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Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Дзміт рый Зі ноў е віч, мо жа 

быць, сён ня «служ бо вых ра-

ма наў» ста ла менш? Бо за раз 

на ладж ваць аса біс тае жыц цё ў 

асноў ным пры ня та з да па мо гай 

сай таў зна ём стваў...

— Менш іх не ста ла. І не ста-

не. Па куль лю дзі бу дуць ха дзіць 

на ра бо ту і пра во дзіць там боль-

шую част ку жыц ця, служ бо выя 

ра ма ны бу дуць не вы ні шчаль ны мі. 

Ка лі раз ва жаць пра «ана то мію» 

сек су аль на га пры цяг нен ня, па чы-

наць трэ ба з са ма га па чат ку гіс то-

рыі кан крэт на га ча ла ве ка — з яго 

ўнут ры ўтроб на га раз віц ця. Пер-

шым з па чуц цяў у пло да за клад-

ва ец ца нюх, які ў да лей шым бу-

дзе іг раць ад ну з асноў ных ро ляў 

у вы ба ры парт нё ра. Ме на ві та нюх 

пер шым пад свя до ма пад каз вае, 

«наш» або «не наш» гэ та ча ла век, 

вы клі кае ён жа дан не або ад вяр-

жэн не. Так мы ўстро е ныя. Та му 

аса біс тыя су стрэ чы не мо гуць па-

раў на цца са зна ём ства мі ў сет цы. 

Да рэ чы, пра фе сій ныя якас ці, а дак-

лад ней, за дат кі кі раў ні ка, мы так-

са ма атрым лі ва ем яшчэ ва ўнут-

ры ўтроб ны пе ры яд раз віц ця. І яны 

на пра мую звя за ныя з сек су аль -

нас цю. З чац вёр та га па сё мы ты-

дзень ця жар нас ці ў пло да фар мі-

ру юц ца тыя ад дзе лы га лаў но га 

моз га, якія ад каз ва юць за ўсве-

дам лен не свай го по лу, за сек-

суаль  ныя па во дзі ны і вы бар сек-

су аль на га парт нё ра ў да лей шым. 

А пол дзі ця ці за клад ва ец ца ра ней. 

Ка лі ў ар га ніз ме ма ці, што вы нош-

вае дзяў чын ку, ад быў ся рэз кі вы-

кід муж чын скіх па ла вых гар мо наў, 

мозг дзі ця ці фар мі ру ец ца па муж-

чын скім ты пе. Так, уя ві це са бе, наш 

мозг мае пол. Ча му мо жа ад быц-

ца та кі вы кід гар мо наў у ця жар най 

жан чы ны, па куль не зра зу ме ла — 

маг чы ма, гэ та стрэс, асаб лі вас ці 

хар ча ван ня бу ду чай ма ці ці стан 

эка ло гіі... Ве ра год на, што па ме ры 

ста лен ня ў дзяў чын кі мо гуць з'я-

віц ца го ма сек су аль ныя схіль нас ці. 

Сур' ёз ны збой гар ма наль на га фо-

ну ма ці хлоп чы ка ў гэ ты ж пе ры яд 

вы нош ван ня дзі ця ці дае той жа 

вы нік — го ма сек су аль насць. Ну, 

а не вя лі кі вы кід муж чын скіх па ла-

вых гар мо наў па між чац вёр тым і 

сё мым тыд ня мі ця жар нас ці ў ар-

га ніз ме жан чы ны, якая вы нош вае 

дзяў чын ку, за бяс печ вае но ва на-

ро джа най «муж чын скі ха рак тар». 

У да лей шым гэ та ак тыў ная жан-

чы на з муж чын скім сты лем па во-

дзі наў і яр ка вы яў ле ны мі лі дар скі мі 

якас ця мі — тая са мая «са ма да-

стат ко вая і не за леж ная». Гэ так жа, 

як пе ра кос у бок жа но чых па ла вых 

гар мо наў у той жа пе ры яд у ар га-

ніз ме ма ці хлоп чы ка «па до рыць» 

у да лей шым муж чы не мяк касць, 

не ра шу часць, імк нен не сыс ці ад 

кан флік таў — тып На ва сель ца ва 

з кі на філь ма «Служ бо вы ра ман». 

Але гэ та — тое, што «да дзе на», 

пер ша па чат ко выя «ўмо вы за да-

чы». Ро лю вы ха ван ня ў фар мі ра-

ван ні ха рак та ру ча ла ве ка нель га 

пры мян шаць.

ЁН — НА ЧАЛЬ НІК, 
ЯНА — 
ПАД НА ЧА ЛЕ НАЯ

— Лі чыц ца, што ад но сі ны 

«ды рэк тар — сак ра тар ка» заў-

сё ды не паў на вар тас ныя: яна за-

ка ха ная, а з яго бо ку гэ та прос та 

су вязь...

— Вель мі час та гэ та са праў-

ды так. За кла дзе ная пры ро дай 

за да ча муж чы ны — пе ра даць як 

ма га больш сва іх ге наў, па кі нуць 

як ма га больш на шчад каў і та кім 

чы нам пра цяг нуць ся бе ў бу ду чы ні. 

Ка лі ка заць пра ва ры янт «на чаль-

нік — пад па рад ка ва ная», то вель мі 

час та, на жаль, з яго бо ку моц ныя 

па чуц ці ад сут ні ча юць. А вось жан-

чы на ў та кой ма дэ лі ад но сін, пад-

па рад коў ва ю чы ся за кла дзе ным у 

ёй за да чам, на ад ва рот, звы чай на 

мае моц ныя па чуц ці да на чаль ні ка. 

Ас но ва нар маль най жа но чай сек-

су аль нас ці — прын цып «муж чы на 

звер ху»: вы бран нік па ві нен быць у 

чымсь ці вы шэй за яе. На прык лад, 

зна хо дзіц ца на больш вы со кай 

пры ступ цы са цы яль най лес ві цы. 

Чым больш ста тус ны муж чы на, 

тым боль шую ці ка васць ён вы клі-

кае ў жан чын. Ка лі на сім па тыч ную 

дзяў чы ну — ма ла до га спе цы я ліс-

та звяр нуў ува гу кі раў нік кам па ніі 

(асаб лі ва ка лі ён яшчэ не ста ры, 

ім па за нтны і да гле джа ны), шан цаў 

у яго бу дзе знач на больш, чым у 

ка ле гі-ад на курс ні ка. І з пунк ту гле-

джан ня нар маль най сек су аль нас ці 

гэ та пра віль на: пры ро да за кла ла 

ў жан чы ну па трэ бу пад па рад коў-

вац ца.

— Гра мад ствам ня рэд ка асу-

джа ец ца па доб ны вы бар жан-

чы ны. Гэ та асу джэн не не пра ва-

мер нае?

— Так. Па край няй ме ры, з пунк-

ту гле джан ня сек са ло гіі. Жан чы на, 

якая імк нец ца пе ра вес ці ад но сі ны з 

шэ фам з дзе ла вой сфе ры ў ра ман-

тыч ную, прос та ад пра цоў вае жа-

но чую бія ла гіч ную пра гра му. Яна 

імк нец ца атры маць аба ро ну — тое, 

што апры ёры па він на атрым лі ваць 

жан чы на ад муж чы ны. У да дзе ным 

вы пад ку яе аба ра ня юць яго ста тус 

і яго ма тэ ры яль нае ста но ві шча. 

Ка лі ад кі нуць ма раль і ка заць аб 

на шых бія ла гіч ных пра гра мах, то 

га лоў ны «та вар» жан чы ны — гэ та 

яе ма ла досць. Чым яна ма ла дзей-

шая, тым больш яна кан ку рэн та-

здоль ная на рын ку ад но сін. Пад-

свя до масць па ста ян на на гад вае 

ёй: ча су з кож ным днём за ста ец ца 

ўсё менш, трэ ба па спець за брац-

ца вы шэй. Ра зу ме ю чы гэ ты ме ха-

нізм, скла да на асу джаць жан чын, 

якія ад да юць пе ра ва гу на чаль ні ку 

і га то выя пра мя няць на яго свай го 

менш ста тус на га му жа — «ся рэд-

не ста тыс тыч на га», з ся рэд нім за-

роб кам. Так, ён не п'е, ён доб ры 

баць ка іх агуль ным дзе цям, ён 

зда быт чык: у вы хад ныя ез дзіць на 

ры бал ку і пры во зіць да до му «тра-

феі» — све жа злоўленую ры бу, 

якую жан чы на па він на чыс ціць і 

сма жыць. А ды рэк тар пра па нуе ёй 

у аб мен на яе зго ду два тыд ні на 

Сей шэ лах. Ці мно гія па едуць з на-

чаль ні кам? І які пра цэнт жан чын 

за ста нец ца до ма чыс ціць ры бу? 

Не ка га, вя до ма, спы ніць маг чы мая 

ры зы ка: і тут усё стра ціш, і там ні-

чо га не скла дзец ца.

— А ці маг чы мы ва ры янт, 

ка лі са сва ім «ся рэд не ста тыс-

тыч ным» му жам у про ці ва гу 

ста тус на му муж чы не жан чы на 

за ста ец ца не з-за стра ху ры зык-

нуць?

— Маг чы мы. Гэ та і ёсць пра вер-

ка ад но сін. Дак лад ней, пра вер ка 

ад но сін муж чы ны да сва ёй жан чы-

ны — та го муж чы ны, які з ву дай. 

Ка лі ў яго ёсць для сва ёй вы бран-

ні цы, як сён ня ка жуць у біз не се, 

«уні каль ная пра па но ва» — жан-

чы на за ста нец ца з ім пры лю бым 

рас кла дзе. Што гэ та за «ўні каль-

ная пра па но ва», муж чы на па ві нен 

зра зу мець, зы хо дзя чы з та го, ча го 

не ха пае яго вы бран ні цы. Гро шы, 

пры го жае жыц цё? Гэ та ля жыць на 

па верх ні, але гэ та — ад каз ня пра-

віль ны. Са ма па са бе «доль чэ ві та» 

не ро біць ча ла ве ка шчас лі вым, так 

толь кі зда ец ца. Так, фі нан са вая 

не за леж насць дае ча ла ве ку больш 

маг чы мас цяў да сяг нуць шчас ця, 

але гэ та тэ ма для ін шай раз мо вы. 

На са май спра ве кож на му ча ла ве-

ку для шчас ця трэ ба неш та сваё. 

Ка лі муж чы на раз га даў гэ ты рэ бус 

і знай шоў «уні каль ную пра па но ву» 

для сва ёй жан чы ны, ён ста не для 

яе не за мен ным і адзі ным, і змо жа 

не ба яц ца кан ку рэн цыі на ват з бо-

ку тых, хто пра па нуе ёй «за ла тыя 

го ры». Яго жан чы на ні ку ды не сы-

дзе. Хоць дум ка «а мо жа, усё ж 

ры зык нуць і па спра ба ваць за брац-

ца вы шэй?» час ад ча су бу дзе яе 

на вед ваць — і гэ та нар маль на.

ЯНА — НА ЧАЛЬ НІК, 
ЁН — ПАД НА ЧА ЛЕ НЫ

— Да вай це па га во рым пра ад-

ва рот ны ва ры янт. Пры ня та лі-

чыць, што жан чы на-ды рэк тар 

вы бі рае са бе муж чы ну ма ла дзей 

і (або) ні жэй па ста ту се: Люд мі ла 

Пра коф' еў на і На ва сель цаў...

— Та кі ва ры янт маг чы мы, але 

не так рас паў сю джа ны, як лі чаць 

ства раль ні кі кі на сцэ на ры яў і аў-

та ры жа но чых ра ма наў. Ча сам 

са праў ды жан чы на-на чаль нік вы-

бі рае ча ла ве ка ма ла дзей ша га за 

ся бе і ні жэй ша га па ста ту се. Але 

дэ фар ма цыі ад но сін у бок сцэ на-

рыя «ма ма і сын» у та кой па ры не 

бу дзе. Жан чы на-на чаль нік ус пры-

мае свет хут чэй як муж чы на і ад но-

сіц ца да па лю боў ні ка ў гэ тым вы-

пад ку бу дзе як ста тус ны муж чы на 

да па лю боў ні цы-сак ра тар кі. Ча сам 

за та кіх муж чын жан чы на-«ама-

зон ка» на ват мо жа вый сці за муж, 

каб на ра дзіць дзі ця ў шлю бе. Але 

ў лю бым вы пад ку гэ та не ра ман, 

а вы ка ры стан не служ бо ва га ста-

но ві шча ў аса біс тых мэ тах. Ста-

тус ную жан чы ну мо жа за ці ка віць 

ча ла век, які сён ня ні жэй, чым яна, 

на пры ступ ках кар' ер най лес ві цы, 

але ў кім яна ба чыць сур' ёз ны па-

тэн цы ял рос ту і пе ра ка на ная, што 

праз не каль кі га доў ён змо жа яе 

аба гнаць. У гэ тым вы пад ку ад но-

сі ны з жан чы най-на чаль ні кам — 

свай го ро ду «ор дэн» для муж чы-

ны. За та ко га муж чы ну ста тус ная 

жан чы на так са ма мо жа вый сці за-

муж і бу дзе рас ча ра ва ная, ка лі ён 

не зро біць бліс ку чую кар' е ру. Ка лі 

кар' е ра вы бран ні ка не скла дзец ца, 

то рас па дзец ца і сям'я.

— Жан чы на на кі ру ю чых ро-

лях — гэ та аба вяз ко ва жан чы на 

з муж чын скім скла дам ха рак-

та ру?

— Спра ва ў тым, што жан чы на 

не змо жа быць на чаль ні кам без 

транс фар ма цыі па ла вой ро лі. Яна 

ар га ні зоў вае пра цу, не ка га пры-

му шае, ка рае, «ста віць на мес ца». 

Яна вы кон вае функ цыю аба ро ны: 

аба ро ны спра вы свай го жыц ця. 

А аба ра няць — гэ та муж чын ская 

функ цыя. Чым вы шэй жан чы на 

па ды ма ец ца па служ бо вай лес-

ві цы, тым у боль шай сту пе ні ёй 

да во дзіц ца губ ляць жа но чыя 

якас ці — мяк касць, су пер ажы-

ван не, кла пат лі васць. І на бы ваць 

муж чын скія якас ці: на стро е насць 

на ба раць бу, умен не «іс ці да кан-

ца». Па сту по ва ў яе вы пра цоў-

ва юц ца муж чын скія каш тоў нас-

ці — кар' е ра для яе важ ней шая 

за сям'ю. Трэ ба ска заць, што да 

та кіх жан чын цяг нуц ца муж чы ны, 

ня рэд ка «ама зон кі» стыль на вы-

гля да юць — фі нан са выя маг чы-

мас ці ім гэ та да зва ля юць. Але ў 

іх бы ва юць праб ле мы з аслаб ле-

най сек су аль най ця гай, ка лі толь кі 

яны не трап ля юць у лік ула даль ніц 

моц най па ла вой кан сты ту цыі. Як 

пра ві ла, да 30—40 га доў у та кой 

«ама зон кі» аль бо ня ма сям'і і дзя-

цей, аль бо ёсць муж і ад но дзі ця, 

та му што «так трэ ба».

— Які муж чы на здоль ны са-

праў ды за ці ка віць жан чы ну-на-

чаль ні ка?

— Га лоў ная эра ген ныя зо на 

та кіх жан чын — ін тэ лект. І за ці-

ка віць ста тус ную жан чы ну мо-

жа муж чы на-са пер нік. У та кой 

жан чы ны па лю боў ні кі час цей за 

ўсё — з яе ася род дзя, гэ та лю дзі 

яе ўзроў ню, якія да ка за лі, што яны 

так са ма неш та з ся бе ўяў ля юць. 

Муж чы ны-пад на ча ле ныя — на ват 

ра зум ныя, пры го жыя, пра фе сій-

ныя і та ле на ві тыя — усё ж «пад 

ёй», і, зна чыць, не ці ка выя. Ра ма ны 

«на чаль ні ца — пад на ча ле ны» — 

не больш чым муж чын ская фан-

та зія, у рэ аль нас ці яны зда ра юц-

ца не час та. Каб гэ та ад бы ло ся, 

муж чы на па ві нен па ста віць са бе 

мэ ту за ка хаць у ся бе на чаль ні цу 

і не па шка да ваць на ма ган няў, да-

каз ва ю чы, што ёсць сфе ра, дзе ён 

больш кам пе тэнт ны, чым яна.

— Ці мо гуць два лі да ра склас ці 

шчас лі вы са юз? Або жан чы на-на-

чаль нік асу джа ная на адзі но ту?

— Па тэн цы яль ныя парт нё ры для 

жан чы ны-на чаль ні ка, як я ўжо ка-

заў, — муж чы ны больш ста тус ныя 

або яе ўзроў ню. Але праб ле ма ў 

тым, што асноў ны «ру ха вік» у жыц-

ці для та кой жан чы ны — ба раць-

ба. І яна, хут чэй за ўсё, не змо жа 

ад мо віц ца ад жа дан ня пе ра маг чы 

свай го муж чы ну: пад няц ца на яго 

ўзро вень, а по тым — вы шэй. Ка лі 

гэ та ад бу дзец ца, муж чы на ста не ёй 

не ці ка вы. Толь кі ў са мых ра зум ных 

жан чын скла ду «ама зон ка» мо жа 

з'я віц ца дум ка: на вош та пе ра тва-

раць ра ман у па ста ян ную ба раць-

бу? Але, як па каз вае прак ты ка, 

па доб ныя дум кі ўзні ка юць, ка лі 

ра та ваць ад но сі ны ўжо поз на.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

СУ МЯС ЦІЦЬ КА РЫС НАЕ 
З ПРЫ ЕМ НЫМ

«Ка лі муж чы на раз га даў гэ ты 
рэ бус і знай шоў «уні каль ную 
пра па но ву» для сва ёй 
жан чы ны, ён ста не для яе 
не за мен ным і адзі ным, і змо жа 
не ба яц ца кан ку рэн цыі на ват 
з бо ку тых, хто пра па нуе ёй 
«за ла тыя го ры».
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