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З муж чы на мі спра чац ца бес-
сэн соў на. Гэ та ак сі ё ма жыц ця. 
У сэн се, ку ды нам да іх!.. Але 
са спа да ром Фрыд ры хам, на-
ват ня гле дзя чы на яго анёль-
скае проз ві шча — Эн гельс, — 
я ўсё ж да зва ляю са бе час ад 
ча су не па га джац ца. Пры нам-
сі, ча ла ве ка ства ры ла не пра-
ца. Ча ла ве ка ства ры ла ежа. 
Ка лі дак лад ней, то на ват не 
ежа, а спо саб яе га та ван ня.

Ка лі ча ла ве ка (як, зноў жа, 
муж чы на сцвяр джаў) ства ра юць 
ака ліч нас ці, то ака ліч нас ці па ху і 
сма ку тут да лё ка не апош нія. Але 
вось якая ад мет насць ад кры ла ся 
для мя не за вя чэр няй гар ба тай з 
ча ба ру: мы ёсць не столь кі тое, 
што мы спа жы ва ем, коль кі тое, як 
апіс ва ем пра цэс га та ван ня.

На маю аса біс тую дум ку, ку лі-
на рыя — мас тац тва не менш цу да-
дзей нае, жы ва твор нае і вы со кае, 
чым ас тат нія. Не ней кая ўты лі тар-
шчы на, а са мы са праўд ны шлях 
спа сці жэн ня іс ці ны і яе вы тан ча нае 
ад люст ра ван не. Бо лей за тое, аба-
зна насць у гэ тым мас тац тве аў та-
ма тыч на па збаў ляе ча ла ве ка не аб-
ход нас ці дэ ман стра ваць свой ін тэ-
лект як-не будзь яшчэ. Ва ло да ю чы 
май стэр ствам га та ван ня, ва ло да еш 
не чым быц цам бы ня ўлоў ным. Але 
ж яно бу дзе аба вяз ко ва ўлоў ле на 
і аба вяз ко ва ада б'ец ца на ўяў най 
шыль дач цы: «Ча ла век ра зум ны».

Атрым лі ва ю чы аса ло ду ад су-
зі ран ня пра цэ саў ку лі нар най твор-

час ці, муж чын скай і жа но чай (дзя-
ку ю чы са праўд на му бу му ку лі нар-
ных тэ ле пе ра дач), прый шла я да 
ад ной сум най вы сно вы: муж чы ны 
вель мі псу юць свой імідж леп шых 
ку лі на раў, ка лі вы стаў ля юць ін тэ-
лект на па каз (пры нам сі, у ку лі нар-
ных пе ра да чах)... За тое ця пер мож-
на праз гэ тыя ку лі нар ныя пе ра да чы 
да ве дац ца пра муж чы ну, які га туе, 
на шмат больш, чым ка лі б ён не га-
та ваў, а зай маў ся сва ёй што дзён-
шчы най: спя ваў, тан ца ваў, пі саў, 
га ва рыў, кі ра ваў... Інакш ка жу чы, 
ку лі на рыя — гэ та мар кер, дэ тэк тар 
«ро зу му на ад ва рот».

Ка лі, на прык лад, удзель нік рэй-
тын га ва га ін тэ ле кту аль на га шоу, 
тра піў шы са сту дыі-рын га ў сту-
дыю-кух ню, па чы нае рас па вя даць 
пра дэ на ту ра цыю бял ку і клей стэ-
ры за цыю крух ма лу, ка лі ру мя ную 
скур ку за пе ча най ін дыч кі на зы вае 
вы ні кам дэ гід ра та цыі верх ніх сла-
ёў мус куль най ткан кі і ка ра ме лі за-
цыі вуг ле ва да ро даў, а не паў тор ны 
во дар, які ідзе ад раз рэ за на га пі-
ра га, тлу ма чыць кан цэнт ра цый най 
ды фу зі яй, то... Ста но віц ца шка да 
пра дук таў. Мне шка да іх так, быц-
цам ін дыч ка бы ла ўзга да ва на на 
ма ім пры ся дзіб ным участ ку, а ва-
рэн не для пі ра га ва ры ла мая лю-
бая ба бу ля. Вы пры гледзь це ся да 
та кіх ку лі на раў уваж лі ва: га ту юць 
яны, склаў шы ру кі за спі най, вы-
ключ на на ма ган ня мі ка лег — вя-
ду чых ку лі нар ных пра грам...

Аса біс та мне — не смач на
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Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

ІН ДЫЧ КУ ІН ДЫЧ КУ 
ШКА ДА...ШКА ДА...

Гіс то рыі з кан вер таГіс то рыі з кан вер та  ��

КАБ УРА ЗІЦЬ... ІН ШУЮ

Ве даю я ад ну ўтуль ную ква тэр ку... 
Усё ў ёй, па чы на ю чы ад ку хон ных па лі-
чак і за вяр ша ю чы люст рай у гас ці най, 
зроб ле на, пры бі та, пры кру ча на кла-
пат лі вы мі муж чын скі мі ру ка мі. Амаль 
кож ная да ра гая рэч за шклом — па-
да ру нак. Ру жы ў ва зе — так са ма... У 
ван ным па коі ві сіць муж чын скі мах ро-
вы ха лат. У па ко ях ледзь улоў на пах не 
цы га рэ та мі і муж чын скім пар фу мам... 
Але муж чы на тут не жы ве — толь кі 
бы вае.

У ад роз нен не ад аў та ра пра цы та-
ва на га вы шэй пры знан ня гас па ды ня 
ква тэ ры шчас лі вай ся бе не лі чыць. 
«Ру жо вы этап» у ад но сі нах з ка ха ным 
даў но мі нуў, але ён усё роў на пры хо-
дзіць сю ды, праў да, не так час та, як 
не ка лі. Пас ля яго на ку хон ным ста ле 
за ста ец ца бу тэль ка з фір мен най на-
клей кай і той са мы пах фран цуз скай 
пар фу мы. Ну і ру жы, ка неш не...

Сам муж чы на спя ша ец ца да сва ёй 
сям'і. А дзя ся тай га дзі не ве ча ра ён па-
ві нен па клас ці спаць сы на і па жа даць 
яму доб рай но чы. А ра ні цай ад вес ці 
яго ў дзі ця чы са док. А яшчэ — пра-
ве рыць уро кі ў дач кі, та му што ў яе — 
скла да ны пе ры яд, пе ра ход ны ўзрост 
і ўсё та кое... Дзяў чын ка пя рэ чыць на-
стаў ні кам, пра пус кае ўро кі, та му па-
трэб ны па ста ян ны кант роль... Ча сам 
ён тэ ле фа нуе да до му пра ма ад сюль, з 
Воль гі най ква тэ ры. Ці ка віц ца ў жон кі, 
як прай шоў дзень, як па вод зяць ся-
бе дзе ці... Па пя рэдж вае, што кры ху 
за тры ма ец ца «на пра цы». Абя цае ў 
ня дзе лю зва зіць сы на ў заа парк. На-
гад вае пра ней кія хат нія дро бя зі. Удак-
лад няе, што ку піць у кра ме па да ро зе 
да до му... Скон чыў шы раз мо ву, па ва-
роч вае да Воль гі стом ле ны пры го жы 
твар: «Пра бач, ма лыш, — ты ж ра зу-
ме еш...» І ві на ва та ўсмі ха ец ца.

За гэ тую ўсмеш ку яна га то ва да ра-
ваць яму ўсё. На ват тое, што трэ ці год 
іх ад но сі ны «топ чуц ца на мес цы», а 
пас ля кож на га кро ку на пе рад атрым-
лі ва ец ца два на зад.

Са мае ці ка вае, што жон ка Мак сі-
ма ўсё ве дае. Ве дае — і ро біць вы-
гляд, што ні чо га не ад бы ва ец ца. Ёй 
так спа кай ней... Без умоў на, Воль га 
зда гад ва ец ца, які мі сло ва мі на зы вае 
яе «афі цый ная па ло ва». Але ёй, мяк ка 
ка жу чы, гэ та да лям пач кі. Жон ку цер-

пяць — яе ка ха юць... Уво гу ле, Воль га 
ўпэў не на: ка лі б не яго дзе ці, бы ла б у 
іх сям'я. Да рос лыя лю дзі, абод вум пад 
со рак. Але скла ла ся так, што трэ ба 
ад усіх ха вац ца: ад яго сяб роў, ад яе 
баць коў, ад су пра цоў ні каў, су се дзяў, 
зна ё мых... «Ну ча му мы та кія не шчас-
лі выя? — ка то ры раз за дае Воль га 
ры та рыч нае пы тан не. — Ча му пя чат ка 
ў паш пар це мац ней шая за са праўд нае 
ка хан не?»

А ў тым, што яно са праўд нае, Воль-
га не су мня вец ца. Кож на га, хто так ці 
інакш спра буе яе раз упэў ніць, ус пры мае 
«ў шты кі». І ў якас ці до ка заў прад' яў ляе 
бу тэль кі з за меж ны мі на по ямі, пры го жыя 
бля ша нач кі з цу кер ка мі і ін шыя су ве ні ры 
з роз ных кра ін све ту, ну, і ка неш не, жы-
выя квет кі ў ва зе ў лю бую па ру го да... Ці 
ж гэ та ні аб чым не га во рыць?

Ка хан не, як вя до ма, гэ та ад но сі ны 
два іх. «Дру гі» бок, на жаль, у рэ аль-
ным жыц ці ба чыць не да вя ло ся. Ён 
увесь час ні бы та вы слізг вае, «зні кае 
ў ту ма не», рас плы ва ец ца і пры мае 
не акрэс ле ныя аб ры сы. З моц на га і 
пры го жа га (мяр ку ю чы па здым ках, 
вы кла дзе ных у ін тэр нэ це) муж чы ны 
пе ра тва ра ец ца ў іс то ту, якая пры-
вык ла да сва ёй утуль най ква тэ ры і 
пэў на га ла ду жыц ця... У рэш це рэшт, 
да жон кі, што мые бя ліз ну і ва рыць 
смач ныя бар шчы. Жон ка шка дуе, 

Воль га ча кае (ці на ад ва рот)... Чым 
дрэн нае жыц цё? Хоць ён, ка неш не, 
лю біць уда ваць з ся бе па кут ні ка. Яшчэ 
б! Раз ры вай ся на част кі, на пруж вай ся, 
каб не пе ра блы таць ім ёны і дні на-
ра джэн няў, ха вай ся, вы ва роч вай ся, 
іл жы і не чыр ва ней... Ка хан не і аба вя-
зак, аба вя зак і ка хан не. Ту ды — сю ды, 
сю ды — ту ды... А на са мрэч дзе? Ні 
там, ні там. Хі ба што да ка хан ня мы 
па ча лі ста віц ца больш спро шча на, 
больш пры мі тыў на... Аб ду рыў жон ку 
і шэ фа, збег з пра цы на спатканне на 
га дзі ну-дру гую — ужо подз віг. Пры-
нёс з са бой не звы чай ную бу тэль ку 
шам пан ска га і ка ро бач ку цу ке рак, а 
неш та з за мор скай наз вай, ды яшчэ 
квет кі ў пры да чу — ужо ах вя ра... Ну а 

ка лі ўсё ра зам са браць, атрым лі ва ец-
ца... ка хан не?

З па чуц цём аба вяз ку так са ма не ўсё 
зра зу ме ла. Ка му і чым аба вя за ны муж-
чы на? Аба вя за ны лгаць жон цы, пры-
хо дзя чы да до му ад іншай жанчыны? 
Аба вя за ны вы хоў ваць дзя цей (якія, 
да рэ чы, усё ад чу ва юць і ра зу ме юць) 
у ат мас фе ры па ста ян на га не да ве ру і 
хлус ні? Аба вя за ны гэ тай са май хлус нёй 
пра ва ка ваць свар кі і скан да лы ў сям'і?.. 
Ка му па трэб ны та кі аба вя зак? І ці не 
пры ду ма ны ён жа на ты мі прад стаў ні ка-
мі моц най па ло вы, каб не як апраў даць 
сваю не ра шу часць у ва чах так зва ных 
«ка ха ных» жан чын? Уся ля кая спро ба 
змя ніць рэ аль нае жыц цё — раз вес ці ся, 
кі нуць па лю боў ні цу — па тра буе пэў ных 
на ма ган няў. Дык на вош та скла да на, ка-
лі мож на пра сцей? Вось і пры хо дзіць на 
да па мо гу «па чуц цё аба вяз ку»... Да рэ-
чы, Воль га і са ма з ра дас цю ўспры мае 
гэ та тлу ма чэн не. У рэ аль ным ста но ві-
шчы спраў яна не пры зна ец ца на ват 
са мой ся бе. А ста но ві шча та кое, што 
і аба вя зак, і ка хан не зна хо дзіц ца пад 
вя лі кім су мнен нем.

...Вось і не зна ём ка з жа но ча га фо-
ру ма — пра тое ж са мае. Пра вя лі кае 
і свет лае, з квет ка мі і чыс тай ка шу ляй. 
(Чым не дак лад ныя пры кме ты?) Толь кі 
пры чым тут ка шу ля, ка лі на ўчы нак 
муж чы на так і не асмель ва ец ца? «Я — 
шчас лі вая!» — сцвяр джае яна, але гэ та 
гу чыць хут чэй як вы клік. А бра ва да — 
яна звы чай на ад раз губ ле нас ці...

Ча ла век вы зна ча ец ца ў гэ тым 
све це, толь кі здзейс ніў шы ўчы нак. У 
сі ту а цы ях, пра якія ідзе га вор ка, на 
ўчы нак аказ ва ец ца не здоль ным ні-
хто. Усе мо гуць толь кі рэ флек са ваць, 
ка лу пац ца ў ся бе, гу ляць у свае па ку-
ты, але па ку ты гэ тыя не вы ні ка юць з 
са праўд ных па чуц цяў, а та му па доб ны 
на мыль ныя бур бал кі... І га лоў нае — 
ні хто ні чо га не хо ча зме няць. На ват 
жон ка, якую ў да дзе най сі ту а цыі пры-
ня та лі чыць ах вя рай. У яе свая так ты-
ка. Муж на чуе до ма, гро шы пры но сіць, 
з дзець мі зай ма ец ца... Каб са праў ды 
ха цеў збег чы, даў но ўжо збег бы. Не 
збя гае — зна чыць, ні чо га «тыя ад но-
сі ны» не вар тыя. Па цер пім...

Так і жы вуць, кож ны са сва і мі ілю-
зі я мі. Ад ны — су па кой ва ю чы імі ся бе, 
дру гія — на тхня ю чы...

А по бач — толь кі ру ку пра цяг ні — 
пра хо дзіць са праўд нае жыц цё. На 
жаль, не зва рот на...

Ала БЫ ВА ЛА ВА
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Па між на міПа між на мі  ��

КЛА СІ КА 
«ТРОХ КУТ НІ КА»

Пра гля да ю чы дня мі «га ра чы фо рум» на ад ным з жа но чых сай таў, «за-
ча пі ла ся» за аб мер ка ван не ста рой, як свет, але па-ра ней ша му ак ту аль-
най праб ле мы кла січ на га «трох кут ні ка»: муж — жон ка — па лю боў ніца. 
Асаб лі ва ўра зіў на ступ ны па саж (чы тай — крык ду шы):
«Ха чу, каб хоць хто-не будзь ве даў: я — шчас лі вая жан чы на, та му што 
ка ха ная. Су стра ка ем ся мы не вель мі час та. У Са шы — свая сям'я, дзе ці. 
Ён — ча ла век аба вяз ку і ні ко лі іх не кі не. Ужо мі нуў год, як мы па зна-
ё мі лі ся, а ён ні ра зу не за стаў ся ў мя не на ча ваць. За тое там, до ма, ён 
увесь час ду мае пра мя не. І гэ та — са мае га лоў нае. Мы до рым адзін 
ад на му шчас це са праўд на га ка хан ня. Не па мя таю вы пад ку, каб Са ша 
на гру біў ці раз зла ваў ся на мя не... Заў сё ды — з квет ка мі, заў сё ды ў 
ад пра са ва най ка шу лі... Так, я — па лю боў ні ца. А вы — сум лен ныя жон-
кі, кла пат лі выя ма ці... Ну дык што? За тое мне не трэ ба вы слу хоў ваць 
бяс кон цыя па про кі, да поз няй но чы за ві хац ца на кух ні, а ноч чу ба чыць 
па вер ну тую да мя не спі ну... Вы пра су еце му жу шта ны, у якіх ён по тым 
ідзе на спат кан не. Без умоў на ж, не з ва мі, а са мной або з та кой, як я. 
Дык ка му з нас лепш?..»

У ка бі не це нас двое — я і мая ма ла дая ка ле га 
Ан жэ ла. Звяр нуў сён ня яе ўва гу на тое, што на-
ша кі раў ні ца — Алі на Аляк санд раў на — тры мае 
ся бе заўж ды ў цу доў най фор ме; вы тан ча ная ін-
тэ лі гент насць і пры род ная пры га жосць — рэд кае 
спа лу чэн не для кі раў ні ка.

— Ну, гэ та больш чым ві да воч на, — зга джа ец-
ца Ан жэ ла. — На ша кі раў ні ца ў сва ёй знеш нас ці 
пра ду гледж вае кож ную дро бязь, яна, як ка жуць, 
на вы шы ні... А ці за ўва жыў ты, што у яе на ро-
шча ныя па зног ці?

— Што?.. Якія па зног ці? Пры чым тут па зног-
ці? Мне да ліх та ра, якія яны... Хоць са бе ўво гу ле 
і без іх.

Мой муж чын скі ін та рэс-ці ка васць да Алі ны 
Аляк санд раў ны — гэ та яе пры ця галь ная ўсмеш-
ка, хва лю ю чы по гляд, мі лыя гул лі выя ямач кі на 
шчоч ках, яе пры го жая па ход ка і, ска жам пра ма, 
сек су аль ная фі гу ра... А тут — ней кія па зног ці?

— Ды ў на шым рай цэнт ры ад кры ла ся не каль кі 
кро пак, дзе зай ма юц ца толь кі па зног ця мі! Ня ўжо 
ты ду ма еш, што жан чы ны тра ці лі б гро шы — і не 
ма лень кія! — на тое, што не па да ба ец ца вам? 
Ка го ж мы яшчэ хо чам ура зіць, як не муж чын?

Я не ду маю, што жан чы ны звар' я це лі і вы кід-
ва юць гро шы на ве цер, прос та за ўва жыў, што 
яны ро бяць мно гае для та го, каб ура зіць... ін-
шых жан чын. На ро шча ныя па зног ці на шай Алі ны 
Аляк санд раў ны — гэ та для Іры ны Сяр ге еў ны, На-
тал лі Іга раў ны, Свят ла ны Іва наў ны, прад стаў ніц 
роз ных струк тур, дзе яна бы вае. Я ска жу бо лей: 
пры клад на па ло ва ўсіх жа но чых на ма ган няў з 
ін дуст рыі пры га жос ці на кі ра ва ны для ства рэн ня 
эфек ту ў ва чах са бе па доб ных — ка лег, кан ку-
рэн так, су се дак, сяб ро вак, зна ё мых і не зна ё-
мых... Вы гэ та га прос та не ра зу ме е це, ду ма е це, 
што імк ня це ся ўра зіць муж чы ну. Але ўсё гэ та 

«ля ціць мі ма». А мы... мы вас лю бім за ін шае. 
Зу сім за ін шае.

Між во лі ўзга даў вы па дак, што ад быў ся пад-
час ад ной з вы пад ко вых па ся дзе лак на ша га 
ка лек ты ву ў рэ ста ра не не каль кі га доў та му. 
Ад ну на шу су пра цоў ні цу — Воль гу — «пры кме-
ціў» пад пал коў нік з лі ку ад па чы ва ю чых, раз за 
ра зам за пра шаў на та нец. А яна, ус хва ля ва ная, 
да ка ра ла ся бе, што вы гля дае «па-да маш ня му», 
што не пад рых та ва ла ся на леж ным чы нам да 
ме ра пры ем ства — ні та бе «поў на га» ма кі я жу, 
ні ма ні кю ру. Маў ляў, і са ма ад чу ва ла б ся бе 
ўпэў не на, і пад пал коў ні ка «зва лі ла б на па вал». 
Мо жа, гэ та так, але ка лі б яна ся дзе ла, як ца-
ры ца на тро не, той пад пал коў нік на яе і не 
па гля дзеў бы...

Аляк сандр Г
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