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СЯМ'Я — 
ГЭ ТА НЕ ТОЛЬ КІ ШЧАС ЦЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

КРУГ ЛЫ СТОЛ

ГРА МА ДЗЯН СКІ 
ШЛЮБ: 
УЗА КО НІЦЬ НЕЛЬ ГА 
ЗА БА РА НІЦЬ

У Бе ла ру сі мо ладзь усё 

час цей вы бі рае ва ры янт 

сям'і без афі цый на га рос-

пі су ў за гсе. Хоць пер ша-

па чат ко ва гра ма дзян скі 

шлюб азна чае ме на ві та 

шлюб, за рэ гіст ра ва ны афі-

цый на. Ад нак за паў ста год-

дзя па няц це змя ні ла свой 

сэнс з дак лад нас цю да на-

ад ва рот.

— Гра ма дзян скі шлюб 

мож на на зваць распутным 

су жыц цём, а мож на — шлю-

бам без штам па. Так жа 

гу чыць лепш. Праз гэ та і 

ад бы ла ся пад ме на па няц-

цяў, — лі чыць Зі на і да ВА-

РАБ' Ё ВА, за гад чык сек та-

ра са цы яль на-пе да га гіч-

най ра бо ты і ахо вы дзя цін-

ства ка мі тэ та па аду ка цыі 

Мін гар вы кан ка ма. — Пры 

гэ тым, ка лі ма ла дыя прос та 

жы вуць ра зам, жан чы на ўсё 

ад но зна хо дзіц ца ў ня роў-

ным ста но ві шчы. Пас ля яна 

мо жа за ха цець роў на сці, а 

хло пец ужо пры вык, што ён 

га лоў ны і ні чым не звя за ны. 

Тым больш што су час ная 

мо ладзь лі чыць за леп шае 

ця пер раз мя жоў ваць па няц-

ці «секс» і «сям'я».

За ба ра ніць ці ад мя ніць 

та кі шлюб, вя до ма, не маг-

чы ма. Ушчу ваць ці пе ра-

кон ваць су жы це ляў — так-

са ма. З ад на го бо ку, для 

муж чы ны су мес нае жыц цё 

без рэ гіст ра цыі шлю бу вы-

гад нае ад сут нас цю афі цый-

ных аба вяз каў пе рад сва ёй 

вы бран ні цай. З дру го га — 

жан чы на, якая, мо жа, не-

дзе ў ду шы і це шыць ся бе 

на дзе яй на вя сел ле, пры 

гэ тым так са ма зай мае па-

зі цыю: я бу дую кар' е ру, а 

не ся джу на гас па дар цы! З 

трэ ця га — абод ва яны за-

ста юц ца ад ноль ка ва не аба-

ро не ны мі, ка лі ўзды ма юц ца 

пы тан ні афі цый най пры на-

леж нас ці агуль на на жы тай 

ма ё мас ці, дзя цей, спад чы-

ны...

— Хо ць гра ма дзян скі 

шлюб — гэ та іс ну ю чая рэ-

аль насць, ад якой ні ку ды не 

дзец ца, нель га за бы вац ца, 

што ў ім ня ма ні я кай юры-

дыч най аба ро ны для абод-

вух ба коў. Ад сюль і ўсе праб-

ле мы, — упэў не на Іры на 

ШЭ ЛЕГ, ад ва кат ад ва кац-

ка га бю ро «Тэ ра кан салт» 

Мін скай га рад ской ка ле гіі 

ад ва ка таў, ме ды я тар. — 

На спеў час па ду маць, як на 

дзяр жаў ным уз роў ні за бяс-

пе чыць ней кую юры дыч ную 

аба ро ну ад но сі нам па-за 

ме жа мі шлю бу. З ча сам усё 

ад но прый дзец ца не як уза-

конь ваць гэ тую з'я ву. Лю дзі 

па чы на юць ад но сі ны, на-

ра джа юць дзя цей: жан чы-

ны ся дзяць до ма і гля дзяць 

ма лых, муж чы ны пра цу юць, 

яны ра зам на бы ва юць ма ё-

масць....

На шы су се дзі-ра сі я не, 

між ін шым, ужо пра па на ва-

лі ў якас ці ад ной з па пра вак 

у Ся мей ны ко дэкс маг чы-

масць пры раў ноў ваць су-

мес нае пра жы ван не на пра-

ця гу пя ці га доў і на яў насць 

агуль на га дзі ця ці да шлюб-

ных ад но сін.

Тым не менш на ват гра-

ма дзян скія шлю бы мож на 

зра біць моц ны мі і ад каз ны-

мі, ка лі з са ма га на ра джэн ня 

не маў ля ці вы хоў ваць у яго 

эма цы я наль ную сфе ру, эма-

цы я наль ны мозг, а не толь кі 

ра цы я наль нае стаў лен не да 

жыц ця. Ву чыць уза е ма дзей-

ні чаць, ра зу мець ад но ад на-

го, па ва жаць, раз маў ляць 

прос та жыц цё ва не аб ход на. 

У сям'і гэ та му не ву чац ца, і 

шко ла так са ма не ву чыць. 

Ня ма прад ме та, які б з ма-

лен ства рых та ваў дзя цей да 

бу ду ча га ся мей на га жыц ця 

ў сфе ры ўза е ма ад но сін па-

між муж чы нам і жан чы най. 

Знік лі ўро кі эты кі і псі ха ло гіі 

ся мей на га жыц ця, раз ва жае 

Зі на і да Ва раб' ё ва:

— Дзяр жа ве жыц цё ва 

не аб ход ная струк ту ра, якая 

б зай ма ла ся не па срэд на 

ся мей ны мі пы тан ня мі ад 

на ра джэн ня ча ла ве ка да 

па ха ван ня. Пры служ бе са-

цы яль най аба ро ны ка рыс на 

ства рыць дэ парт амент сям'і, 

дзе аб' яд наць усіх спе цы я-

ліс таў, якія па він ны пра ца-

ваць з сям' ёй: са цы яль ных 

пе да го гаў, псі хо ла гаў, ор-

га ны апе кі і ін шых. А ў нас 

усё рас кі да на. Са цы яль ная 

аба ро на са бе, ме ды цы на — 

са бе, аду ка цыя — уво гу ле за 

ўсё ў ад ка зе.

РАЗ ВОД. ГАНЬ БА 
ЦІ ЭВА ЛЮ ЦЫЯ

Умо вы за клю чэн ня шлю-

бу ў Бе ла ру сі з ця гам ча су 

на столь кі спрас ці лі ся, што, 

зда ец ца, больш ужо ня ма ку-

ды. Ад ме не на пры вяз ка рос-

пі су да мес ца жы хар ства — 

за яву мож на па да ваць у лю-

бы загс ці на ват за каз ваць 

яго су пра цоў ні ка на пра вя-

дзен не цы ры мо ніі ў пэў ным 

мес цы: уста но вах куль ту ры, 

пом ні ках ар хі тэк ту ры, ін шых, 

спе цы яль на адап та ва ных 

для ўра чыс тас цяў па мяш-

кан нях. Трох ме сяч ны тэр мін 

«на роз дум» так са ма кан уў у 

Ле ту. Ён ця пер ска ро ча ны да 

трох дзён. А пры асаб лі вых 

аб ста ві нах, на прык лад пры 

па гро зе жыц цю, — на ват у 

дзень па да чы за явы.

— Уз рост пер ша га за клю-

чэн ня шлю бу ў Бе ла ру сі па-

вя ліч ва ец ца. Ра ней жа ні лі-

ся ў 20—22 га ды, ця пер — у 

25—27 і аж но ў 29-30. Гэ та 

тэн дэн цыя ка жа пра тое, 

што мы рэ гіст ру ем ужо га-

то выя сем'і, ка лі лю дзі жы-

вуць ра зам не адзін год, а 

час та ўжо ма юць дзя цей, — 

акрэс лі ла ста но ві шча Жан на 

ЗА ХА РА ВА, на чаль нік 

упраў лен ня на та ры я та і за-

гсаў Мі ніс тэр ства юс ты цыі 

Бе ла ру сі. — Мы па він ны іс ці 

ў на гу з ча сам і пад строй вац-

ца пад па тра ба ван ні лю дзей. 

Ня ма ча го пра ці віц ца іс ну-

ю чым рэа лі ям, каб на нас 

не гля дзе лі як на ар ха іч ных 

лю дзей.

Пры сут ныя ад на га лос на 

зга джа юц ца ў тым, што вяр-

тан не да па тры яр халь ных 

усто яў сям'і ўжо не маг чы-

мае, і шлюб не бу дзе мець 

та кой знач нас ці, як ра ней.

— Яшчэ да са вец кіх ча-

соў, ка лі за мест рэ гіст ра цыі 

ў за гсе ма ла дыя вян ча лі ся 

ў царк ве, а ба цюш ка пас ля 

пе ры я дыч на ад вед ваў ма-

ла дых, ад соч ваў іх жыц цё 

ды ба чыў у царк ве, быў па-

ста ян ны ўплыў на сям'ю, яе 

пад трым ка. Ця пер та кое не-

маг чы ма, — лі чыць На тал-

ля ФІ ЛІ МО НА ВА, на чаль нік 

ад дзе ла ЗАГС Ад мі ніст-

ра цыі Мас коў ска га ра ё на 

г. Мін ска.

Пэў ным чы нам «эва лю-

цы я на ва ла» стаў лен не не 

толь кі да шлю бу, а і да яго 

ска са ван ня. Ра ней раз вод лі-

чыў ся тра ге ды яй і гань бай, 

а ця пер ства рэн не трэ цяй-

чац вёр тай сям'і — ледзь ве 

не пад ста ва для го на ру, як 

зда ец ца на пер шы по гляд.

— Хоць лю дзі ця пер і не 

са ро ме юц ца раз во даў і на-

ват не дзе мо гуць і па хва ліц-

ца сва ім трэ цім-чац вёр тым 

шлю бам, гэ та не зна чыць, 

што ў ду шы яны не пе ра-

жы ва юць, што ме на ві та так 

склад ва ец ца іх лёс, — не 

па чут ках ве дае Воль га 

АГЕЙ КА, да цэнт ка фед-

ры псі ха ло гіі кі ра ван ня 

Ака дэ міі кі ра ван ня пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, кан ды дат псі-

ха ла гіч ных на вук.

Ра зам з тым ак тыў ная 

ма ла досць з роз ны мі парт-

нё ра мі і ча кан не та го са ма-

га адзі на га са праўд на га мае 

не толь кі псі ха ла гіч ныя, але і 

фі зіч ныя на ступ ствы.

Рэ пра дук цый ныя цэнт ры 

ў кра і не пе ра поў не ныя, за-

піс туды на паў го да на пе рад. 

Сён ня на ват ма ла дыя і цал-

кам зда ро выя лю дзі ча сам 

не мо гуць зай мець дзі ця, 

ка жуць спе цы я ліс ты. Ме ды-

кі, псі хо ла гі і ва ле о ла гі доў га 

шу ка лі пры чы ну. Ака за ла ся, 

што на не маг чы масць за чац-

ця ўплы вае коль касць сек-

су аль ных парт нё раў. Чым 

больш іх бы ло ў му жа і жон-

кі, тым мен шая іма вер насць, 

што ў іх бу дзе дзі ця.

— Кож ны з парт нё раў 

пры ўно сіць у мік ра фло ру 

ар га ніз ма ча ла ве ка, з якім 

мае кан такт, неш та ад свай-

го це ла. У вы ні ку са зда роў-

ем, зда ец ца, усё доб ра, ад-

нак па між людзь мі не су мя-

шчаль насць. І пры чы на яе — 

блуд, — рас ка за ла Воль га 

Агей ка. — За ка на мер на, 

што чым боль шы ўзрост і 

больш парт нё раў, тым менш 

шан цаў за ця жа рыць. І боль-

шая маг чы масць на ра дзіць 

хво рае дзі ця.

МУЖ ЧЫН СКІ 
І ЖА НО ЧЫ 
ПО ЛЮ СЫ

...У су час ным све це так-

са ма мя ня юц ца мес ца мі, 

упэў не ны спе цы я ліс ты. Не-

вя лі кае ан ке та ван не ся род 

сту дэн таў па ка за ла су мную 

тэн дэн цыю. Ма тыў вый сці 

за муж з пры чы ны ка хан ня 

78 % дзяў чат уво гу ле не 

вы бра лі ў якас ці ва ры ян та. 

А хлоп цы, на ад ва рот, дэ ман-

стра ва лі боль шую эма цы я-

наль насць. Яны ўдвая час-

цей, чым дзяў ча ты, ад каз-

ва лі, што га то выя ства рыць 

сям'ю, ка лі бу дуць ад чу ваць, 

што ка ха юць.

— Гэ та свед чан не та го, 

што дзяў ча ты па чы на юць 

па-спа жы вец ку ста віц ца 

да хлоп цаў, — аба зна чы ла 

Воль га Агей ка. — Жан чы ны 

больш не хо чуць ся дзець до-

ма і пя чы пі ра гі. Яны жа да-

юць быць на роў ні з муж чы-

на мі, а ча сам і вы шэй за іх. 

Але толь кі ў асоб ных па зі цы-

ях, якія вы гад ныя жан чы нам. 

А па не ка то рых яны пры-

трым лі ва юц ца ра ней ша га 

мер ка ван ня, што муж чы на 

па ві нен быць га лоў ны. Гэ та 

зноў жа па зі цыя спа жы вец-

кая, а то і пра яў лен не фе-

мі ніз му.

Без умоў на, та кое ста но-

ві шча не мо жа не на сця рож-

ваць, ад нак пры чы ны для 

з'яў лен ня гэтай тэн дэн цыі 

мо гуць быць роз ныя.

— Мне зда ец ца, яна 

вы ні кае з та го, што дзе ці 

час та гадуюцца ў ня поў ных 

сем' ях, дзе іх вы хоў ва юць 

ма ту ля і ба бу ля. У вы ні-

ку муж чы ны вы рас та юць 

больш жа ноц кі мі, а дзяў ча-

ты, ба ча чы, як ма ці бя рэ на 

ся бе ро лю га ла вы сям'і, — 

ста но вяц ца больш муж ны-

мі і вы нос лі вы мі, — мяр куе 

Жан на За ха ра ва.

З ін ша га бо ку, на ват у 

поў най сям'і мож на ўба чыць 

столь кі не га ты ву, што жах. 

А каб з хлоп чы ка вы рас пры-

стой ны муж чы на, жан чы на, 

якая га дуе яго ад на, па він на 

перш за ўсё са ма быць аса-

біс та шчас лі вая, лі чыць кан-

ды дат псі ха ла гіч ных на вук:

— Ка лі жан чы на на ней-

кім эта пе жыц ця бу дзе ад чу-

ваць сваю не паў на вар тасць, 

не рэа лі за ва насць ці не за па-

тра ба ва насць у пла не ра бо-

ты, ка хан ня ці пя шчо ты, яна 

зро біць усё, час та пад свя-

до ма, каб сын за стаў ся по-

бач з ёй. У лі та ра ту ры гэ тая 

з'я ва на зы ва ец ца «фе но мен 

ба бы ля». Ме на ві та ад сюль 

вы ні кае муж чын ская ін фан-

тыль насць.

Мно гія праб ле мы ў сям'і 

мож на бы ло б вы ра шыць з 

да па мо гай псі хо ла га. Ад нак 

боль шасць лю дзей да гэ туль 

стэ рэа тып на ста віц ца да гэ-

та га спе цы я ліс та. Пер шая 

рэ ак цыя на та кую пра па но-

ву: «Я не хво ры!», ад зна чы-

ла Іры на Шэ лег:

— Я са ма па боль шай 

част цы да ве да ла ся, што та-

кое псі ха ло гія і су тык ну ла ся 

з ёю, толь кі ка лі пай шла на 

ме ды я цыю. На юры дыч ным 

фа куль тэ це ў нас не бы ло 

ні вод най лек цыі па гэ тай 

дыс цып лі не. Мы да гэ туль 

не ве да ем, што та кая га лі-

на ве даў мо жа вы ка рыс тоў-

вац ца ў звы чай ным жыц ці. 

І ма ту лі, якая за ста ла ся ад-

на, не аба вяз ко ва са мой усё 

цяг нуць на са бе. Звяр нуц ца 

да псі хо ла га, каб ён да па мог 

ёй ка лі не знай сці ся бе, то 

ха ця б зра зу мець, што і без 

муж чы ны мож на быць за да-

во ле най сва ім жыц цём. Пра 

гэ та важ на га ва рыць.

Вар та за ўва жыць, што 

бяс плат ную да па мо гу ся-

мей на га псі хо ла га мож на 

атры маць у Цэнт ры да па-

мо гі сям'і і дзе цям і дзе вя ці 

цэнт рах пры са цы яль на-пе-

да га гіч ных цэнт рах кож на га 

ра ё на Мін ска. А пры ўсіх па-

лі клі ні ках іс ну юць ка бі не ты, 

дру жа люб ныя да дзя цей, дзе 

пра цу юць дзі ця чыя псі хі ят ры 

і псі ха тэ ра пеў ты.

ЗА МЕЖ НАЕ 
КА ХАН НЕ 
І НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ 
ТРА ДЫ ЦЫІ

Гра ма дзян скі шлюб, 

ад на по лыя сем'і, па ры 

чай лдфры і ін шыя су час ныя 

вы клі кі сям'і ў яе кла січ ным 

ра зу мен ні сён ня вы му ша юць 

спе цы я ліс таў пэў ным чы нам 

пад строй вац ца пад іс ну ю-

чыя рэа ліі. Як, на прык лад, 

у вы пад ку з між на род ны мі 

шлю ба мі.

— Ка лі бе ла рус кі рэ гіст-

ру юць ад но сі ны са сва ім вы-

бран ні кам за мя жой, ім вар-

та мець на ўва зе, што шлюб 

бу ду ец ца на на цы я наль ных 

тра ды цы ях кож най кра і ны. 

Ка лі ў нас па лі ты ка скі ра ва-

на на тое, што дзі ця перш за 

ўсё па він на быць з ма май, то 

ў ін шых кра і нах гэ та мо жа 

быць зу сім не так, — ра іць 

Ма рыя ЖАН ДА РА ВА, на-

чаль нік ад дзе ла вы ка нан-

ня між на род ных да га во раў 

упраў лен ня між на род на га 

су пра цоў ніц тва Мі ніс тэр-

ства юс ты цыі. — Трэ ба 

ра зу мець, што, су тык нуў-

шы ся з пэў ны мі пы тан ня мі, 

на прык лад з ты мі ж алі мен-

та мі, не заўж ды маг чы ма 

вы ра шыць іх без праб лем. 

Ка лі ў Бе ла ру сі ёсць да га-

вор з кра і най, ад куль ро дам 

ча ла век, з яко га мяр ку ец ца 

атрым лі ваць алі мен ты, то 

ёсць маг чы масць аба ра ніць 

свае пра вы. Ка лі не — усё 

за ле жыць ад во лі за меж най 

дзяр жа вы.

З боль шас цю еў ра пей-

скіх дзяр жаў у на шай краі-

ны ня ма да моў ле нас ці на 

спаг нан не алі мен таў, і яны 

не па га джа юц ца на за клю-

чэн не да га во раў, бо ўдзель-

ні ча юць у шмат ба ко вых між-

на род ных кан вен цы ях. Між 

тым міг ра цыя ў нас да во лі 

рас паў сю джа на, і пы тан ні 

спаг нан ня алі мен таў і ін шыя 

праб ле мы ўзні ка юць не так 

рэд ка. Каб аба ра ніць пра-

вы бе ла ру саў і дзя цей, якія 

жы вуць у кра і не, у са ка ві-

ку 2017 го да Бе ла русь ра-

ты фі ка ва ла Кан вен цыю аб 

між на род ным па рад ку спаг-

нан ня алі мен таў на дзя цей 

і ін шых фор маў утры ман ня 

сям'і. Да ку мент ус ту піць у 

сі лу, як мяр ку ец ца, сё ле та 

ў чэр ве ні.


