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Га во ра чы пра асаб лі вас ці 

шлю баў з за меж ні ка мі, спе цы-

я ліст пад крэс лі ла, што перш 

за ўсё за ко ны скі ра ва ныя на 

аба ро ну пра воў дзя цей:

— Беларусь — удзельнік 

Кан вен цыі аб пра вах дзі ця-

ці, дзе га во рыц ца, што ў не-

паў на лет ня га па він ны быць 

баць кі, мес ца жы хар ства і ў 

пер шую чар гу му сяць быць 

аба ро не ны яго пра вы. І мы 

ме на ві та на гэ та звяр та ем 

ува гу, а не на аба ро ну пра воў 

ма мы ці та ты. Іс нуе так са ма 

Га аг ская кан вен цыя аб гра-

ма дзян скіх ас пек тах між на-

род на га вы кра дан ня дзя цей. 

Яна так са ма грун ту ец ца на 

аба ро не пра воў дзі ця ці. Уво-

гу ле, аб' ект усіх спрэ чак — 

гэ та ме на ві та пра вы дзі ця ці.

ХОЦЬ ЗА МУЖ 
НЕ ХА ДЗІ...

На жаль, пра дзі ця, яго 

дум кі і над зеі час та за бы ва-

юц ца лю дзі, якім перш за ўсё 

трэ ба бы ло б кі ра вац ца яго 

ін та рэ са мі, — улас на баць кі.

— Руй ну ю чы ад но сі ны па-

між са бой, да рос лыя час та не 

ду ма юць, што яны тур бу юць 

сваё дзі ця. Яно ста но віц ца 

прад ме там та вар на-гра шо вых 

ад но сін, і баць коў не не па ко-

яць па чуц ці ма лень ка га ча-

ла ве ка, — ацэнь вае сі ту а цыі 

пры раз во дах псі хо лаг. — Да-

рос лых трэ ба не як на ву чыць 

азі ра ц ца на тое, што яны ро-

бяць. Хо ць да сту кац ца да ма-

мы і баць кі пад час ска са ван ня 

шлю бу амаль не маг чы ма.

Асаб лі ва ка лі па між бы-

лы мі су жэн ца мі крыў да, якая 

за сціць во чы, і адзі нае, ча го 

пра гнеш, — лю бым чы нам 

па болей на са ліць бы лой па-

ло ве. На прык лад, праз спаг-

нан не алі мен таў.

— Зда ра ец ца, што на ват у 

за мож ных сем' ях спаг нан не 

алі мен таў ста но віц ца прын-

цы по вым пы тан нем, каб зра-

біць на злосць, — свед чыць 

Воль га ГРА БОЎ СКАЯ, га-

лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла 

ар га ні за цыі і пры му со ва-

га вы ка нан ня ўпраў лен ня 

пры му со ва га вы ка нан ня 

га лоў на га ўпраў лен ня юс-

ты цыі Мін гар вы кан ка ма. — 

Ця пер па мер алі мен таў пры-

вя за ны да па ло вы бюд жэ ту 

пра жыт ко ва га мі ні му му. 

А ка лі жан чы на ве дае, што 

бы лы муж за раб ляе больш, 

чым пра пі са на афі цый на, яна 

хо ча атры маць ад яго яшчэ 

больш гро шай. Па чы нае пі-

саць скар гі, што ён ухі ля ец ца 

ад вы плат. Ён, у сваю чар гу, 

лі чыць, што раз пла ціць алі-

мен ты, то мо жа мець больш 

ста сун каў з дзі цем. І на ват у 

дру гую (но вую) сям'ю сва ёй 

бы лой па ло вы ўмеш ва ец ца. 

Пры гэ тым дзі ця па ку туе 

больш за ўсіх.

Па пя рэ дзіць і вы ра-

шыць праб ле мы, якія мо-

гуць зда рыц ца, ка лі сям'я 

рап там пе ра ста не іс на ваць, 

у пэў най сту пе ні мо жа да-

па маг чы шлюб ны да га вор. 

У гэ тым да ку мен це мож-

на пра пі саць і ўдак лад ніць 

аб са лют на ўсе мо ман ты, 

што да ты чац ца ся мей на га 

жыц ця, ма ё мас ці і дзя цей. 

Ад нак у Бе ла ру сі шлюб-

ны да га вор, як пра ві ла, не 

скла да юць, бо гэ та су пя рэ-

чыць на ша му мен та лі тэ ту, 

за ўва жы лі пры сут ныя. Да-

маў ляц ца пра неш та пе рад 

шлю бам лі чыц ца не чым 

ня пра віль ным. Пры гэ тым 

на ват ка лі та кія да ку мен ты 

рых ту юц ца да шлю бу, яны 

да ты чац ца перш за ўсё ма-

ё мас ных ад но сін, і ані я кія 

пы тан ні па дзе цях там не 

за кра на юц ца.

Уво гу ле шлюб ны да га вор, 

як пра ві ла, скла да юць, ужо 

ка лі спра ва пра ска са ван не 

шлю бу зна хо дзіц ца ў су дзе. 

Ра зам з тым па чы нае за ра-

джац ца ад на ці ка вая тэн дэн-

цыя, што да ты чыц ца ха рак та-

ру шлюб ных да га во раў, якія 

скла да юц ца да вяселля.

— Лі та раль на за адзін ме-

сяц да мя не прый шлі два ма-

ла дыя муж чы ны ва ўзрос це 

да 30 га доў з ад ноль ка вай 

спра вай — склас ці шлюб ны 

да га вор, — рас ка за ла ад-

ва кат. — У абод вух у да ку-

мен це бы лі та кія ўмо вы, што 

хоць за муж не ха дзі. Аба зна-

ча ны су мы, якія бу ду чы муж 

вы пла ціць за на ра джэн не 

дзі ця ці. Дак лад на акрэс ле-

на, якая і ка му на ле жыць 

ма ё масць. Пра пі са на, коль-

кі вы дзя ля ец ца на ўтры ман-

не жон кі і дзі ця ці. У вы ні ку 

ў бу ду чай сям'і яшчэ да яе 

ства рэн ня аб са лют на ад сут-

ні ча ла па няц це агуль най ма-

ё мас ці. Усё бы ло па дзе ле на 

па ка пей чы нах і пра цэн тах. 

І та кое стаў лен не да шлю бу 

па чы нае ўжо пе ра рас таць у 

тэн дэн цыю.

БЕЗ КА ХАН НЯ 
НЕ МАГ ЧЫ МА 
ЦЯР ПЕЦЬ

Ма ла дыя час та не мо гуць 

уя віць са бе, як гэ та — пра-

жыць з ад ным ча ла ве кам 

усё жыц цё?! Ся мей ныя доў-

га жы ха ры ка жуць, што ўвесь 

сак рэт у ка хан ні і цяр пен ні. 

Ка хан не, з яко га па чы на юц-

ца ад но сі ны па між муж чы-

нам і жан чы най, без умоў на, 

ала гіч нае па чуц цё. Гэ та за-

леж насць ад на го ча ла ве ка 

ад дру го га. Але ме на ві та на 

ім, на ка хан ні, тры ма юц ца 

сем'і, якія ад зна ча юць і ся-

рэб ра ныя, і за ла тыя юбі леі. 

Ка хан не да па ма гае цяр-

пець усе не да рэ чнас ці, хі бы 

і праб ле мы, што ўзні ка юць 

на жыц цё вым шля ху. Ка лі 

яно сы хо дзіць, зні кае і цяр-

пен не, бо без ка хан ня цяр-

пець не маг чы ма, упэў не ны 

спе цы я ліс ты.

Ле тась у кра і не загсамі 

за рэ гіст ра ва на 66 209 шлю-

баў і 8990 раз во даў. Ка лі 

па раў наць гэ тыя ліч бы са 

ста тыс ты кай 2016 года, ві-

даць, што ў кра і не на 2600 

больш пар вы ра шы лі па жа-

ніц ца і на 70 сем' яў менш 

ска са ва лі шлюб. Да рэ чы, 

маг чы ма, праз не да хоп 

цяр пен ня і раз бу ра ец ца 

боль шасць шлю баў? Асаб-

лі ва ў пер шы год жыц ця, які 

су пра цоў ні кі за гсаў лі чаць 

ад ным з са мых скла да ных 

пе ры я даў у жыц ці сям'і. 

«Зда ра ец ца, што і праз не-

каль кі дзён пас ля вя сел ля 

лю дзі пры но сяць за яву на 

раз вод, а не як па ра на заўт-

ра пас ля за клю чэн ня шлю-

бу прый шла», — за ўва жы ла 

Жан на За ха ра ва.

2017 год быў для бе ла-

рус кіх ор га наў ЗАГС свя точ-

ным. Яны ад зна ча лі 100-га-

до вы юбі лей. Су пра цоў ні кі 

за гсаў ура чыс та пра во дзі лі 

кож ную 100-ю цы ры мо нію 

за клю чэн ня шлю бу, кож-

ную 100-ю рэ гіст ра цыю не-

маў ля ці і ін шыя «круг лыя» 

ме ра пры ем ствы. За год 

бе ла ру сы «сыг ра лі» 647 

«за ла тых» і 577 «ся рэб-

ра ных» вя сел ляў, а амаль 

40 ты сяч но вых шлю баў (ка-

ля 60 % ад за рэ гіст ра ва ных 

ле тась) прай шлі пад марш 

Мен дэль со на і ін шыя цы ры-

ма ні яль ныя «ра зы нкі».

Ура чыс та ад зна чаць у 

за гсе мож на не толь кі за-

клю чэн не шлю бу ды 25 і 

50 га доў су мес на га жыц ця. 

Вар та су стра каць з ад па-

вед най сім во лі кай і ат ры бу-

та мі кож ны год ся мей на га 

жыц ця, лі чаць су пра цоў ні кі 

за гсаў. Ле тась, на прык лад, 

у ма гі лёў скім за гсе су жэн цы 

ад зна ча лі 70 га доў су мес на-

га жыц ця. Гэ та на зы ва ец ца 

даб ра дат нае вя сел ле. Мо-

жа це са бе ўя віць, коль кі яны 

ра зам!

— Мы пра па ган ду ем 

сям'ю і яе каш тоў нас ці, 

імк нём ся па вы сіць аў та-

ры тэт сям'і, скі ра ваць лю-

дзей да шлю бу. Та му на-

шы су пра цоў ні кі заўж ды 

са мі пры дум ва юць неш та 

ары гі наль нае для свят ка-

ван ня, хоць гэ та і не іх пра-

мы аба вя зак, — рас ка за ла 

На тал ля Фі лі мо на ва. — Да 

нас пры хо дзяць і з уну ка мі, 

і з дзець мі, і на ват са свед-

ка мі, якія та ды бы лі на вя-

сел лі. А ёсць тыя, хто толь кі 

па рай, удва іх ад зна чае, і ві-

даць, што ім гэ та па да ба ец-

ца. Неш та не звы чай нае ро-

бяць і са мі су жэн цы. Вось, 

на прык лад, муж у ад ной з 

пар у вер шах на пі саў гіс то-

рыю іх сям'і, і мы па кла лі 

яе ў асно ву свят ка ван ня. 

А на ру жо вым вя сел лі (10-

га до вы юбі лей) не як сын з 

бу ке там руж ма ме чы таў 

вер шы.

Па га дзі це ся, у якім бы 

ста но ві шчы ні апы нуў ся ча-

ла век, чым бы ні скон чы ла-

ся яго ка хан не або ся мей нае 

жыц цё, вар та ўспры маць рэ-

аль насць без за ліш няй злос-

ці ці да рэм ных спа дзя ван-

няў. На до лю сям'і не прос та 

вы па дае шмат іс пы таў, зда-

ра ец ца, усё жыц цё — гэ та 

ад но вы пра ба ван не. Ад нак 

на ступ ным ра зам, перш чым 

ла яц ца ці скар дзіц ца, ус пом-

ні це на род ную пры маў ку «У 

сям'ю, дзе лад, шчас це да-

ро гу не за бы вае».

Іры на СІ ДА РОК.
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ГА ЛОЎ НАЯ 
Ў ЖЫЦ ЦІ

Яны да юць жыц цё, на тхня юць на подз ві гі, 
кла по цяц ца пра даб ра быт, вы хоў ва юць дзя цей, 
са ма ад да на пра цу юць дзе ля на ро да і ра ту юць 
лё сы. Жан чы ны. Яны заў сё ды по бач з на мі 
ў са мыя шчас лі выя і скла да ныя мо ман ты. 
Ма ці, ба бу ля, ка ха ная, сяст ра і сяб роў ка — 
хто яна, га лоў ная жан чы на ў ва шым жыц ці, 
пра гэ та мы спы та лі ся ў сва іх чы та чоў.

Воль га ПА ЛІ ЦІ КА, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Га лоў ныя жан чы ны, якія паў плы ва лі на мя не, — гэ та 

ма ці і ба бу ля. Звы чай на ме на ві та гэ тыя лю дзі больш за ўсіх 

пры ма юць удзел у вы ха ван ні дзя цей. Яны за клад ва юць 

асноў ныя по гля ды на жыц цё. Мая ба бу ля бы ла звы чай ная 

вяс ко вая жан чы на, пра ца ва ла ў саў га се. Яны з ма ці мя не 

не на кі роў ва лі ў пра фе сій ным пла не, бо не ме лі да чы нен ня 

да гра мад ска га жыц ця. Але за кла лі лё са вы зна чаль ныя ары-

ен ці ры. Яны ву чы лі: ка лі бя рэш ся за спра ву, ра бі яе доб ра, 

будзь сум лен най, да па ма гай лю дзям, ка лі гэ та ў тва іх маг чы-

мас цях. Та кі мі прын цы па мі ў сва ім жыц ці заў сё ды кі ра ва ла ся 

і ба бу ля, і ма ма. Цяпер мая ма ці, Ма рыя Іва наў на, га на рыц ца 

мною, ма ёй спра вай, але, з іншага бо ку, ра зу мее, што дзесь-

ці з-за пра цы я аб дзя ляю ўва гай сваю сям'ю.

Воль га АР ЦЁ МЕН КА, дэ пу тат Ві цеб ска га ра ён на га 

Са ве та дэ пу та таў, ды рэк тар Кі раў скай ся рэд няй шко-

лы Ві цеб ска га ра ё на:

— Для мя не га лоў най жан чы най бы ла ба бу ля. Яна 

больш чым 40 га доў пра ца ва ла на стаў ні цай ма лод шых 

кла саў у шко ле, прай шла вай ну. Ра шэн не стаць на стаў-

ні цай я пры ня ла яшчэ ма лень кай дзяў чын кай, ка лі бы ла 

ў трэ цім кла се. Я та ды ха це ла быць па доб най на ба бу лю. 

І мая ма ра здзейс ні ла ся — за раз я вы клад чы ца гіс то рыі, 

рус кай мо вы і лі та ра ту ры.

Ула дзі мір ШО КАЎ, стар шы ня Мін скай га рад ской ар-

га ні за цыі ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не «Па мяць»:

— Вель мі важ ны для мя не ча ла век — мая жон ка. Пад-

час ва ен ных дзе ян няў у Аф га ні ста не я быў цяж ка па ра не-

ны. Пас ля Ка бу ла, Кан да га ра зна хо дзіў ся ў Таш кен це. Мне 

да ва лі дру гую гру пу ін ва лід нас ці, і вы ра ша ла ся пы тан не: 

за ста вац ца тут слу жыць ці не. А там ні хат кі, ні град кі. 

Усе род ныя — у Бе ла ру сі, у За сло на ве. Я па тэ ле фа на ваў 

на чаль ні ку, а яны па ве да мі лі жон цы. Яна з ма лень кі мі 

дзець мі ад ра зу пры ля це ла ў Таш кент. Кла па ці ла ся пра 

мя не, па ста ві ла на но гі. Яна са ма па аду ка цыі ме дык. Са 

Свят ла най Мі ка ла еў най мы ра зам ужо з 1971 го да. У нас 

двое дзя цей, чац вё ра да рос лых уну каў.

Ігар ГАР ДЗЕ ЕЎ, ды рэк тар За во да цеп ла тэх ніч ных 

пры бо раў:

— Га лоў ная жан чы на для мя не — ма ці. Яна на ра дзі ла, 

да ла жыц цё, апра на ла, кар мі ла, вы хоў ва ла, ву чы ла. Без 

гэ та га ж ні ку ды! Як у дзя цін стве, у вы ха ван ні за кла дзе-

на, так і ў да лей шым жыц ці па во дзіць ся бе ча ла век. Мая 

ма ту ля на ву чы ла мя не быць сум лен ным, год ным і пунк-

ту аль ным ча ла ве кам. Гэ тыя якас ці да па ма га юць мне ў 

пра цы з вя лі кім ка лек ты вам.

Тац ця на КРАЎ ЧАН КА, стар шы ня Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя шмат дзет ных 

баць коў»:

— Ма ці ака за ла ўплыў на маё жыц цё. Яна заў сё ды 

бы ла пры кла дам у стаў лен ні да лю дзей, сям'і, пра цы. 

Я вы рас ла не ў вя лі кай сям'і, але са ма на ра дзі ла пя ця рых 

дзя цей. А вось за ах во ці ла мя не пра цай са шмат дзет ны-

мі баць ка мі як раз ма ці. Яна вы пад ко ва ўба чы ла аб' яву, 

што ў пэў ным мес цы ад бу дзец ца су стрэ ча шмат дзет ных 

сем' яў. Ма ту ля пры нес ла гэ тую цы дул ку мне, каб я ту ды 

сха дзі ла. З гэ та га ўсё па ча ло ся — і вось ужо 26 га доў іс-

нуе на ша ар га ні за цыя.

Ма рыя КУ ЛІН КО ВІЧ, май стар спор ту між на род на га 

кла са, шмат ра зо вая чэм пі ён ка і пры зёр ка Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па ка ра тэ:

— Ка неш не ж, са мая га лоў ная жан чы на — гэ та ма ці. Яна 

да ла жыц цё мне і сяст ры, вы ха ва ла нас доб ры мі людзь мі. 

Ма ма пе ра жы ва ла ра зам са мной усе прой гры шы і пе ра-

мо гі, пад трым лі ва ла, не да ва ла па даць ду хам, ка лі бы ло 

скла да на. Я вель мі ўдзяч на ёй. Ста рэй шая сяст ра так са ма 

сыг ра ла знач ную ро лю. Яна да па ма га ла ма ці ў ма ім вы-

ха ван ні, бо я бы ла га рэз лі вай дзяў чын кай. Ім прый шло ся 

цяж ка са мною. Ня гле дзя чы на тое што ў дзя цін стве мы 

сва ры лі ся, бі лі ся з сяст рой, за раз мы вель мі цэ нім і па ва-

жа ем ад на ад ну. Ця пер, ка лі мы ста лі да рос лы мі, нам ёсць 

што ўспом ніць і з ча го па смя яц ца. А яшчэ ад на з га лоў ных 

жан чын — мая ба бу ля, якая ўжо пай шла з жыц ця. Я бу ду 

яе па мя таць. Ба бу ля заў сё ды ве да ла, як да па маг чы, пад-

тры маць сло вам. Ме на ві та гэ тыя тры жан чы ны ўкла лі ў 

мя не якас ці, не аб ход ныя ў жыц ці і ў спор це.

Ма рыя ДА ДА ЛКА




