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ВАКОЛ НАС

Калі «сем’Калі «сем’ЯЯ» не атрымалася» не атрымалася

За ха ван не тры ва лай 
шчас лі вай сям'і — са-
праўд ная праб ле ма 
для бе ла рус ка га гра-
мад ства. Час та пры 
ўзнік нен ні кан флік таў 
ся мей ныя па ры вы-
ра ша юць, што лепш 
раз вес ці ся, чым спра-
ба ваць вы ра та ваць 
свой шлюб. Ад сюль і 
сум нае лі дар ства Бе-
ла ру сі ў спі се кра ін з 
вы со кай коль кас цю 
раз во даў, ра зам з Ра-
сі яй, Укра і най і Мал-
до вай.

Шы пы 
за мест ру жаў

На тал ля і Па вел жа-
на тыя год і ме сяц. Стаж 
ся мей ны ма лень кі, але на-
ват за гэ ты ка рот кі час муж 
і жон ка не раз па дум ва лі пра 
раз вод.

— Час ад ча су нам бы ло 
зу сім не са лод ка: сва ры лі-
ся, по суд бі лі, доў га не раз-
маў ля лі адзін з ад ным, — з 
су мам у го ла се рас каз вае 
ма ла дая жан чы на. — Так 
жыць бы ло прос та не маг чы-
ма, та му ду ма лі ра зы сці ся ў 
роз ныя ба кі.

Муж і жон ка ў гэ тай сям'і 
ма ла дыя: Паў лу 25 га доў, 
скон чыў уні вер сі тэт, пра цуе 
юрыс там, На тал лі — 22, яна 
за воч на ву чыц ца ў БДУ. Да 
афі цый най рэ гіст ра цыі сва іх 
ад но сін хло пец з дзяў чы най 
су стра ка лі ся ча ты ры ме ся цы. 
Квет кі, цу кер кі — усё так, як 
і па він на быць па даў но за-
ма ца ва най тра ды цыі. На тал-
ля ка жа, што дзяў чы на яна 
ра ман тыч ная, ёй заў сё ды 
«хо чац ца вер шаў, све чак і 
пя лёст каў ру жаў». Па сло-
вах ма ла дой жон кі, па куль 
штам па ў паш пар це не бы-
ло, Па вел пе ры я дыч на здзіў-
ляў да му сэр ца, як той ка заў, 
подз ві га мі, а пас ля «аб' яў ляю 
вас му жам і жон кай» на іх за-
быў ся.

— Ён не на дае мне ні я кай 
ува гі, ні бы та мя не ня ма. Ка лі 
быць шчы рай, я ўво гу ле па-
да зраю му жа ў здра дзе, бо 
ён вы да ляе ўвесь спіс зван-
коў і смс у тэ ле фо не, пе ра-
піс кі ў са цы яль ных сет ках у 
ін тэр нэ це... Але гэ та ўжо зу-
сім ін шая гіс то рыя, — ка жа 
На тал ля.

На жаль, та кая гіс то рыя ў 
на шай кра і не не ад на. На тал-
ля з Паў лам вы ра шы лі па куль 
не раз во дзіц ца, але і да кам-
пра мі су да гэ туль так са ма не 
прый шлі. Дзяў чы на ка жа, што 
за раз яна прос та імк нец ца не 
за васт раць ува гу на мно гіх 
дэ та лях, ста ра ец ца ста віц ца 
пра сцей да ўся го, за плюшч-

вае во чы — та ды ім жы вец ца 
ляг чэй. Ра ман ты ку ка лі-ні ка лі 
ства рае са ма, на свар кі му жа 
не пра ва куе. Коль кі так бу дзе 
доў жыц ца, На тал ля не ве дае, 
але пры зна ец ца, што ця пе-
раш нія ад но сі ны яе не за да-
валь ня юць.

Толь кі ліч бы, 
а за імі...

Сі ту а цыя са шлю ба мі і 
іх ска са ван ня мі ў Бе ла ру-
сі апош нім ча сам не на дае 
ап ты міз му: бе ла ру сы ста лі 
час цей раз во дзіц ца, чым 
афі цый на рэ гіст ра ваць свае 
ад но сі ны. На ты ся чу шлю баў 
у на шай кра і не пры па дае 509 
раз во даў. Гэ та азна чае, што 
адна з двух «ячэ ек гра мад-
ства» за кан чва ец ца не на ка-
рысць тры ва лай і шчас лі вай 
сям'і. Ста тыс ты ка па каз вае, 
што боль шасць жан чын жа-
дае зноў стаць воль ны мі ва 
ўзрос це 25-29 га доў, а муж-
чын — у 30-34 га ды. Час цей 
за ўсё муж чы ны ства ра юць 
сям'ю ў 26 га доў, жан чы ны 
— у 24. Жа дан не афі цый-
на скон чыць свае ад но сі ны 
вы каз ва юць ся мей ныя па-
ры роз ных уз рос таў: як тыя, 
што пра жы лі ў шлю бе адзін 
год, так і тыя, што ад зна чы лі 
«фар фо ра вае» вя сел ле. У 
Мін ску рас це коль касць ска-
са ва ных шлю баў, якія пра іс-
на ва лі менш за пяць га доў. 
А ў вёс ках лю дзі раз вод зяц-
ца ра дзей, але і шлю баў там 
рэ гіст ру ец ца менш.

«Раз бег чы ся» 
за ме сяц...

Ра ней, каб ска са ваць 
шлюб, му жу і жон цы трэ-
ба бы ло аба вяз ко ва па да-
ваць да ку мен ты ў суд, дзе 
іх зва рот раз гля даў ся не 
менш як тры ме ся цы — та-
кі тэр мін да ваў ся муж чы не 
з жан чы най на аб дум ван не 
пры ня та га ра шэн ня і пры мі-

рэн не. З-за гэ тай ця га ні ны з 
па пе ра мі не ка то рыя ся мей-
ныя па ры за ста ва лі ся сем'-
я мі толь кі па да ку мен тах. З 
1 сту дзе ня гэ та га го да пра-
цэс афі цый най лік ві да цыі 
сям'і спрас ціў ся. Ця пер у 
не ка то рых вы пад ках ска-
са ваць шлюб мож на без 
зва ро ту ў суд. На прык лад, 
ка лі ў ся мей най па ры ня ма 
ня поў на га до вых дзя цей, ма-
ё мас ных прэ тэн зій адзін да 
ад на го, і «раз бег чы ся» хо-
чуць абод ва чле ны сям'і, то 
ўжо праз ме сяц та кі шлюб 
афі цый на скон чыць сваё 
іс на ван не. І ўсё ад бы ва ец-
ца ця пер пра ма ў ЗА ГСе... 
Дум кі ў лю дзей на конт гэ-
та га роз ныя. Хтось ці лі чыць, 
што раз во даў ста не яшчэ 
больш: лёг ка ажа ніц ца — 
яшчэ ляг чэй раз вес ці ся. А 
хтось ці дзя куе дзяр жа ве за 
прос тую пра цэ ду ру.

Псі хо лаг — 
гэ та не со рам на

Поў ныя і шчас лі выя сем'і 
— пад трым ка і бу ду чы ня лю-
бой дзяр жа вы, та му ўдзе лу яе 
ў да па мо зе сем' ям у кры зіс-
ных сі ту а цы ях трэ ба на да ваць 
болшьш ува гі. На ша кра і на не 
за ста ец ца ўба ку ад праб лем 
сям'і. Прос та ча сам лю дзі не 
ве да юць пра іс на ван не спе-
цы яль ных цэнт раў псі ха ла-
гіч най пад трым кі сем' ям або 
ўво гу ле лі чаць, што звяр тац-
ца да псі хо ла гаў з прось бай 
да па маг чы... не пры стой на. 
Па да ных не вя лі ка га апы-
тан ня, пра ве дзе на га ў са цы-
яль най сет цы ся род лю дзей 
ва ўзрос це ад 20 да 30 га доў, 
якія або ў шлю бе, або не, ад-
ноль ка вая коль касць ча ла век 
ад ка за ла, што:
� яны звер нуц ца да псі хо-

ла га ў тым вы пад ку, ка лі не 
змо гуць вы ра шыць праб ле му 
са ма стой на;
� ні я кіх зва ро таў ра біць 

яны не бу дуць, бо спрэч кі і 
роз на га лос сі — аса біс тая 
спра ва кож най сям'і.

Не каль кі ча ла век пры-
зна ла ся, што ха дзіць да 
псі хо ла гаў — гэ та со рам на. 
7% рэ спан дэн таў па га дзі лі-
ся з ва ры ян там, што ка лі не 
ла дзіц ца ся мей нае жыц цё, 
то ад ра зу трэ ба ра зы хо-
дзіц ца.

— Сям'я — гэ та не толь кі 
рэа лі за цыя ідэа льных уяў лен-
няў пра шлюб, але і рэ аль нае 
жыц цё два іх, а по тым і не каль-
кіх ча ла век, са сва і мі ра дас ця-
мі і цяж кас ця мі, — рас каз вае 
прак ты ку ю чы псі хо лаг ад дзя-
лен ня да па мо гі сям'і ў кры зіс-
най сі ту а цыі Мінск ага га рад-
ско га цэнт ра са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей 
Воль га Ма цю хо ва.

Цэнтр ад крыў ся 13 
га доў та му, яго га лоў-
ная за да ча — ака зан не 
пра фе сій най псі ха ла-
гіч най, са цы яль на-пе-
да га гіч най, юры дыч-
най, рэ абі лі та цый най 
да па мо гі сем' ям і дзе-
цям. Ле тась у цэнтр 
па сту пі ла больш за 14 
ты сяч зва ро таў. Час-
цей за ўсіх звяр та юц-
ца па да па мо гу лю дзі 
ва ўзрос це ад 30 да 39 
га доў, па са цы яль ным 
ста ту се яны служ боў-
цы, по тым ідуць сту-
дэн ты і ас пі ран ты. Са-
мая час тая пры чы на 
зва ро ту да псі хо ла гаў 
цэнт ра — прось ба да-
па маг чы ў пы тан нях 
вы ха ван ня дзя цей. «Не 
зда юць сва іх «па зі-

цый» ся мей ныя кан флік ты. 
Яны звя за ны з роз ны мі по-
гля да мі на ся мей нае жыц цё, 
дэ фі цы там да ве ру ў сям'і, 
не рэа лі за ва ны мі ча кан ня мі і 
па трэ ба мі ў шлю бе, гру бас-
цю, здра да мі.

Ка лі ў сям'і з'яў ля юц ца 
праб ле мы, псі хо лаг пра па-
нуе му жу і жон цы аца ніць 
сваю ро лю ў кан флік це. Та-
кі ана ліз час та па каз вае, 
што ві на ва тыя абод ва ба кі. 
Усве дам лен не праб ле мы 
— гэ та пер шы крок да яе 
ра шэн ня.

Жыць ра зам — 
вя лі кая пра ца

Па сло вах спе цы я ліс та, 
кры тыч ныя сі ту а цыя са ска-
са ван нем шлю баў у Бе ла ру сі, 
у пер шую чар гу, звя за ная з 
не пад рых та ва нас цю ма ла-
дых лю дзей да ся мей на га 
жыц ця.

— Ства рыць сям'ю лёг ка, 
пра жыць ра зам усё жыц цё 
— вя лі кая пра ца. На жаль, 
час та мо ладзь не асэн соў-
вае гэ ты факт. Лю дзі лі-
чаць, што пас ля ўступ лен ня 
ў шлюб яны змо гуць змя ніць 
свай го парт нё ра, зра біць 
яго та кім, як ім хо чац ца. 
З-за гэ та га і ўзні кае шмат 
кан флік таў, — га во рыць су-
раз моў ца.

Воль га звяр тае ўва гу на 
тое, што ў на шай кра і не не 
ву чаць жыць у сям'і. З са ма-
га дзя цін ства на да ец ца ўва-
га пра ва пі су, чы тан ню, вы-
ву чэн ню за меж най мо вы, а 
вось як жыць ра зам з ін шым 
ча ла ве кам, з дзі цем, ні хто не 
рас каз вае

— Бы ло б ка рыс на ўвес-
ці ў школь ную пра гра му 
курс ген дар най куль ту ры. 
Пра вод зя чы кан суль та цыі 
сям' яў, якія звяр ну лі ся па 
псі ха ла гіч ную пад трым ку, 
я ад зна чаю, што муж чы ны 
і жан чы ны зу сім не ма юць 
уяў лен ня пра муж чын скую і 
жа но чую псі ха ло гію, не ра-
зу ме юць, у чым мы роз ныя і 
ў чым ад ноль ка выя.

Усе гэ тыя ака ліч нас ці і 
ста но вяц ца га лоў ны мі пры-
чы на мі раз во даў. Ства ра-
ю чы сям'ю, лю дзі па він ны 
ра зу мець, што ся мей нае 
жыц цё склад ва ец ца не 
толь кі з ра дас ных і шчас лі-
вых мо ман таў. Яно ўклю чае 
ў ся бе су мес нае вы ра шэн не 
праб лем і по шук кам пра мі-
саў. А ка лі ся мей ны кры зіс 
усё ж на стаў, мож на і на ват 
трэ ба звяр нуц ца да псі хо-
ла га — гэ та фак тыч на тое 
ж са мае, што прый сці з ан-
гі най.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА.
Фо та аў та ра.

ЯК ЗБЛІ ЗІЦЬ 
СА МЫХ БЛІЗ КІХ?

У кні гах пі шуць: «Га лоў нае ў жыц ці — гэ та сям'я». 
Але за раз ска са ван не шлю бу су стра ка ец ца ку ды 
час цей, чым шчас лі вае ся мей нае жыц цё. Як уз мац-
ніць па чуц ці па між ты мі, хто, шчы ра ка жу чы, ча сам 
да пя кае ад но ад на го?

...Звы чай ная ня дзе ля. Едзем у гос ці да сва я коў. Пад-
час па езд кі па сва ры лі ся, на ват дак лад на не ска жу, коль кі 
ра зоў: ма ту ля з та там, ба бу ля з ма ту ляй, та та са мной, 
ма лень кі бра цік — з усі мі. А як цу доў на ўсё маг ло быць: 
шчас лі выя ўсмеш кі, ці ка выя раз мо вы...

На рэш це пры еха лі ў гос ці. Хто бу дзе ўру чаць па да ру-
нак? «Толь кі не я!» — «І не я».— «Што, я зноў?» Спрэч кі, 
спрэч кі, спрэч кі... Зда ец ца, ужо ні хто ні ко му не па трэб ны, 
толь кі б па кі ну лі ў спа коі. Але трэ ба ўсмі хац ца сва я кам і 
ўру чаць «зла шчас ны» па да ру нак...

Стол шы коў ны. Ад мыс ло выя стра вы, лю бі мая ежа. Але 
штось ці не тое. І я на ват не ве даю, як у маю стом ле ную 
ад ся мей ных сва рак га ла ву пры хо дзіць дум ка: «А да вай-
це па гля дзім фільм!»—«Які фільм?»—«Які-не будзь, пра 
нас». Пры гад ва ем, што ў сва я коў шмат ві дэа ка сет, якія 
зды ма лі ся, ба дай, га доў 20 та му. Мая ідэя спа да ба ла ся. 
Ідзём у пра стор ную за лу, сці ра ем пласт пы лу з бес смя-
рот на га ві дэа маг ні та фо на, зна хо дзім без на зоў ную ка се ту 
з под пі сам «1993 г».

Пас ля мар ных спроб уклю чаць апа рат (да рэ чы, яны 
бы лі не вель мі мар ныя, бо ён усё ж та кі ўклю чыў ся!) ся-
дзім у прад чу ван ні ча гось ці вя лі ка га. Вось яно! На эк ра не 
ба бу ля, якая па ма ла дзе ла на 20 га доў, смеш ная сяст ра 
(ёй за раз 24!), якая на дзе ла ба бу лі ны аб ца сы, ця жар ная 
ма ёй стры еч най сяст рой цё тка і, са мае га лоў нае, на ша 
ха та, якую я б ні ко лі ў жыц ці не па зна ла! Да май го на ра-
джэн ня яшчэ тры га ды...

Ні чо га са бе пры чос ка 
ў ма ёй ма ту лі ў 17 га доў! 
Мод ная па тых ча сах, але 
са праў ды дзіў ная сён ня (да-
рэ чы, мне б яна ні ко лі не да-
зво лі ла зра біць та кое з ма і мі 
ва ла са мі). Ма ту ля збі ра ла ся 
на ней кую дыс ка тэ ку і на ват 
не ду ма ла, што ме на ві та на 
ёй упер шы ню су стрэ нец ца з 
ма ім та там.

Пе ра гля дзе лі ка се ты за 
94-ы, 96-ы, 99-ы га ды. На смя я лі ся яшчэ га доў на 20 на-
пе рад! Зга дзі це ся, дзіў на чуць та кія зна ё мыя га ла сы род-
ных лю дзей, але ў мі ну лым ста год дзі, гля дзець на да лё ка 
не су час ныя, але ці ка выя строі і пры чос кі (і, га лоў нае, на 
ся бе ў дзя цін стве). Та кая мі лая, што, зда ец ца, па ціс ка ла 
б ся бе. Аб чым я та ды ма ры ла? Кім ха це ла стаць? На ўрад 
ці мер ка ва ла, што вы рас ту та кой, якая ёсць...

Ня гле дзя чы на жах лі вае на двор'е за вок на мі, ве чар 
прай шоў над звы чай цёп ла, на ват раз' яз джац ца не ха це-
ла ся. Па да ро зе да до му аб мяр коў ва лі ўсё: стра вы, па да-
рун кі, ура жан ні і, без умоў на, фільм. «Па мя та е це, якая ў 
мя не спад ні ца бы ла? Ні ко лі б у жыц ці за раз не апра ну ла 
та кую!» — «А мой го лас та кі смеш ны на ві дэа!» — «А мя-
не яшчэ не бы ло»... Шчас лі ва ўсмі ха лі ся, ці ка ва раз маў-
ля лі — сло вам, атрым лі ва лі ве лі зар нае за да валь нен не, 
уз мац ня лі і аб' яд ноў ва лі сям'ю.

Вось так ці ка ва прай шла яшчэ ад на звы чай ная ня дзе-
ля. На пэў на, не аба вяз ко ва гля дзець ві дэа ка се ту: мож-
на, ка лі што, па гар таць ста рыя фо та аль бо мы, па ехаць 
у за бы тыя Бо гам мяс ці ны, та ям ні чыя за мкі і кас цё лы 
ці ба наль на сха дзіць у лес у гры бы. Адзі ная ўмо ва — 
ра зам.

Да рэ чы, я пе ра ка на ла ся ў тым, што са ла джа ва-па фас-
ныя сло вы «лю бі це бліж ня га свай го» на са мрэч зу сім не 
та кія. І га лоў нае ў жыц ці — гэ та і са праў ды сям'я.

Уль я на БУ ДЗІК.

«АН ЛАЙН»-СЕМ'I — 
СА МЫЯ МОЦ НЫЯ?

Лю дзей, якiя знай шлi ад но ад на го праз iн тэр нэт, звяз-
ва юць больш моц ныя ся мей ныя ву зы, чым тых, хто пры-
трым лi ва ец ца тра ды цый ных фор маў зна ём стваў. Да та кой 
да во лi не ча ка най вы сно вы пры шлi аме ры кан скiя са цы ё ла-
гi. Уся го да след чы кi пра ана лi за ва лi звест кi пра 19 ты сяч 
ся мей ных пар. За пе ры яд з 2005 па 2012 год 35% шлю баў, 
за клю ча ных у ЗША, ста лi вы нi кам зна ём стваў праз iн тэр-
нэт. Амаль па ло ва пар (45%) вы ка рыс тоў ва ла сай ты для 
зна ём стваў, а 21% — на ла дзi лi ста сун кi праз са цы яль ныя 
пар та лы. Вы свет лi ла ся, што «ан лайн-сем'i» рас па да лi ся 
на 26% ра дзей, чым звы чай ныя ся мей ныя па ры.

Са цы ё ла гi лi чаць, што лю дзi, якiя па зна ё мi лi ся ў iн-
тэр нэ це, у боль шай сту пе нi за да во ле ны вы ба рам свай го 
спа да рож нi ка, чым тыя, хто па зна ё мiў ся са сва ёй дру гой 
па ла вiн кай пад час ву чо бы або на пра цоў ным мес цы. Ёсць 
мер ка ван не, што па спя хо васць та кiх зна ём стваў звя за на, 
га лоў ным чы нам, з тым, што ка рыс таль нi кi ад па вед ных 
сай таў раз мя шча юць пра ся бе да стат ко ва вя лi кую коль-
касць iн фар ма цыi, i гэ та да зва ляе iх бу ду чым парт нё рам 
яшчэ да пер шай воч най су стрэ чы склас цi дак лад нае ўяў-
лен не пра ча ла ве ка.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

КА ХАН НЕ ТУТ БОЛЬШ НЕ ЖЫ ВЕ...

ЧА МУ ЛЮ ДЗІ РА ЗЫ ХО ДЗЯЦ ЦА, 
СПЫ ТА ЛІ МЫ Ў НА ШЫХ ЧЫ ТА ЧОЎ

Ін га ВО ЮШ, вы клад чык:
— Лі чу, што ў пе ра важ най боль шасць ві на ва ты ал ка га-

лізм. І спра ва не ў за ба ро не про да жу, а ў тым, што па куль 
мы не па спе лі вы ха ваць ча ла ве ка, які ве рыць у ся бе, імк-
нец ца да пе ра адо лен ня ся бе — у нас бы ло зу сім ма ла ча су 
з 1990-х. Сі ту а цыю змя ніць хут ка не маг чы ма.

Ан тон САФ РО НАЎ, ме не джар:
— Гэ тая праб ле ма поў нас цю звя за на з вы ха ван нем. 

Ка лі з дзя цін ства ча ла ве ку не пры ві лі доб рыя якас ці, веч-
ныя каш тоў нас ці, то і по тым ён не бу дзе ца ніць ка хан не, 
да бры ню. У мно гім ві на ва тыя ма ці, якія за ліш не апя ку юць 
сва іх сы ноў. Та кія муж чы ны вы рас та юць сла бы мі, не пад-
рых та ва ны мі да бы та вых праб лем.

Мар га ры та МО ТА РА ВА, жур на ліст:
— Усё з-за па спеш лі вых ра шэн няў. Лю дзі дрэн на ве да-

юць адзін ад на го, за сноў ва юць свой вы бар на мі ма лёт ных 
за хап лен нях, за бы ва ю чы пра тое, што з гэ тым ча ла ве кам 
трэ ба по тым жыць. І не дзень, не два. Вось і раз бі ва ец ца 
«ся мей ная лод ка аб по быт».

Стракаты светСтракаты свет

Самае галоўнаеСамае галоўнае

Ні чо га са бе пры чос ка 
ў ма ёй ма ту лі 
ў 17 га доў! Мод ная 
па тых ча сах, 
але дзіў ная сён ня 
(да рэ чы, мне б яна 
ні ко лі не да зво лі ла 
зра біць та кое 
з ва ла са мі).


