
8

СТАСУНКІ 2 красавіка 2020 г.4

— Са мае ча роў нае ў жан чы-

нах — гэ та...

— Iх не па срэд насць i жа ноц-

касць. Гэ тыя якас цi заў сё ды вель мi 

пры ваб ныя. Асаб лi ва жа ноц касць, 

бо сён ня яе ча мусь цi ўсё менш. 

У не ка то рых жан чын яна, маг чы ма, 

ўто е на, а не ка то рыя не ра зу ме юць, 

што гэ та.

— Што для вас жа ноц касць?

— Гэ та ча роў ная аў ра, якая лу-

нае ва кол жан чын i дае нам маг-

чы масць ад чуць ся бе муж чы на мi. 

Гэ та ма не ра ся бе па даць, спа кой 

i ла ка нiч насць у зно сi нах, ураў на-

ва жа насць у го ла се. Жа ноц касць 

скла да ец ца з мно гiх эле мен таў, 

зра зу мець якiя здоль на, на пэў на, 

толь кi са ма жан чы на. Яна мо жа 

стаць для муж чы ны му зай, вы клi-

каць жа дан не тва рыць i пра яў ляць 

зна кi ўва гi. Ду маю, гэ та «за шы та» 

ў са мой пры ро дзе. Ха це ла ся б, каб 

та кiх дзяў чат бы ло больш, та ды 

свет ста не пры га жэй шы.

— Што больш за хап ляе: да лi-

кат насць жан чы ны цi яе ўнут ра-

ная сi ла?

— Да лi кат насць i вы тан ча-

насць — яе сi ла. Яна мо жа вель-

мi па-май стэр ску, па-жа но ча му 

«ска рыс тац ца» ёй. I, ду маю, гэ та 

ад бы ва ец ца ча сам не ўсвя дом ле-

на. Та кая кла сi ка ўза е ма ад но сiн 

па мiж муж чы на мi i жан чы на мi бы-

ла ўслаў ле на яшчэ ў ся рэд нiя вя кi. 

Су час ны свет кры ху стра цiў гэ тыя 

па зi цыi, жан чы ны час цей хо чуць 

пра яў ляць сi лу. Я не маю нi чо га 

су праць фе мi нiс тыч ных на стро яў, i 

вы дат на, што жан чы ны зма га юц ца 

за свае пра вы, ка лi iх ушчам ля-

юць. Але ча сам у iх дзе ян нях бы-

ва юць не ка то рыя пе ра ко сы, усё гэ-

та на бы вае ка ры ка тур ныя фор мы. 

Лi чу, што жан чы ны мо гуць вель мi 

i вель мi мно гае, у iх бы вае больш 

па тэн цы я лу, чым у муж чын. Мне 

па да ба ец ца, як мно гiя жан чы ны 

рэа лi зу юць яго ў бiз не се. Пры гэ-

тым за ста юц ца жа ноц кi мi i до сыць 

па спя хо вы мi.

— Чым жан чы ны ў бiз не се ад-

роз нi ва юц ца ад муж чын?

— Пры хо дзя чы на пе ра га во ры з 

муж чы на мi, не ка то рыя бiз нес-лэ дзi 

вы ка рыс тоў ва юць «жа но чыя» хiт-

ры кi. На прык лад, вя лi кае дэ каль тэ i 

флiрт. На мой по гляд, гэ та ма ве тон. 

Лепш, ка лi жан чы на па во дзiць ся бе 

па-дзе ла во му i адзя ва ец ца на су-

стрэ чу ад па вед на. (Хоць муж чы ны 

бы ва юць роз ныя, не ка то рыя на ват 

скрозь за кры ты дзе ла вы кас цюм 

мо гуць уба чыць жан чы ну, а не парт-

нё ра па бiз не се.) Вы ка рыс тоў ва ю чы 

«жа но чыя» хiт ры кi, да мы да ма га юц-

ца на пе ра мо вах па трэб на га вы нi-

ку. Я ве даю муж чын, якiя гля дзяць 

на гэ та без ад аб рэ ння. Яны ад ра-

зу за ўва жа юць па доб ныя пры ёмы, 

i стаў лен не да бу ду ча га парт нё ра 

мо жа змя нiц ца ў гор шы бок. Лепш 

усё ж да зво лiць у дрэс-ко дзе кры ху 

больш пас ля афi цый най су стрэ чы. 

На прык лад, ка лi гэ та фур шэт у рэ-

ста ра не цi ве ча ры на.

— Пра што маў чаць муж чы-

ны?

— Пра свае шкi ле ты ў ша фе 

(усмi ха ец ца). Нi адзiн муж чы на не 

за хо ча га ва рыць пра ся бе не пры-

ем ныя рэ чы пе рад жан чы най, якая 

яму па да ба ец ца. Зрэш ты, на ўрад цi 

i жан чы на па жа дае гэ та чуць.

— Цi ёсць штось цi, што муж-

чы на нi ко лi не ска жа жан чы не?

— Ка лi ён вы ха ва ны, то не 

ска жа ан ты кам плi мент або кол-

кае сло ва. Ён бу дзе па ва жаць 

сваю сяб роў ку, спа да рож нi цу, 

ка ле гу цi парт нё ра. Гэ та тое, 

што трэ ба шы рэй пры вi ваць у 

на шым гра мад стве. Не ска жу, 

што яно са пса ва нае, — на ша 

гра мад ства раз на стай нае. Але 

лепш, каб вакол было больш 

добрых пры кла даў.

— Цi змаг лi б вы мець на 

ўтры ман нi сваю дру гую па ло-

ву? Як да гэ та га ста вi це ся?

— Так, я б змог, за роб кi 

цал кам да зва ля юць. Ка лi яна 

не хо ча пра ца ваць, але пры 

гэ тым за хап ля ец ца якiм-не-

будзь хо бi, бу ду толь кi ра ды. 

Але ка лi жан чы на не хо ча нi 

пра ца ваць, нi зай мац ца чымсь цi, то 

гэ та сум ная гiс то рыя. Ра ней, у ХIХ 

ста год дзi, ма дэль ад но сiн бы ла та-

кая: муж-ме цэ нат i жон ка-па лю боў-

нi ца (утры ман ка), i гэ та лi чы ла ся 

нор май. Су час нае гра мад ства па-

iн ша му гля дзiць на та кое ўза е ма-

дзе ян не. Кож на му сваё: жан чы не 

вы ра шаць, зай мац ца чым-не будзь 

цi не, а муж чы ну — цi бу дзе яму 

пры ем на з та кой жан чы най. Ка лi 

гэ та за да валь няе абод вух — ча му 

не? Я за тую фор му лу, дзе абод ва 

раз вi ва юц ца ад на ча со ва i раў на-

мер на, да па ма га юць ад но ад на му 

не ад ста ваць. У гэ тым за лог пра-

цяг лых ад но сiн.

— А што, ка лi жан чы на за раб-

ляе на шмат больш?

— На ней кiм эта пе гэ та да пус-

ка ец ца, але пры гэ тым муж чы на 

па вi нен ста рац ца да гнаць жан чы-

ну ў за роб ку. Гэ та на ша пры ро да: 

муж чы на — за ва ёў нiк i зда быт чык, 

а жан чы на — аб' ект за ва ё вы i за-

ха валь нi ца хат ня га ача га. Ка лi яна 

за раб ляе больш, у па ры ад бы ва ец-

ца за ме на ро ляў, i муж чы на мо жа 

ад чу ваць ся бе не кам форт на. Ня-

ма ла вы пад каў, ка лi на гэ тай гле-

бе ад бы ва ец ца раз рыў у ад но сi нах, 

пры чым у боль шас цi вы пад каў з 

iнi цы я ты вы жан чы ны, што цал кам 

на ту раль на. Iдэа льна, ка лi жан чы-

на, за раб ля ю чы больш, за хап ляе 

парт нё ра за няц ца чымсь цi да дат ко-

ва, да па ма гае знай сцi шля хi да сяг-

нен ня боль ша га. Гэ та толь кi ўма цуе 

iх ад но сi ны.

— У якую жан чы ну мож на за-

ка хац ца з пер ша га по гля ду?

— У тую, якая лю бiць ся бе, якая 

раз вi ва ец ца i зай ма ец ца тым, што 

ёй па ду шы. Аса бiс та мне iм па-

ну юць жан чы ны аду ка ва ныя, са 

стрыж нем ма раль нас цi. Доб ра, ка лi 

яна бу дзе яшчэ i му зай для свай го 

муж чы ны. Яна так са ма не да пус кае 

ў сва iм сэр цы злосць, па во дзiць ся-

бе ста ла i са ма да стат ко ва.

— Лю дзi час та ка жуць сло ва-

злу чэн не «са праўд ны муж чы на», 

i ад ра зу за гэ тым «па вi нен». Што 

i ка му ён па вi нен? I як на конт «са-

праўд ных жан чын»?

— Муж чы на са праў ды па вi нен. 

Перш за ўсё са бе. Па вi нен ста на-

вiц ца леп шым у ад но сi нах да ся бе 

ўча раш ня га. Па вi нен за бяс пе чыць 

род ных, аказ ваць ува гу жон цы i 

дзе цям, ста рац ца ўсiх раз вi ваць, 

за хап ляць чымсь цi i ўзба га чаць ду-

хоў на. Жан чы на так са ма 

па вiн на рас цi над са бой i 

са ма ўдас ка наль вац ца. Але 

ёсць жар таў лi вы вы раз пра 

тое, што жан чы на нi ко му 

нi чо га не па вiн на.

— Га лоў нае ў ад но сi-

нах — гэ та...

— Шчы расць, уза е ма па-

ва га, жа дан не да па ма гаць 

у лю бой сi ту а цыi. Пад трым-

лi ваць сло вам i спра вай.

— Быць у шлю бе — 

гэ та...

— ...гля дзець у ад ным 

кi рун ку. Гля дзець ад но на 

ад на го заў сё ды па спе е це.

Вi та лi на 

БАН ДА РО ВIЧ.
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«Гля дзi це ў ад ным кi рун ку, а не ад но на ад на го»

Яшчэ ка лі Цё мік зна хо дзіў ся ў ма ім 

жы во ці ку і не спя шаў ся, хоць бы ла 

ўжо па ра, з'яў ляц ца на свет, ура чы, 

якія ка то ры раз ад праў ля лі мя не ў ра-

дзіль ню «зда вац ца», ці то жар там, ці то 

ўсур' ёз пра па ноў ва лі па пра сіць ма ло га 

аб хут кай су стрэ чы. «Спра ба ва ла, але 

не слу ха ец ца», — ад каз ва ла я ім. «Ка-

лі ж ён вас ужо не слу ха ец ца, што ж 

бу дзе по тым», — гэ тыя сло вы ця пер я 

пры гад ваю ўсё час цей.

Та ды, ка лі Цё мік не хо ча апра на цца, ка-

лі бруд ны мі ру ка мі ха па ец ца за пя чэн не ці 

аба ра нак, ка лі на ўсе мае прось бы не ча-

паць кош ку яшчэ мац ней упі ва ец ца сва і мі 

руч ка мі ў да лі кат ную поўсць, ка лі на ўмыс-

на вы лі вае на ды ва нок кам пот і, ня гле дзя-

чы на ўсе за ба ро ны, цяг не свае паль чы кі 

да праль най ма шы ны, тэ ле ві за ра, га за вай 

плі ты... Па куль, на рэш це, не апя чэц ца і не 

за льец ца слязь мі. По тым не каль кі ра зоў 

бу дзе па каз ваць на па шко джа ны паль чык, 

па-дзі ця чы тлу ма чыць, як моц на яму ба ліць, 

і зга джац ца, што больш ні на крок не па ды-

дзе да пліт кі. І так па ру дзён, а по тым зноў 

ста не ка ля яе кру ціц ца, быц цам за хо ча пра-

ве рыць ся бе на стой касць.

Та кое ад чу ван не, што для су час ных дзя-

цей не іс нуе сло ва «нель га». Яно ні бы чыр-

во ная ану ча для іх — так і цяг не па гля дзець, 

што за ёй. І са праў ды, чым менш звяр та еш 

ува гі на тое, як дзі ця бя рэ неш та за ба ро не-

нае, тым яно хут чэй з гэ тым рас ста ец ца, 

пры чым па сва ёй во лі. Але ж не бу дзеш 

за плюшч ваць во чы, ка лі ма лое ха пае не 

сха ва ны свое ча со ва нож аль бо за ла зіць на 

та бу рэт, а пас ля на стол, каб узяць з ля доў-

ні цу кер ку. Не да зво ліш яму і вы бя гаць на 

да ро гу, ка лі яно ўпар та ад маў ля ец ца даць 

та бе ру ку.

Шчы ра пры знац ца, я ўжо не ве даю, як 

рас тлу ма чыць Цё мі ку, што та кое доб ра, а 

што — дрэн на. Яму яшчэ і двух га доў ня ма, 

а мне ўжо бы вае цяж ка з ім спраў ляц ца. Што 

не па-яго на му — ен чыць і ўсё роў на ро біць 

па-свой му. Ка жуць, што сён ня ме тад пу гі і 

пер ні ка ўжо не пра цуе. А як та ды вы хоў ваць 

дзі ця, ка лі яно ця бе не чуе?!

Дня мі та кая алер гія ў Цё мі ка па ча ла ся, 

што да ацё ку Квін ке бы ло не да лё ка. Пе-

ды ятр па са дзі ла на ды е ту і стро га за ба ра-

ні ла да ваць ма ло му са лод кае. А той ужо, 

як ка жуць, па каш та ваў (дзя куй доб рым 

лю дзям!) ды про сіць што дзень, да іс тэ ры кі 

да хо дзіць — дай яму цу кер ку, і ўсё! Муж у 

ка ман дзі роў цы, ка жа, каб я тлу ма чы ла ма-

ло му, што ад цу ке рак у яго на шчоч ках, ру-

ках і на гах чыр во ныя плям кі, якія свяр бяць, 

пе ра шка джа юць нар маль на кан так та ваць з 

ін шы мі дзець мі. Але што тлу ма чыць двух га-

до ва му хлоп чы ку, які не ўсё ра зу мее, ка лі 

на ват баць ка яго ўжо да рос лы і ве дае, да 

ча го мо жа пры вес ці ку рэн не, але ж усё роў-

на не ад маў ля ец ца ад цы га рэт?!

Пры зна ю ся, ад гэ тай сы на вай не па слух-

мя нас ці час та зда юць нер вы. Ён ужо ве дае, 

дзе ві сяць па пру гі, і на ват на са бе па каз-

вае, для ча го яны па трэб ны, але і гэ та пра-

цуе не на доў га. А ка лі Ар цём ка ўмуд ра ец ца 

ўво гу ле пляс нуць мне па тва ры, ка лі яму 

неш та не па да ба ец ца, раб лю вы гляд, што 

сы хо джу з до му (са ма тым ча сам дзесь ці 

ха ва ю ся). Ён, ка неш не, пла ча, за ве мя не, 

абя цае ба бу лі, што больш не бу дзе крыў-

дзіць ма му, але праз не ка то ры час усё паў-

та ра ец ца...

У ма ла дых баць коў, у якіх і па двое, 

і больш дзя цей, пы та ю ся, што я раб лю не 

так. І не ма гу да біц ца кан крэт най па ра ды: 

сі ту а цыя ў нас па доб ная. Маў ляў, рас це па-

ка лен не Z і ні чо га ты з дзі цём не зро біш, 

за ста ец ца толь кі ча каць, па куль пе ра рас це. 

Не да б'еш ся па ра ды і ад баць коў. У іх адзін 

ад каз — мы бы лі ін шыя, шкод ні ча лі, але 

баць коў ба я лі ся, слу ха лі ся. Са праў ды, па-

куль не каль кі гра дак не апа лю, у ква тэ ры не 

пры бя ру, по суд не па мыю, ні пра які па ход 

на дыс ка тэ ку не вар та бы ло на ват за ікац ца. 

Страш на па ду маць, што маг ло б быць, ка лі б 

я вы вер ну ла на пад ло гу та лер ку з ежай, 

якую не ха це ла ес ці, аль бо га ня ла дзе да 

з крэс ла. Пом ню, як ска за ла сва ёй ба бу лі 

«не ха дзі як слон» (яна пе ра шка джа ла нам 

з сяб роў кай гу ляць), дык та ко га на га няю ад 

ма ці атры ма ла, што да кан ца дзён на зы ва ла 

ба бу лю на «вы».

І не як жа з на мі яна спраў ля ла ся, ка лі 

мы, ча ты ры ўну кі, збі ра лі ся ў яе га рад ской 

двух па ка ё вай «хру шчоў цы». А на вёс цы 

ўво гу ле ўшас цёх пра во дзі лі не ад но ле та. 

Ба ба з дзе дам ма ла што нас піль на ва лі, 

трэ ба бы ло дзя цей на кар міць (гэ та ця пер 

ма лен ства на сы ад ва роч вае, мы ж змя та лі 

ўсё за мі лую ду шу) ды гас па дар ку да гле-

дзець. Цё мі каў пра дзед (да рэ чы, ве тэ ран 

Вя лі кай Ай чын най) ня даў на рас каз ваў, як 

ён да маў ляў ся з уну ка мі, пры чым усе бы-

лі хлоп цы. Не слу ха юц ца, па ка жа ду бец — 

і ўсё ў па рад ку. За тое ні ку ды не лез лі і цэ лыя 

да ха ты пры яз джа лі.

А ця пер па спра буй па кі нуць на ад ну ба-

бу лю хоць бы тра іх. Адзін толь кі Цё мік ча го 

вар ты! Ня даў на аку рат з'е ха лі ся да свек ры-

ві — дзі ця чы са док ад па чы вае. Толь кі і са чы, 

каб наш Цё мік і свай го ся мі га до ва га бра ці ка 

не па крыў дзіў, і ма лень кую Еву, якая яшчэ 

поў зае, не заа бды маў і не за ца ла ваў. Ба бу ля 

Алі на пры зна ец ца: на ўрад ці па га дзі ла ся б ад-

на гля дзець усіх тра іх. І я ра зу мею. Тут ча сам 

ад на го Цё мі ка ўся го на не каль кі га дзін па кі-

да еш (на ват з дву ма — ба бу ляй Ірай і дзе дам 

Ва нем) — увесь час хва лю еш ся, каб не шкод-

ні чаў, слу хаў ся іх. І трэ ба ска заць, ка лі мя не 

ня ма, з імі па во дзіць ся бе спа кай ней. Мо жа, 

ба іц ца рас ча ра ваць тых, хто на свай го адзі-

на га ўнуч ка ледзь не мо ліц ца?! Аль бо ўсё ж 

ёсць ней кія пу га ды пер нік?..

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

І ПУ ГА НЕ ВЫЙ СЦЕ, І ПЕР НІК НЕ ЦУ КЕР КА

Сён ня ў руб ры цы «Муж чы ны пра жан чын» — Сяр гей Ма коў скi, 

ства раль нiк i кi раў нiк гра мад ска га аб' яд нан ня «Ан ка ло гiя i Зда-

роўе». Сё ле та аб' яд нан ню споў нi ла ся 17 га доў. Так са ма Сяр гей 

прад стаў ляе Ра сiй ска-Чэш скую ганд лё вую па ла ту ў Бе ла ру сi, а 

ў якас цi дру го га хо бi на зы вае вен чур ную сфе ру. Ця пер ён рых-

туе маш таб ны мiж на род ны пра ект, у рам ках яко га бу дзе зня ты 

мас тац кi фiльм на тэ му ба раць бы з ра кам. Па куль у ства рэн нi 

кi на фiль ма пла ну ец ца ўдзел трох кра iн: Бе ла ру сi, Ра сii i Кi тая, 

але, маг чы ма, да iх да лу чац ца Фран цыя i ЗША. Фi нан са ваць 

фiльм бу дуць iн вес та ры з роз ных кра iн. Сяр гей спа дзя ец ца, што 

яго пра ект да па мо жа на ша му гра мад ству стаць больш спа гад-

лi вым i доб рым.

Сяр гей МА КОЎ СКI: 


