вы раз бу рыць свае сем'і? Ад каз на гэ тае 

пы тан не наш ка рэс пан дэнт шу ка ла ў Мін скім га рад скім 

цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей 

з да па мо гай псі хо ла га На тал лі СА СУ НКЕ ВІЧ, 

якая пра цуе з су жэн ца мі ў кры зіс ным ста не.


