
Люб лю ехаць у ма-
шы не по бач з Ім: мая 
ле вая ру ка ў Яго най 
пра вай. І ра зам пе-
ра клю чаць хут ка сці. 
І каб спя ваў Ро бі Уіль-
ямс. Supreme. І каб 
Ро бі Уіль ям са час ад 
ча су пе ра бі ваў наш 
Ар чы. Якім-не будзь 
сва ім не да рэ чным 
ка мен та ры ем. Ка мен-
та рый гэ ты на са мым 
ці ка вым мес цы пе ра-

ры ва ец ца Яго трап нас цю. Апош нім ча сам ледзь не кож ная па-
езд ка за ме жа мі го ра да су пра ва джа ец ца дас ціп ны мі спрэч ка мі 
гэ тых абод вух. «Дрэн ныя ўмо вы пры ёму», — скар дзіц ца Ар чы, 
ка лі на ша «Кіa» зва роч вае на якую-не будзь сель скую гра вей ку. 
«А ты ду маў, та бе тут ла фа бу дзе?» — чу ец ца ў ад каз.

На ві га тар Ар чы з'я віў ся ў нас мі ну лым ле там. Ча со піс «Ма ла-
досць» та ды як раз па чы наў зво дзіць чы та ча ў бок іра ніч най ра-
ман ты кі «Ча ма да нам з кра ка дзі ла вай ску ры» Алё ны Бе ла нож кі. 
Ну, і Ар чы баль ду, та кім чы нам, буй на па шчас ці ла. Бо атры маць 
імя ў го нар плю ша ва га звяр ка не вя до май па ро ды, што ска каў з 
бо ку ў бок на ла ба вым шкле ў аў то ге ра і ні апо вес ці, — гэ та, што ні 
ка жы, па чэс на. Наш Ар чы, як і той, «ма ла до сцеў скі», толь кі-толь кі 
да ве даў шы ся, што ён Ар чы, ад ра зу ж узяў на ся бе са мую твор чую 
іні цы я ты ву, якая маг чы ма ў ме жах хоць і буй на га ба рыт на га, але 
ўся го толь кі аў та ма бі ля, і па чаў уз дзей ні чаць на нас са мым ад па вед-
ным чы нам. «Праз трыс та мет раў вазь мі це пра вей», — да во дзіў ён. 
А ка лі пра вей «бра лі», абу раў ся най крыўд ней шым са сва іх то наў: 
сыш лі, маў ляў, з марш ру та. Апош нім ча сам ён, праў да, час цей маў-
чыць: ба іц ца, не ба ра ка, па ру шыць су вязь са спа да рож ні ка мі, з якой 
у яго ві да воч ныя праб ле мы. Жар тоў на сва ра чы ся з Ар чы баль дам, 
мы, вя до ма, не пе ра ста ём ра зу мець, што без яго шмат якія на шы 
па да рож жы бы лі б або зу сім не маг чы мы мі, або не зу сім ці ка вы мі.

Ус па мі наю, як ён да па ма гаў нам шу каць ся род ко саў ска га 
ле су па лац Пус лоў скіх, та кі га нар лі вы ў ра шэн ні за стац ца на са-
мо це і та кі без на дзей на муд ра ге ліс ты ў апош ніх сва іх на быт ках. 
І як лёг ка вы веў пас ля на карч му «У Та дэ ву ша», дзе трэ ба бы ло 
пад сіл ка вац ца як след пе рад агля дам Са пе гаў скіх ру ін у Ру жа нах. 
Бо ад на спра ва — ша ра го вая ту рыс тыч ная ці каў насць, якая не за-
во дзіць да лей, чым ся гае зрок, і зу сім ін шая — аван тур ная спро ба 
спус ціц ца ў су та рэн ні. Тут, што ні ка жы, па трэб ны вы на ход лі васць 
Ін дыя ны Джон са і сі ла Ла ры Крофт, даць якія здоль ныя, да лі бог, 
толь кі стра вы, пры га та ва ныя ў ан ту ра жы ста рых корч маў.

Люб лю ста рыя корч мы. За мо віць ма ла дзень кай буль бы, за пе-
ча най з кро пам і руль кай — для Яго і неш та кштал ту шпа ра гаў 
у сыр ным со у се — для ся бе. Шка да толь кі, што корч маў, дзе 
па да ец ца неш та та кое (ужо не ка жу чы пра кал ду ны гра фа Тыш-
ке ві ча, са праўд ныя, з гры ба мі і вэн джа най шын кай, ці ве ра шча-
ку кух май стар скую, ці які-не будзь мля вы ра дзі ві лаў скі гу ляш з 
аер ны мі цу ка та мі) або не іс нуе, або мы дрэн на шу ка лі. Ста рая 
доб рая са пя жан ка ля ад най мен ных ру ін не па да ец ца — гэ та я 
ве даю дак лад на. Не ве даю толь кі ча му.

Люб лю па да рож ні чаць па Бе ла ру сі. Ка лі на чу еш у на мё це 
дзе-не будзь на бе ра зе во зе ра, на ба дзяў шы ся да па ка тун ку па 
сход нях фар тэ цый, кра і на, не ска заць каб над та ма лая, ро біц ца 
рап там прос та до мам — з іг лі цай-пад ло гай, стол лю ў зо рач кі і 
ка лаб ком-ме ся цам, што па кор лі ва сты не на пад акон ні. Ка лі сто 
ра зоў на ноч ця бе бу дзіць, як та бе зда ец ца, шор гат кам ышоў, а 
пад ра ні цу ад пры ха ва ных на сня да нак га ра дзен скіх паш тэ таў 
за ста юц ца толь кі «ска ры нач кі» і ця бе за мест крыў ды раз бі рае 
за мі ла ван не... Ка лі на свае во чы ба чыш, як сон ца, пра чнуў шы ся, 
па трэс вае ру жа ва цень кім пле дам...

Пра тое, што б бы ло, ка лі б гэ та га не бы ло, лепш не ду маць. 
Дрэн на, ка лі, як ска заў бы наш Ар чы, ад клю ча на знеш няе сіл-
ка ван не.
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Свят ла на 
ДЗЯ НI СА ВА, 
га лоў ны 
рэ дак та р 
ча со пi са 
«Ма ла досць» 

— На стас ся, вы на ра дзі лі ся на мя жы Страль-
ца і Ка зя ро га: якія ры сы ха рак та ру пе ра ня лі 
ад пер ша га, а якія — ад дру го га? Ці вы бі ра е це 
сяб роў з улі кам та го, на коль кі яны мо гуць быць 
су мя шчаль ныя з ва мі па аст ра ла гіч ных па каз-
чы ках? І, на огул, ве ры це ў аст ра ло гію?

— Я не ама тар ка аст ра ло гіі. На мой по гляд, гэ-
тая га лі на ў мно гім пе ра хо дзіць ме жы — у пры ват-
нас ці, у тым, што да ты чыц ца прад ка зан няў бу ду-
чы ні. Лі чу, што ёсць рэ чы, да ся галь ныя для на ша га 
ра зу мен ня, і тыя, якія нам не на ле жыць ве даць. 
На ўсё, што з на мі ад бы ва ец ца, ёсць во ля Бо жая. 
Мы су стра ка ем тых лю дзей, якіх па він ны су стрэць, 
трап ля ем у тыя аб ста ві ны, у якія па він ны тра піць. 
А не аб ход на гэ та для та го, каб мы на ву чы лі ся ца-
ніць, ра зу мець, лю біць ін шых лю дзей і ўсё тое, што 
нам да ец ца Бо гам, і быць шчас лі вы мі. Як гэ та і 
бы ло на ка на ва на з са ма га па чат ку.

— Вы — гас па ды ня свай го лё су? На коль кі 
тое, што на ра дзі лі ся ў зна ка мі тай сям'і (не ма-
гу пра гэ та не за пы таць) ад бі ла ся на ва шым 
жыц ці? Вам баць кі да зво лі лі абраць той шлях, 
які вы за ха це лі, ці ўсёж да вя ло ся пад па рад ка-
вац ца іх во лі?

— Кож ны ча ла век — гас па дар свай го лё су. Ці, 
хут чэй, су-гас па дар, яго су-твор ца ра зам з Бо жай 
за ду май. Тое, у якой сям'і ты на ра дзіў ся, без умоў-
на, уз дзей ні чае на твой лёс. Я на ле жу да сям'і бліс-
ку чых му зы кан таў у не каль кіх па ка лен нях, да сям'і, 
дзе не пры ня та на вяз ваць дзе цям ней кую бу ду чы-
ню ці ней кія баць коў скія ма ры. Та му з упэў не нас цю 
ма гу ад ка заць, што свой шлях я вы бра ла са ма.

— А вам не бы ло сум на зай мац ца му зы кай 
з 4 га доў у той час, як ва шы ад на год кі бес тур-
бот на ве ся лі лі ся і гу ля лі ў два ры?

— Я так са ма бес тур бот на ве ся лі ла ся і гу ля ла з 
імі ў два ры, але пас ля за ня ткаў па му зы цы...

— Якія сён ня цяж кас ці вам да во дзіц ца пе ра-
адоль ваць на шля ху да пос пе ху? Пос пех — гэ та 
ве лі чы ня па ста ян ная ці яна па тра буе бес пе ра-
пын най пра цы над са бой?

— Мяр кую, што лёг кіх да рог не іс нуе. Прос та 
ёсць унут ра нае ад чу ван не, што вось гэ та, на прык-

лад, я раб лю пра віль на, а вось над гэ тым не аб-
ход на яшчэ па пра ца ваць, а вось тое трэ ба па куль 
на огул па кі нуць... І та ды, ка лі абра ны дак лад ны 
кі ру нак, на ват са мыя цяж кія дзве ры так ці інакш 
па чы на юць пе рад та бой ад чы няц ца. Тлу ма чыц ца 
гэ та тым, што ты ро біш пэў ныя за ха ды, каб знай сці 
па трэб ны ў та кім вы пад ку клю чык.

— Ці жа но чая гэ та спра ва — прад зю сі ра ваць 
буй ныя пра ек ты? Вам бы ло лёг ка пад на чаль-
ваць сва ёй во лі муж чын і пры му шаць іх пра ца-
ваць на пос пех «Зор на га ды лі жан са» — пер шай 
бе ла рус кай «Фаб ры кі зо рак» ці агуль на вя до ма-
га «Еў ра фэс ту»?

— Гэ та ўсё твор чыя пра ек ты, у якіх вя лі кую 
ро лю ады гры вае ра бо та ў ка ман дзе. А ў гэ тым 
вы пад ку не мае зна чэн ня, хто ты — муж чы на ці 
жан чы на. Хут чэй усё за ле жыць ад уз роў ню тва-
ёй за ці каў ле нас ці ў ажыц цяў лен ні пра ек та і ад 
пра фе сі я на ліз му, без яко га не маг чы ма вы ра шаць 
роз ныя за да чы.

— Ва ша твор чая пра фе сія да па ма гае ці пе-
ра шка джае вам у аса біс тым жыц ці? Як ста ві-
це ся да на вяз лі вых муж чын-па клон ні каў пас ля 
кан цэр таў? Пэў на ж, мно гія імк нуц ца да біц ца 
ва шай ува гі...

— Усе мае па клон ні кі — лю дзі вель мі ін тэ лі гент-
ныя, і іх ува га ў асноў ным пра яў ля ец ца ў пры го жых 
вер шах ці ў пя шчот ных элект рон ных паш тоў ках, 
якія я рэ гу ляр на атрым лі ваю ў са цы яль ных сет ках. 
І, вя до ма ж, у бу ке тах кве так, якія мне так са ма 
час та до раць пас ля кан цэр таў.

— Хто сён ня са мыя га лоў ныя лю дзі ў ва шым 
жыц ці, у тым лі ку аса біс тым?

— Мая сям'я — мой сын і мае род ныя. А так са-
ма — бліз кія сяб ры, за якіх я ўдзяч на Бо гу.

— Ці ве ры це ў ка хан не? І што ў ім са мае га-
лоў нае?

— Са мае га лоў нае ў ка хан ні... са мо ка хан не. 
Ас тат няе пры кла дзец ца.

— Ці да во дзі ла ся вам ка лі-не будзь раў на ваць 
«дру гую па ло ву»? Як спраў ля лі ся з не га тыў ны-
мі эмо цы я мі і што маг лі б у гэ тым сэн се па ра іць 
чы тач кам?

— Ка лі ча ла век раў нуе, то ён та кім чы нам дэ-
ман струе, што лі чыць ін ша га сва ёй улас нас цю. 
Гэ та вель мі цяж ка — не раў на ваць. Асаб лі ва та ды, 
ка лі моц на за ка ха ны. Але мне зда ец ца, што трэ ба 
ра зу мець: ча ла век, які раў нуе, ро біць горш толь кі 
са мо му са бе. На ват ка лі гэ та рэў насць без пад ста-
вы, мае сэнс за ду мац ца над тым, што, маг чы ма, у 
ад но сі нах уз нік лі пы тан ні, якія не аб ход на тэр мі но ва 
вы ра шаць. Да та го ж на ўрад ці ча ла век, які ка хае 
па-са праўд на му, бу дзе да ваць пад ста вы для та кіх 
не га тыў ных эмо цый, як рэў насць.

— Як ста ві це ся да сва бод ных ад но сін у шлю-
бе, ка лі муж і жон ка па кі да юць за са бой пра ва 
на здра ду?

— Ка лі лю дзі вы ра ша юць жыць ра зам, то гэ-
та ўжо не як дзіў на вы гля дае — «сва бод ныя ад-
но сі ны»... Гэ та, лі чу, пад ме на па няц цяў. На вош та 
та ды жыць ра зам, ка лі так пу жае ад каз насць за 
парт нё ра?..

— Ці ёсць у вас ней кія сак рэ ты ў тым, як за-
ха ваць ін та рэс муж чы ны на доў гія га ды?

— Трэ ба, най перш, знай сці ка хан не ў са мой са-
бе... І да са мой ся бе... А так са ма ра дасць — прос та 
і шчы ра ка хаць...

Гу та ры ла Ге ле на АВЕ ЛА.

Ады шло ў мі ну лае, ка лі цы ры мо нія 
рэ гіст ра цыі шлю бу бы ла «пры вя за-
на» да афі цый най уста но вы. Сён ня 
бе ла рус кія жа ні хі і ня вес ты ма юць 
маг чы масць зра біць гэ ты важ ны 
ў жыц ці мо мант не стан дарт ным 
і, што не ма ла важ на, не та кім, як 
у ін шых. І ўжо ЗА ГСу да во дзіц ца 
вы яз джаць да ма ла дых — у за мкі, 
му зеі і на ват на ве ла трэк...

Мес ца рэ гіст ра цыі ячэй кі гра мад ства 
ма ла дыя атры ма лі маг чы масць вы бі раць 
пас ля ўня сен ня змен у Ко дэкс аб шлю бе 
і сям'і. З'я ві лі ся і ін шыя но ва ўвя дзен ні. 
Да пры кла ду, ма ла дым ця пер пра да-
стаў ля юць маг чы масць за рэ гіст ра ваць 
свой шлюб і ў ня дзе лю. А тым, хто па 
ней кіх пры чы нах спя ша ец ца ства рыць 
сям'ю, мож на зра біць гэ та праз тры дні 
пас ля па да чы за явы.

Ра ней рас пі сац ца ў Бе ла ру сі бы ло 
маг чы ма толь кі па мес цы пра піс кі жа-
ні ха, ня вес ты ці іх баць коў. Апош нім ча-
сам, ка лі па няц це «мес ца жы хар ства» 
змя ні ла ся, мож на бы ло, на прык лад, 
афор міць ча со вую рэ гіст ра цыю ў Ма-
гі лё ве і та кім чы нам атры маць пра ва 
за рэ гіст ра ваць шлюб у пры го жым га-
рад скім ЗА ГСе. А за раз і рэ гіст ра цыя 
не па трэб на, ка лі лас ка, на ладж вай цы-
ры мо нію ў ста лі цы ці ін шым на се ле ным 
пунк це. Так са ма з 1 сту дзе ня гэ та га го да 
ста ла маг чы мым рэ гіст ра ваць шлюб не 
толь кі ў афі цый най уста но ве, але і ў па-
мят ных гіс та рыч ных мес цах: у му зе ях, 
кан цэрт ных за лах і гэ так да лей.

І ма ла дыя імк нуц ца ар га ні за ваць 
улас ную вя сель ную ім прэ зу на свой 
ма нер. Ка мусь ці да стат ко ва сціп лай 
рэ гіст ра цыі: у пры зна ча ны дзень узяў 
з са бой паш пар ты, пры ха піў све дак, 
па ста віў под піс у кан цы ляр скай кні зе 
— і ўсё. Хтось ці без пом пы рэ гіст руе 
свае ад но сі ны, так бы мо віць, не ады-
хо дзя чы ад свя точ на га ста ла. А ін шыя 
(гэ та, да рэ чы, кож ная дру гая па ра) да 
драб ніц пра дум ва юць сцэ на рый пер шай 
ся мей най ура чыс тас ці, каб у ёй бы ло 
як ма га больш яр кіх і на ват дзёрз кіх мо-
ман таў...

Дык якім тра ды цы ям ад да юць пе ра-
ва гу бе ла рус кія ма ла дыя? І ці па спя-
ва юць за іх сме лы мі за ду ма мі ЗА ГСы? 
Аказ ва ец ца, усе ад дзе лы за пі су ак таў 
гра ма дзян ска га ста ну апош нім ча сам 
ука ра ня юць но выя фор мы ра бо ты.

— Мож на пры вес ці шмат пры кла-
даў, ка лі ў афі цый ную цы ры мо нію рэ-
гіст ра цыі шлю бу па жа дан ні ма ла дых 
пры ўно сі лі ся тра ды цыі роз ных куль тур 
— поль скай, укра ін скай, та тар скай і 
ін шых, — за зна чае пер шы на мес нік 
мі ніст ра юс ты цыі Аляк сандр Бі лей-
чык. — Ня ма ла ма ла дых ла дзяць вя сел-
ле па ста ра даў ніх бе ла рус кіх аб ра дах. 
Су пра цоў ні кі ЗА ГСаў па мя та юць ура-
чыс тас ці, якія пра во дзі лі ся ў ры цар скім 
і бай кер скім сты лі, у тра ды цы ях ча соў 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га і Пят ра І, 
і на ват у сты лі Джэй мса Бон да. Вя до ма, 
па доб ныя вя сель ныя цы ры мо ніі пра во-
д зяц ца па ін ды ві ду аль ных сцэ на ры ях. 

Іх ма ла дыя аба вяз ко ва ўзгад ня юць з 
су пра цоў ні ка мі ЗА ГСаў.

Як пра ві ла, най больш крэ а тыў ныя са-
ю зы зма цоў ва юц ца за ме жа мі ад мі ніст-
ра цый ных бу дын каў, пры чым па пу ляр-
нас цю для вы яз ной рэ гіст ра цыі ка рыс та-
ец ца пля цоў ка Ня свіж ска га зам ка. І гэ та 
цал кам на ту раль на, што гус ты но ва га 
па ка лен ня, у тым лі ку і 
вя сель ныя, мя ня юц ца. 
Ня ма ні чо га дзіў на га і ў 
тым, што з ця гам ча су 
не ка то рыя звык лыя нам 
вя сель ныя тра ды цыі за-
бы ва юц ца, хоць цяж ка 
ска заць, ча му штось ці 
ады хо дзіць, а штось ці 
за ста ец ца. На прык лад, 
спе цы я ліс ты за ўва жы-
лі, што за раз не ўсе ма-
ла дыя хо чуць шу каць 
за ру чаль ны пярс цё нак 
у куб ку з зер нем, але 
прак тыч на ні ад на па ра 
не ад маў ля ец ца ад аб ра-
ду з руч ні ком.

Не так даў но Ноа 
Фал мар і Эрын Фі не ган 
з Брук лі на ста лі пер шай 
у све це па рай, якая згу-
ля ла вя сел ле ў бяз важ-
кас ці. Цы ры мо нія шлю-
бу прай шла на вы шы ні 
больш як сем ты сяч 
кі ла мет раў над мы сам 
Ка на ве рал у Фла ры дзе. 

А яшчэ ў роз ных кан цах све ту ву за мі 
Гі ме нея звяз ва юць ся бе на да хах да моў, 
у са ло нах аў та ма бі ляў, на бе ра зе акі я-
на... І бе ла ру сы ад ста ваць не збі ра юц ца. 
Бя руц ца шлю бам у аг ра ся дзі бе, на ве-
ла трэ ку, у ін тэр' ерах Мір ска га зам ка, у 
сла ву тых мяс ці нах По лац ка, на бе ра зе 
Пры пя ці...

Ня рэд ка без стро га га кас цю ма і 
бе лай су кен кі, бо так хо чац ца ча гось-
ці не стан дарт на га!.. Га лоў нае, каб не 
стра ціў ся сэнс са мой дзеі і каб па ра пра-
нес ла праз усё жыц цё тое па чуц цё, што 
ка лісь ці звя за ла.

Воль га ШАХ
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— Час та да во дзіц ца чуць, што рэў насць 
— гэ та пры кме та ка хан ня. А вы як лі чы це: 
ка хан ня са праў ды без яе не бы вае?

— На жаль, з ад ка зам на гэ тае пы тан не не 
вы зна чы лі ся на ват кла сі кі. Ад ны з іх лі чы лі, 
што з рэў нас ці па чы на ец ца ка хан не, дру гія 
— што ка хан не без рэў нас ці не маг чы ма, а 
трэ ція мер ка ва лі, што рэў насць — гэ та дро вы 
для вог ні шча ка хан ня. Мне блі жэй сцвяр-
джэн не, што «ча ла век не та ды раў нуе, ка лі 
ка хае, а та ды, ка лі хо ча быць ка ха ным». Рэў-
насць — гэ та пры кме та і ка хан ня, і не да ве ру 
да дру гой па ло вы ад на ча со ва. Але ў боль шай 
сту пе ні рэў насць — гэ та ўсё ж та кі пры кме та 
ня ўпэў не нас ці ў тым, што ця бе ка ха юць, што 
ты за слу гоў ва еш гэ та га моц на га па чуц ця, а 
так са ма ня ўпэў не нас ці ў са бе (у сва ёй пры-
га жос ці, ро зу ме, да бры ні, вы ключ нас ці). А 
яшчэ рэў насць — гэ та і ня ўпэў не насць у тым, 
што ты мо жаш кант ра ля ваць сваё жыц цё, 
усё, што з та бой у ім ад бы ва ец ца. Са мае 
га лоў нае — у тым, што мы раў ну ем на ша га 
парт нё ра, ён не ві на ва ты, та му што не да-
вер — гэ та не яго, а на ша па чуц це. Што нам 
пе ра шка джае цал кам да вя раць «дру гой па-
ло ве»?.. У гэ та га мо жа быць шмат пры чын. 
Ся род іх — бы лыя псі ха ла гіч ныя траў мы, маг-
чы ма, ся мей ныя гіс то рыі. У лю бым вы пад ку 
не аб ход на за ду мац ца над тым, што зні шчы ла 
здоль насць да вя раць ка ха на му ча ла ве ку.

— «Дру гая па ло ва» раў нуе. Што не аб-
ход на зра біць? І ці мож на неш та зра біць 
у гэ тым вы пад ку?

— Дай це свай му парт нё ру ўпэў не насць 
у тым, што ён вам не аб ход ны, што вы яго 
вель мі моц на ка ха е це, тую сту пень ду шэў най 
бліз ка сці, пры якой у яго не бу дуць з'яў ляц ца 
дум кі аб маг чы мас ці ва шай здра ды. Дай це 
яму ўпэў не насць у са бе! А гэ та мож на зра біць 
пры да па мо зе псі ха ла гіч ных «па гладж ван няў» 
на кшталт: «Ты ў мя не са мы леп шы», «Я ця бе 
так ца ню, ты столь кі для мя не ро біш», «Ты 
вель мі доб ры муж (жон ка)», «Я та бой га на-
ру ся» і гэ так да лей. Дэ ман струй це парт нё ру 
сваё ка хан не: ра бі це для яго ра ман тыч ныя 
вя чэ ры, якія бу дуць пе ра хо дзіць у та кія ж но-
чы, рых туй це па да рун кі, сюр пры зы. І тут, да-
рэ чы, спра ва не ў кош це, а ў ва шым стаў лен ні 
да ча ла ве ка: на прык лад, па пя ро вае сэр ца з 
пя шчот ным под пі сам, па кла дзе нае ў кі шэ ню 
яго адзен ня, мо жа за бяс пе чыць яму доб ры на-
строй на ўвесь дзень і на даць яму ўпэў не нас ці 
ў тым, што вы аб ім па ста ян на ду ма е це.

І, без умоў на, не да вай це пад стаў для 
рэў нас ці. Мне, на прык лад, да стат ко ва час-
та пры хо дзіц ца чуць, як жан чы ны са слязь мі 
рас каз ва юць: «Ён, ня год нік, пры раў на ваў 
мя не без пад ста вы, а я толь кі вет лі ва раз-
ві та ла ся з ад на клас ні кам. Што з та го, што 
мы па ца ла ва лі ся са школь ным сяб рам у вус-
ны?!». Ці яшчэ прык лад: «дру гая па ло ва» 
ўба чы ла да во лі пі кант нае СМС-па ве дам лен-
не ад ка ле гі па пра цы, а жон ка тлу ма чыць: 
«Ой, гэ та мы так з ка ле га мі жар ту ем!» Па-
доб ныя вы пад кі ваш парт нёр ус пры мае як 

за ля цан ні да ін ша га ча ла ве ка, што, зра зу-
ме ла, не пры маль на. Та му за сце ра гай це ся 
ад не аб ду ма ных учын каў, шка дуй це сэр ца 
і па чуц ці «дру гой па ло вы». Ка лі ж за ля цан-
ні да ін шых жан чын (муж чын) для вас — 
гуль ня, трэ ба мець на ўва зе, што ў ва ша га 
па ста ян на га парт нё ра на гэ ты конт мо гуць 
быць свае ўяў лен ні аб ро лі, якую ён па ві нен 
вы кон ваць у та кіх гуль нях, і яны мо гуць не 
су па даць з ва шы мі ўяў лен ня мі на гэ ты конт. 
Ка лі вы гу ля е це з аг нём, то і рых туй це ся да 
на ступ стваў.

Але хо чац ца за ся ро дзіць ува гу яшчэ і на 
тым, што мы мо жам паў плы ваць на ін ша га 
ча ла ве ка ці змя ніць яго на столь кі, на коль кі 
ён сам гэ та нам да зво ліць. Та му і пе ра ка наць 
«дру гую па ло ву» ў сва ім ка хан не мож на на-
столь кі, на коль кі вам жа да юць ве рыць. Ка лі 
ж рэў насць пе ра хо дзіць усе да зво ле ныя ме-
жы, то і кро кі па він ны быць ін шы мі.

— Як ад роз ніць «звы чай на га» 
раў ніў ца ад «па та ла гіч на га»?

— Зра біць гэ та, на мой по гляд, 
вель мі прос та: ка лі ёсць пад ста вы і 
«дру гая па ло ва» раў нуе — зна чыць, 
парт нёр псі ха ла гіч на нар маль ны, а 
вось ка лі ён раў нуе без пад стаў — гэ-
та па та ло гія. І ў та кім вы пад ку ўзор-
ныя па во дзі ны страч ва юць уся ля кі 
сэнс, бо раў ні вец усё роў на зной дзе 
сваё тлу ма чэн не лю бо му ва ша му 
ўчын ку. І гэ та ўжо хва ро ба. Ка лі псі-
ха ла гіч на зда ро вы ча ла век здоль ны 
кант ра ля ваць лю быя пра явы сва ёй 
рэў нас ці, то па та ла гіч ны раў ні вец гэ-
та га ра біць не мо жа: рэў насць цал-
кам за цьмя вае яго свя до масць, ідзе 
на пе ра дзе лю бых яго ду мак і ацэ нак. 
І та ды па чы на ец ца: «Дзе ля ка го ты 
так апра ну ла ся? Ка му гэ та так усміх-
ну ла ся? Ча му прый шла з пра цы на 

5 хві лін паз ней?» Рэў насць у гэ тым вы пад ку 
ста но віц ца на вяз лі вай ідэ яй. Вы ле чыць та кую 
па та ло гію вель мі скла да на, амаль не маг чы-
ма. Не су па кой вай це ся бе дум ка мі, што ва ша 
мэ та — стаць вы ра та валь ні кам для та ко га ча-
ла ве ка. Та му вам за ста ец ца вы ра шыць толь кі 
ад но: ці га то вы вы па ста ян на вы кон ваць ро лю 
ах вя ры?.. Ка лі здоль ны з та кім па ла жэн нем 
змі рыц ца, то за ха вай це ад но сі ны, ка лі ж ро-
ля ах вя ры не для вас — па ду май це аб ін шым 
парт нё ры.

— А ка лі знеш не ўсё доб ра: муж і ка хае, 
і сям'ю за бяс печ вае, але жан чы на пры 
гэ тым ні бы трап ляе ў за ла тую клет ку? Ці 
трэ ба з яе вы ры вац ца?

— Мы не мо жам гэ та вы ра шыць за жан-
чы ну. Вя лі кую ро лю пры гэ тым ады гры ва юць 
дру гас ныя вы го ды. На прык лад, муж не хо ча, 
каб яна пра ца ва ла?.. Дык, мо жа, яна і са ма 

не вель мі да гэ та га імк нец ца. У пры го жай 
су кен цы не да зва ляе на ват з са бач кам па-
гу ляць?.. Дык, мо жа, ёй у гэ тым вы пад ку 
прос та за пра шаць сяб ро вак да до му і там 
дэ ман стра ваць су кен кі! Па ста ян на пра вя-
рае ма біль ны тэ ле фон?.. Ка лі ён да ра гі і 
пры го жы, то ня хай са бе пра вя рае! З гэ та га 
вы ні кае, што ўсё за ле жыць ад та го, з чым 
жан чы на мо жа змі рыц ца, а з чым — не, што 
яе за да валь няе, а што раз драж няе. Бо ка лі 
клет ка — не за ла тая і па ста ян ны кант роль з 
бо ку му жа вы клі кае раз драж нен не, ус пры-
ма ец ца як зня ва га, то, ма быць, не аб ход на 
па ду маць аб тым, каб змя ніць парт нё ра. 
У кож най жан чы ны свая мя жа, за якой рэў-
насць парт нё ра ўжо ўспры ма ец ца не як ка-
хан не, а як са мая апош няя сту пень зня ва гі. 
Трэ ба доб ра ўяў ляць, пе рай шлі вы ў гэ тым 
сэн се ру бі кон ці не... І толь кі ў гэ тым вы пад ку 
пры маць кан чат ко вае ра шэн не.

— Ці трэ ба жан чы не «за кры-
ваць во чы», ка лі муж раў нуе 
на столь кі, што па чы нае біць? 
Вы згод ны з вы каз ван нем «б'е 
— зна чыць, ка хае»?

— Ка лі муж б'е, то ад ной-
чы мо жа і за біць. А рэў насць — 
не апраў дан не для за бой ства. 
Я ўпэў не на: у га ла ве псі ха ла гіч-
на нар маль нага ча ла ве ка па він-
на быць бла кі роў ка на за бой ства 
парт нё ра. Ка лі муж чы на ці жан-
чы на пе рай шлі гэ ту мя жу, то, зна-
чыць, у псі хі цы ад бы лі ся па ру шэн-
ні. Зга дзі це ся, гэ та не нар маль на: 
так ка хаў, што біў і за біў? Ці — так 
ка хаў, што па ста ян на пры чы няў 
боль і па ку ты?

Ка хан не — гэ та ка лі імк неш ся 
зра біць «дру гой па ло ве» доб ра, а 
не кеп ска ці ба лю ча. Ка лі муж б'е 
жон ку, то гэ та свед чыць аб яго 

аса біс тых стра хах і ня ўпэў не нас ці. І ба іц ца 
ён у пер шую чар гу быць па кі ну тым.

Ка лі жан чы на не дае пад стаў для рэў нас ці, 
а муж чы на раў нуе і б'е, то гэ та мо жа тлу ма-
чыц ца толь кі тым, што ён псі хіч на хво ры. Ка лі 
ж пад ста вы бы лі, то і ў гэ тым вы пад ку біць не 
мае сэн су. Бо здра да — гэ та ўжо па каз чык 
та го, што ад но сі ны раз бу ра юц ца, ка лі ад іх 
на огул яшчэ неш та за ста ло ся. Ка лі адзін з 
парт нё раў пе ра стае ка хаць, то тут ужо бі ці 
не бі — а бы лыя па чуц ці не вер неш.

Ці трэ ба раз віт вац ца з муж чы нам, які 
так раў нуе, што па чы нае біць?.. Гэ та за ле-
жыць ад сцэ на ры яў, якія ўста ля ва лі ся ў гэ тай 
сям'і. На прык лад, ад на клі ент ка мне га ва ры-
ла: «За тое, ка лі мы з ім мі рым ся, у нас та кі 
секс!». Гэ та ўжо ві да воч ны сцэ на рый ад но сін 
па між парт нё ра мі. Ён б'е, яна ад чу вае ся бе 
ві на ва тай. По тым ён про сіць пра ба чэн ня на 
ка ле нях, яна да руе. І зноў ён б'е. Ён — са-
дыст, яна — ма за хіст ка, а ў іх два іх — уза е-
ма за леж ныя ад но сі ны, якія мо гуць доў жыц ца 
ўсё жыц цё. У якас ці сцэ на рыя не вы клю ча ны 
і пра ва ка цый ныя па во дзі ны з бо ку жан чы ны, 
ка лі яна пад свя до ма ро біць неш та та кое, што 
вы клі кае ў парт нё ра агрэ сію. Ка лі ж жан чы на 
па во дзіць ся бе ўзор на і не ра зу мее, ча му яна 
тра пі ла ў та кія аб ста ві ны, то пер шае, што я ў 
яе пы таю: «За што вы ся бе так не лю бі це?» 
Жан чы на, якая змі ры ла ся з тым, што парт нёр 
яе раў нуе на столь кі, што лі чыць маг чы мым 
па ды маць ру ку, ні бы транс люе све ту, што яе 
мож на біць. Маг чы ма, гэ та ідзе з яе баць коў-
скай сям'і, дзе баць ка біў ма ці, а тая цяр пе ла. 
Так ці інакш, але ка лі муж чы на б'е — гэ та 
ўжо не зда ро выя ад но сі ны і жан чы на ў гэ тым 
вы пад ку дак лад на ры зы куе. І ў яе толь кі два 
вый сці з та кой сі ту а цыі — пра цяг ваць іг раць 
ро лю ах вя ры ці склас ці рэ чы і пай сці.

Гу та ры ла Але на КА ВА ЛЁ ВА
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ДА ЛЕЙ,
ЧЫМ СЯ ГАЕ ЗРОК

КОЛЬ КІ МОЖ НА ЦЯР ПЕЦЬ?

На стас ся ЦІ ХА НО ВІЧ:

«ЧА ЛА ВЕК, ЯКІ РАЎ НУЕ,
РО БІЦЬ ГОРШ ТОЛЬ КІ СА МО МУ СА БЕ»

Рэў насць — пры кме та ка хан ня ці, 
на ад ва рот, не да ве ру? І як зма гац ца 
з гэ тым шкод ным па чуц цем, 
якое раз бу ры ла не адзін шлюб? 
Рас каз вае псі хо лаг
Лі лія АХРЭМ ЧЫК.

Вя сель ны пе ра па лохВя сель ны пе ра па лох  ��

Разумныя парадыРазумныя парады  ��

ДЖЭЙМ СУ БОН ДУ — НА ША «ГОР КА»!
Фо

та
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На стас сі Ці ха но віч па шан ца ва ла 
на ра дзіц ца ў сям'і зна ка мі тых 
баць коў. Так, яна — дач ка 
Аляк санд ра Ці ха но ві ча
і Яд зві гі Па плаў скай. Але са мае 
га лоў нае: На стас ся — асо ба яр кая 
і пры ця галь ная. І ў гэ тым у мя не 
бы ла маг чы масць пе ра ка нац ца 
пад час ін тэр в'ю.


