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— На што ў пер шую чар гу 

звяр тае ўва гу муж чы на пры 

зна ём стве з жан чы най?

— На знеш ні вы гляд, вя до ма. 

Але ўво гу ле для ха рак та рыс ты кі 

жан чы ны і та го, чым яна за пом-

ніц ца пас ля, гэ та амаль не важ-

на. А вось ха рак тар аба вяз ко ва 

ства рае ўра жан не.

Ка лі вы лу чаць дро бя зі, то 

мой по гляд ча мусь ці заў сё ды 

чап ля ец ца за бро вы. Па іх мож-

на ска заць, як жан чы на да гля-

дае ся бе. У дзя цін стве і юнац-

тве я лі чыў, што вы шчып ваць 

бро вы — гэ та ліш няе. А ця пер 

звяр таю ўва гу на гэ та. У ка-

гось ці бро вы за над та тоў стыя, 

у ка гось ці за над та тон кія, не ка-

то рыя да мы ўво гу ле ўсё вы ску-

ба юць і ма лю юць но выя. Мне 

зда ец ца, па бро вах мож на аца-

ніць густ жан чы ны.

— Ці мож на вы лу чыць тры 

якас ці «са праўд най жан чы-

ны»?

— Гэ та бы ло б па-сек сісц ку. 

І хто ў та кім вы пад ку «не са-

праўд ная» жан чы на? Мне зда-

ец ца, ста ноў чыя якас ці муж чын 

і жан чын не па він ны ад роз ні вац-

ца. Я ма гу на зваць тры якас ці ў 

лю дзях, якія мне па да ба юц ца: 

доб ра зыч лі васць, ве ра ў ся бе, 

па чуц цё гу ма ру.

— Што та кое жа но чая ло-

гі ка?

— Гэ та ін ту і тыў ная ло гі ка. 

Але я не ка жу, што яна ней кая 

ня пра віль ная. Ка лі мы, муж чы-

ны, ро бім вы сно вы на пад ста ве 

фак та раў, якія мо жам аца ніць, 

то жан чы ны пад свя до ма ўліч ва-

юць тыя рэ чы, якіх мы не ба чым 

ці не счыт ва ем. У іх муль ты фак-

тар нае мыс лен не, і яны шмат-

за дач ныя. Фі зі я ла гіч на мозг 

жан чын улад ка ва ны па-ін ша му, 

та му не ка то рыя мо ман ты яны 

ўліч ва юць, на ват не ўсве дам-

ля ю чы гэ та га. Але я раз ва жаю 

зы хо дзя чы са свай го до све ду, 

бо муж чы ны, як і жан чы ны, бы-

ва юць роз ныя.

— Пра што ма рыць кож ны 

муж чы на?

— У кож ным уз рос це ма раць 

пра роз нае. Па куль ня ма жон-

кі — су стрэць та кую жан чы ну, 

якая маг ла б ёю стаць. Ка лі ёсць 

жон ка і дзе ці — па кі нуць пас ля 

ся бе на Зям лі доб ры след.

Пры нам сі, я імк ну ся на кі-

ра ваць свае на ма ган ні на тое, 

каб за ха ваць пла не ту і пры ро ду 

Бе ла ру сі па мак сі му ме. Інакш 

на вош та жыць? За ра біць гро-

шай і па тра ціць іх на но вы дом, 

ма шы ны, па езд кі? Ка лі ча ла век 

мае толь кі та кія мэ ты — гэ та 

сум на.

— Жан чы ны па доб ныя на...

— На огул, мне зда ец ца, яны 

па доб ныя на пту шак. Яны ўпры-

гож ва юць на ша жыц цё, адзя ва-

юц ца лепш за нас, га ла сы ў іх 

больш вы со кія, і, як пра ві ла, 

жан чы ны больш уз вы ша ныя і 

мяк кія. Я пра ца ваў у роз ных ар-

га ні за цы ях і зра зу меў, што не 

ха цеў бы пра ца ваць у вы клю ч на 

жа но чым або вы ключ на муж-

чын скім ка лек ты ве. Зме ша ны 

тып ар га ні за цыі — ідэа льны.

— Ча му жан чы ны так час та 

пла чуць?

— Та му што яны не ха ва юць 

слёз. А не ка то рыя на ват ма ні-

пу лю юць з іх да па мо гай — гэ та 

сум на, але та кое ёсць.

Муж чы ны тры ма юць ся бе ў 

ру ках, але гэ та не зна чыць, што 

яны чэр ствыя. Мя не, на прык лад, 

да во лі лёг ка рас чу ліць. Але так, 

каб па крыў дзі лі і я за пла каў, — 

не, та ко га не па мя таю...

— Ка хан не іс нуе?

— Без су мнен ня. І на ват ма гу 

сцвяр джаць, што ў жы вёл яно 

так са ма ёсць: і на ўсё жыц цё, і 

ча со вае. Яны са праў ды гэ так жа 

па ку ту юць ад ка хан ня. Так што 

ў ка хан ні па між людзь мі су мня-

вац ца ўво гу ле не пры хо дзіц ца.

— А што та кое ка хан не?

— Ве да е це, я шмат ха дзіў 

па ля сах і ба ло тах і не заў сё ды 

ду маў на бія ла гіч ныя тэ мы. Дум-

кі аб па во дзі нах жы вёл мя жу-

юць з ана ло гі я мі ся род лю дзей. 

І я прый шоў да вы сно вы, што, 

ка лі лю дзі ўлюб ля юц ца ў сва-

іх ку мі раў (спе ва коў, ак цё раў і 

інш.), — гэ та больш бія ла гіч нае 

ка хан не. Ка лі ка заць пра яго з 

заа ла гіч на га пунк ту гле джан ня, 

то, на прык лад, ёсць пры ваб ныя 

аль фа-са мцы, да якіх пад свя до-

ма цяг нуц ца са мкі. Чым час цей 

і гуч ней спя вае, на прык лад, са-

мец са лаўя, тым ён больш пры-

ваб ны для са мак.

Але ў лю дзей з'яў ля ец ца 

яшчэ адзін фак тар. Ка хан не 

муж чы ны і жан чы ны, лю боў 

баць коў і дзя цей — ці ёсць 

неш та агуль нае па між імі? Так. 

Да вер. Дзі ця да вя рае баць кам, 

жан чы на — муж чы ну, і на ад ва-

рот. У той мо мант, ка лі лю дзі ў 

па ры па чы на юць ва ўсім да вя-

раць ад но ад на му — і ў па та ем-

ным, і ў звы чай ным, — за ра джа-

ец ца ме на ві та гэ тае глы бо кае 

ка хан не

Лю дзі раз вод зяц ца, ка лі гэ-

ты да вер губ ля ец ца. Толь кі з-за 

гэ та га...

— Ад ча го вы змаг лі б ад-

мо віц ца дзе ля ка хан ня?

— Ад ной чы я ад мо віў ся дзе-

ля ка хан ня ад кар' е ры. У свой 

час мне пра па на ва лі па са ду 

ў еў ра пей скім офі се BіrdLіfе 

Іntеrnаtіоnаl, між на род най ар га-

ні за цыі па аба ро не дзі кай пры-

ро ды. Ка лі паў ста ла пы тан не 

аб пе ра ез дзе ў Бру сель, дзе ці 

яшчэ ву чы лі ся ў шко ле, і яны не 

за ха це лі яе мя няць. А мы з жон-

кай, вя до ма, не ха це лі іх пры-

му шаць. Жон ка ка за ла, каб я 

ехаў, што мы змо жам мець зно-

сі ны на ад лег лас ці. Але я зра-

зу меў, што, ка лі па еду, стра чу 

сям'ю.

За раз я гля джу на ка лег, якія 

раз' яз джа юц ца дзе ля кар' е ры. 

Яны не раз ры ва юць сем' яў, 

прос та жы вуць у роз ных кра і-

нах, су стра ка юц ца з роз най рэ-

гу ляр нас цю. Мо жа, у іх лю боў 

ней кай страш най сі лы, якая да-

зва ляе ім быць ад но ад ад на го 

на ад лег лас ці столь кі ча су?

— Ка лі жан чы на за раб ляе 

больш...

— Вы дат на! Зна чыць, му жу 

па шан ца ва ла. (Смя ец ца.) Не 

ба чу ні чо га дрэн на га. Вя до ма, 

ка лі муж чы на бу дзе атрым-

лі ваць 200 руб лёў і не змо жа 

пра жыць без да па мо гі жон кі — 

гэ та не нар маль на. А ка лі на ад-

ва рот? Та кая сі ту а цыя для нас 

тра ды цый ная, бо, ка лі ў сям'і 

ма лень кія дзе ці, па-ін ша му 

быць не мо жа: жан чы на до ма з 

дзець мі... Мно гае за ле жыць ад 

та го, як па ра фар мі руе бюд жэт. 

У мя не ця пер жон ка за раб ляе 

больш. Але ў нас ня ма ні я кіх 

не ла доў з гэ тай на го ды. Яна ж 

мя не не ўтрым лі вае, і нас усё 

за да валь няе.

— Хто ў сям'і га лоў ны?

— У на шай сям'і жон ка ка-

жа, што я га лоў ны, а я лі чу, што 

мы на роў ных і вы ра ша ем усё 

ра зам.

Мне зда ец ца, гэ тыя пы тан ні 

за ле жаць ад кан крэт най сям'і 

і кан крэт ных муж чы ны і жан-

чы ны. Ча сам ім нель га быць 

на роў ных, та му што бы ва юць 

жан чы ны-лі да ры і муж чы ны-лі-

да ры. Я ве даю сем'і, дзе жан чы-

на — лі дар і муж чы на ад гэ та га 

прос та шчас лі вы.

Га лоў ны ча ла век у сям'і па ві-

нен браць на ся бе ад каз насць. 

Не толь кі неш та са ма стой на, 

не ра я чы ся, вы ра шаць, але і 

ў вы пад ку ча го ад каз ваць за 

свае па мыл кі. Мы з жон кай 

дзе лім ад каз насць на па лам, 

па куль праб лем з гэ тым не бы-

ло. У боль шас ці пы тан няў, якія 

трэ ба бы ло вы ра шаць, атрым лі-

ва ла ся знай сці кан сэн сус. У нас 

так, та му што мы пры клад на 

ад ноль ка вай кам пе тэн цыі, ад-

ноль ка ва га са цы яль на га плас-

та, па доб ных по гля даў. Але на-

ша роў насць — гэ та не ідэ ал, 

да яко га трэ ба імк нуц ца, та му 

што для кож най сям'і ўсё ін ды-

ві ду аль на.

— Вы аба ра ня е це рэд кія 

ві ды пту шак, а ці трэ ба аба-

ра няць жан чын ад ча гось ці? 

Бо ка жуць, што жан чы на — 

сла бы пол...

— Жан чын трэ ба аба ра няць, 

як і муж чын, як і дзя цей. Гэ та 

зна чыць, трэ ба аба ра няць усіх, 

хто не спра вяд лі ва па ку туе. Я б 

не ра біў фо ку су на жан чы нах. 

Пра тое, што яны сла бы пол, 

ка жуць тра ды цый на. Ёсць жа 

та кія, што мац ней шыя за ўсіх 

муж чын! Але ка лі раз гля даць 

жан чын як са цы яль ную гру пу, 

важ на аба ра няць іх ад дыс кры-

мі на цыі і гвал ту.

— Як вы ста ві це ся да фе мі-

ніз му? Мно гія муж чы ны кры-

вяц ца, па чуў шы гэ тае сло ва.

— Стаў лю ся вель мі ста ноў-

ча, бо гэ та ба раць ба за роў ныя 

пра вы. Я лі чу ся бе фе мі ніс там. 

І я ска жу, ча му муж чы ны кры-

вяц ца. Па-пер шае, яны не ве-

да юць дак лад на га азна чэн ня. 

Я сам здзі віў ся, ка лі пра чы таў 

пра роў ныя пра вы. А па-дру-

гое, кур чыць ад псеў да фе мі-

ніз му. Та му што гэ та га за раз 

вель мі шмат. Мно гія жан чы ны 

ду ма юць, што фе мі нізм — гэ та 

імк нен не да та го, каб у іх бы ло 

больш пра воў, чым у муж чын. 

А са праўд ны сэнс — у ра зум-

най роў на сці. Та му мне па да-

ец ца важ ным, каб бы ло больш 

жан чын на кі ру ю чых па са дах, 

бо ў жан чын ін шы по гляд на 

свет.

— Як зра біць так, каб ад но-

сі ны не асты лі?

— Аб ды мац ца і ца ла вац ца 

кож ны дзень. У мя не ў сям'і ме-

на ві та так. (Усмі ха ец ца.)

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.

Фо та з ся мей на га аль бо ма 

Аляк санд ра ВІН ЧЭЎ СКА ГА.

Аляк сандр ВІН ЧЭЎ СКІ: «ЖАН ЧЫ НЫ 
ПА ДОБ НЫЯ НА ПТУ ШАК»
Муж чы ны і жан чы ны... Мы та кія роз ныя, што ча сам сця-

на па між на мі зда ец ца не пе ра адоль най. Але ці так гэ та? 

Бо су час ныя муж чы ны гэ так жа, як і жан чы ны, імк нуц ца 

да ўзае ма па ра зу мен ня. У по шу ках праў ды і муж чын ска га 

пунк ту гле джан ня «Але ся» су стрэ ла ся з Аляк санд рам Він-

чэў скім, бі ё ла гам і ар ні то ла гам, ды рэк та рам гра мад скай 

ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны». Аляк сандр 

па дзя ліў ся дум ка мі пра тое, што ёсць ка хан не з заа ла гіч на га 

пунк ту гле джан ня, ча му не ка то рыя муж чы ны аспрэч ва юць 

фе мі нізм і ці ў кож най па ры па трэб на роў насць.

Аляк сандр Яў ге на віч 

ВІН ЧЭЎ СКІ, ды рэк тар 

гра мад скай ар га ні за цыі 

«Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны», 

у мі ну лым — тэ ма тыч ны 

ка ар ды на тар 

пры ро да ахоў ных 

пра ек таў ПРА АН 

у Бе ла ру сі, аў тар 

па пу ляр ных вы дан няў 

аб пры ро дзе для дзя цей.

Сім па тыч ны 
бан дыт

Па ка заў сы ну сваю фо та га ле рэю з дзе-

вя нос тых. Ён здзі віў ся і ка жа:

— Ты што, быў бан ды там?!

— З ча го ты ўзяў?

— У вас тва ры як з філь маў пра бан-

ды таў.

— Та ды ва ўсіх та кія тва ры бы лі.

— Ча му?

— Час быў та кі, «Фэй сбу ка» не бы ло.

Сын па важ лі ва:

— Доб ра, што ця пер ён у ця бе ёсць.

Ста рэй шая дач ка, гле дзя чы на тыя ж 

фо та:

— Жах... Ну і мор ды...

По тым, спа ха піў шы ся:

— Але ўсё роў на, та тач ка, ты тут са мы 

сім па тыч ны.

Усё-та кі на коль кі больш пры ем на мець 

спра ву з дзяў чат ка мі: яны на ват там, дзе 

ўсё дрэн на, зной дуць штось ці доб рае і ця бе 

па шка ду юць.

* * *
По ля з ра ні цы ўста ла — ва кол во ка чыр-

во ным фла мас та рам на ма ля ва ны круг. Пы-

таю яе:

— Гэ та што яшчэ та кое?

— Прос та Ксе нія мя не бу дзі ла, я не ха це-

ла пра чы нац ца, і яна мне вы ра шы ла на ма-

ля ваць во ка, як быц цам я не сплю.

Здры га нуў ся ад дум кі, што сён ня мя не 

так са ма маг лі бу дзіць та кім вы тан ча ным 

спо са бам. На ват на ўся кі вы па дак па гля-

дзеў ся ў люс тэр ка: ці не на ма ля ва лі на мне 

ні чо га, па куль я спаў.

Уво гу ле, ка лі вы ад ной чы ўба чы це ў мя не 

ва кол во ка яшчэ ад но во ка, не пу жай це ся: 

гэ та зна чыць, што я прос та ха цеў даў жэй 

па ка чац ца ў лож ку.

P. S. А па куль ска заў ста рэй шым дзе цям 

пры браць да лей іх цыр ку лі. Рап там фла-

мас та ра ака жац ца не да стат ко ва, каб мя не 

раз бу дзіць. Сплю ж я моц на.

* * *
Ся джу на кух ні, дзе ці ў сва іх па ко ях ро-

бяць уро кі. Рап там чую, хтось ці з ма лод шых 

кры чыць:

— Та та, а двац цаць тры мі нус сем бу дзе 

шас нац цаць?

Кры чу ў ад каз:

— А ты як ду ма еш?

— Ду маю, што не.

— Ча му?

— Не ве даю.

— А я ду маю, што так.

— Дзя куй!

Праз тры хві лі ны зноў крык:

— Та та, а двац цаць тры мі нус сем бу дзе 

шас нац цаць?

Я (раз драж нё на):

— Вы ж мя не толь кі што аб гэ тым пы-

та лі!

— Гэ та По ля пы та ла ся, а я Ве ра.

— Ну дык спы тай у По лі, яна ве дае.

— Нам на стаў ні ца не да зва ляе ад но ад-

на му пад каз ваць.

(Трэ ба ж, якія пра віль ныя, усё па він ны 

зра біць са мі!)

Да вя ло ся паў та рыць і для Ве ры так са-

ма — толь кі б на стаў ні ца бы ла за да во ле-

на.

P. S. Ця пер вось ся джу і ду маю: а двац-

цаць тры мі нус сем дак лад на шас нац цаць 

бу дзе? І са мае крыўд нае — спы таць ня ма ў 

ка го: сын з лі цэя яшчэ не прый шоў.

Па вел ХО ЛАД.

На тат кі На тат кі 
шмат дзет на га тат кішмат дзет на га тат кі


