
Як жа мне па да ба-
юц ца та кія ці хія ўтуль-
ныя ве ча ры! Ка на па, 
кніж ка, Ён і я. І ней-
кая праб ле ма, якой 
кар ціць вы ра шыц ца 
ра ней, чым на ды дзе 
ноч.

— Ве да еш, а мя не 
не пе ра стае гэ та тур-
ба ваць. Чый усё ж 
там быў след — са-
ба чы ці ваў чы ны?
— Дзе? У шас нац ца-

тым ста год дзі? На цаг лі не твай го Тыш ке ві ча? Ка лі хо чаш, то пе-
ра пра ве рым па да вед ні ках.

І Ён устае з ка на пы, з лю бі ма га свай го мес ца, і кро чыць па важ-
на ў су сед ні па кой. Па ды хо дзіць да сця ны з кні га мі, па ды ма ец ца 
на дыб кі — каб сцяг нуць з верх няй па лі цы па ляў ні чы да вед нік.

Ну так, сён ня мы бы лі ў шас нац ца тым ста год дзі. Але зу сім 
трош кі, хві лі нач ку: каб толь кі да кра нуц ца да ру дой «мар кі ра ва най» 
сле дам зве ра цэг лы. Боль шую ж част ку дня пра вя лі ў ваб но тах 
ста год дзя дзе вят нац ца та га, дру гой яго па ло вы. За ві та лі да Тыш-
ке ві чаў: бы ло, як той ка заў, па да ро зе.

…Я са джу ся блі жэй да Яго, каб лепш ба чыць.
— Ваў чы ны след вуз кі, ён быц цам рас цяг ну ты.
— У кра нія-каў даль ным на прам ку — ад га ла вы да хвас та.
— Так. І па між па ду шач ка мі паль цаў — цэнт раль ны мі і ба ка-

вы мі — сва бод на мож на вес ці лі нію… З са ба чым ад біт кам так 
не атры ма ец ца: ён круг лей шы, і та му па ду шач кі «пе ра крэс лі ва-
юц ца» ўяў най лі ні яй, як шаш лык шам пу рам.

— Вось што гэ та мо жа азна чаць?
— Па-пер шае…
— Па-пер шае, заўт ра зга тую та бе кал ду ноў па-тыш ке ві чаў ску, 

бо ты зга даў пра ежу, а я даў но пра гэ та ма ру.
Коль кі ўжо ра зоў ез дзі лі да за лві цы на ле ці шча пад Ла гойск, а да 

слаў ных бра тоў з маг нац ка га ро ду да гэ туль ча су тра піць не знай-
шлі. За штры хоў ваць гэ ту пля му ў ся мей най гіс то рыі да вя ло ся, як 
час ця ком з на мі бы вае, зня нац ку і спеш на, без на леж най пад рых-
тоў кі, без гар тан ня ха ця б ге раль дыч най кніж кі. Але той, хто ве дае, 
што тра піць у мі ну лае мож на на праст кі — праз пар тал (ства рыў шы 
яго на па трэб ны пра ме жак ча су сі лаю ўлас на га жа дан ня ў пэў ным 
мес цы пэў на га му зея), той ні ко лі не бу дзе спра чац ца з па мкнен ня-
мі. Ён тым больш не ста не ад маў ляць са бе ў та кіх пры го дах, ка лі 
іх мож на ад зна чыць чымсь ці кштал ту кал ду ноў гра фа Тыш ке ві ча, 
на прык лад. Тое, што кал ду на мі за вец ца ў нас сён ня, пры ду ма лі 
знач на паз ней і, на пэў на ж, ад ня ма ча го ра біць. Бо тыя, даў ней-
шыя кал ду ны ад па вя да лі сён няш нім пель ме ням ці ва рэ ні кам. Толь кі 
цес та бы ло, так бы мо віць, больш шля хет ным. Яно і на зы ва ла ся — 
вы тан ча нае: му ка і соль, два яй кі, сок цы бу лі. Трох цы бу лін.

— І на чын ка ў іх ра бі ла ся асаб лі вая. Вось уя ві са бе: бра ла ся 
шы нач ка…

— Дзі ка га веп ру ка, — уклю ча ец ца Ён.
— Мож на бы ло і дзі ка га, — зга джа ю ся я, бо Тыш ке ві чы, зда-

ец ца, доб ра па ля ва лі. — Да шы нач кі на ра за ла ся і сма жы ла ся 
цы бу ля. Ва ры лі ся яй кі, здраб ня лі ся, пе ра меш ва лі ся з су ша ны мі 
гры ба мі — зва ра ны мі і па кры ша ны мі. І гэ та ўсё са лі лі, пер чы лі і 
для боль шай вяз кас ці за праў ля лі сы рым яй кам. А ес ці іх так са ма 
трэ ба бы ло ўмець. Кла дзеш у рот — і не рас кус ва еш, а толь кі рас-
ціс ка еш язы ком аб пад ня бен не. І чу еш на ват ха рак тэр ны піск…

Я не ве даю, ці зной дзец ца хто ў све це, хто б слу хаць мог 
пра ежу абы яка ва. І не ду маю, што та кія смач ныя раз мо вы хоць 
дзе-не будзь не пад трым лі ва юц ца смач ны мі спра ва мі, дак лад ней, 
стра ва мі. І не ве ру, што ка лі шлях да сэр ца муж чы ны са праў ды 
ля жыць праз страў нік, то ве ча ро выя раз мо вы на ка на пе — не зу-
сім тая ежа. Яшчэ як тая!..

— Па-дру гое, — я ўжо пе ра хо джу да «дэ сер ту», — след па кі нуў 
той, хто і не воўк, і не са ба ка. Я так ду маю. І ноч чу ён не дрэм ле… 
і ба чыць вель мі яс на… і на ват ка лі цём на, ён усё роў на ба чыць.

Я па чы наю ду рэць. Сур' ёз на раз маў ляць пра ваў ка ла каў, на-
пэў на ж, не маг чы ма. Гэ та ўсё роў на, што раз ва жаць пра сі рэ ну: 
што атры ма ец ца, ка лі яе зва рыць — бу лён ці юш ка? А ваў ка лак — 
больш воўк ці ча ла век?

На строй тым ча сам пе ра тва ра ец ца ў са мы са праўд ны міс-
тыч ны.

— А ці не ду маў ты, ча му гэ тая цаг лі на бы ла зной дзе на? Ча му 
не раз бу ры ла ся ад ча су, не згу бі ла ся ся род дру зу? Ча му з усёй 
без лі чы пра дук цыі ца гель ні гра фа Тыш ке ві ча ў му зей тра пі ла ме-
на ві та яна — цаг лін ка, што па зна ча на сле дам зве ра?

Ён па маў чыць, за гад ка ва ўсміх нец ца, а по тым ці ха-ці хень ка 
ўздых 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» 

РА НЕЙ,
ЧЫМ НА ДЫ ДЗЕ НОЧ

Розумам ці сэрцам?Розумам ці сэрцам?  ��

Едзе ма ма!Едзе ма ма!  ��

МЕНШ КРЫ ТЫ КI,
БОЛЬШ ПА ЗI ТЫ ВУ,

або Не сур' ёз ныя па ра ды
це шчам i свяк ру хам

Едзе ма ма! Не важ на, чыя, яго або яе, ма ма — яна i ў Аф-
ры цы ма ма. Сут насць час та ад на — пры е дзе, бу дзе ўся-
ляк да па ма гаць. А то як жа тут дзет кi без яе? I ўну кi, без 
су мне ву, бо сыя-смар ка тыя-га лод ныя. Ка ра цей, са праў ды 
па трэб на да па мо га.

Вя до ма, ёсць та кiя ма мы, якiя на кан флiк ты не iдуць, да па ма-
гаць асаб лi ва не збi ра юц ца, а пры яз джа юць атрым лi ваць за да-
валь нен не ад ста сун каў з сям' ёй. Цi хiя, мiр ныя ма мы-анё лы. Ка лi 
ма ма-анёл — гэ та вы, на шы па ра ды не для вас, яны да ты чац ца вы-
ключ на тых мам, якiя са сва i мi дзець мi «пра жы ва юць на ез да мi».

1. Ка лi да пры ез ду вы абя ца лi «зай мац ца ўну ка мi» — зай май-
це ся ўну ка мi, асаб лi ва ка лi ўну кi ма лень кiя. Ад праў це сва iх дзя цей 
у кi но, у рэ ста ран, у гос цi, ку ды за ўгод на з до му па да лей i ра бi це 
з уну ка мi ўсё, што па жа да е це, па куль баць коў ня ма. Уну кi бу дуць 
шчас лi выя. Ка лi баць кi су пра цiў ля юц ца («мы не хо чам у кi но»; 
«нас нi хто не клi каў у гос цi»), на стой вай це на сва iм. У вы нi ку ва-
шы дзе цi бу дуць толь кi ўдзяч ныя, што iм вы да ла ся маг чы масць 
сха дзiць «на спат кан не», як у бес кла пот ныя да ся мей ныя ча сы. 
Ну а пра ўну каў i га ва рыць ня ма ча го, яны заў сё ды ра ды ад баць-
коў ад па чыць.

2. Ка лi з уну ка мi ў вас ад но сi ны «не вель мi», та ды i не абя-
цай це iмi зай мац ца. Лепш па ве да мi це за га дзя: не, з уну ка мi ўжо 
як-не будзь са мi! А я — да зна ё мых, па кра мах i г. д. Ва шы дзе цi 
бу дуць ве даць, ча го ча каць, i бу дуць толь кi ра ды ар га нi за ваць вам 
па ход у тэ атр або пра беж ку па кра мах. Га лоў нае — вы зна чыц ца. 
Та ды дзе цi не бу дуць у шо ку: «Бо жа! Пры еха ла ма ма! Што з ёй 
ра бiць?» (Гэ та, вя до ма, у тым вы пад ку, ка лi ма ма ак тыў ная i ёй 
аба вяз ко ва трэ ба неш та ра бiць.) 

3. Ка лi вам неш та не па да ба ец ца ў по бы це ва шых дзя цей, ска-
жы це пра гэ та ўго лас. Ужо лепш вы ка зац ца ад ра зу, чым моўч кi 
абу рац ца i та iць сваё раз драж нен не, каб по тым «уза рвац ца» ў 
дзень ад' ез ду. А ўво гу ле, у якi дзень нi «ўзры ва еш ся» — доб ра га 
ў гэ тым ма ла. Але перш чым вы каз вац ца, па ду май це: цi важ на 
гэ та? Цi прын цы по ва, як хто мые по суд, гля дзiць тэ ле вi зар або 
дзе ля жаць шта ны? Ка лi вы ўсё-та кi вы каз ва е це ся, то ўлi чы це, 
што ваш сын або дач ка мо гуць не па га дзiц ца з кры ты кай. I гэ та 
нар маль на: у дзя цей мо жа быць зу сiм iн шы по гляд на по быт. Та ды 
прос та па тры вай це трош кi — усё-та кi вы ў гас цях.

4. Ка лi ваш сын або дач ка про сяць аб да па мо зе, да па ма жы-
це ад ду шы: на ву чы це ўнуч ку ля пiць пель ме нi, рас ка жы це ўну ку, 
як кан так та ваць з ма лень кай дзяў чын кай. Але ка лi да па маг чы 
не про сяць — лепш не да па ма гай це. Ва шы па ра ды (асаб лi ва па 
вы ха ван нi ўну каў) мо гуць быць пры ня ты ў шты кi — маў ляў, мы 
ўжо i са мi вя лi кiя, усё i так ве да ем. Або знай дзi це са мую па зi тыў-
ную фор му, у якой маг ла б быць вы кла дзе на ва ша па ра да. Ра бi це 
гэ та аку рат на i не вель мi час та.

5. Ста рай це ся знай сцi неш та па зi тыў нае ў жыц цi ма ла дой сям'i. 
Ну i што, што ня вест ка суп не ўмее ва рыць, за тое яна доб ры ча ла-
век (да рэ чы, у гэ тым вы пад ку не на зой лi ва пра па нуй це ёй пры га-
та ваць што-не будзь смач нень кае разам). Ну i што, што зяць увесь 
час пра цуе, за тое ва шу дач ку за да валь няе, коль кi ён за раб ляе, i 
яна ся бе аб дзе ле най ува гай не ад чу вае. Ра дуй це ся з ёю ра зам i 
не чап ляй це ся да дро бя зяў. Менш кры ты кi, больш па зi ты ву. Дзе цi 
бу дуць вель мi ўдзяч ныя, i вi зiт прой дзе на «ўра».

Пад рых та ва ла Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ
�

У ста ра жыт на сці 
лі чы ла ся, што га лоў ны 
склад нік пры га жос ці 
жан чы ны — яе ва ла сы. 
Пры гэ тым муж чы ны 
за ўва жа лі, што «ва ла сы 
доў гія — ро зум ка рот кі», 
ні бы пад крэс лі ва ю чы 
вы ключ на «жа но чую 
ро лю» прад стаў ніц 
пры го жай па ло вы 
ў гра мад стве. З та го 
ча су шмат ча го 
змя ні ла ся, у тым лі ку 
по гля ды на мес ца 
жан чы ны ў све це. 
Але па-ра ней ша му 
доў гія ва ла сы 
за ста юц ца асаб лі вай 
пры кме тай жа но чай 
пры ваб нас ці. 
Ці не?..

Пер шай «ах вя рай» на ша га 
апы тан ня ста ла Эла Тка чук-
Ска ру ліс. Яна пі ша каз кі для 
да рос лых, якія дру ку юц ца ад-
ным з буй ных укра ін скіх вы да-

вец тваў. З Элай мы зна ё мыя 
даў но, і, коль кі па мя таю, яна 
заў сё ды ад да ва ла пе ра ва гу... 
стрыж цы.

— Стрыж ка для мя не — гэ-
та та ям ні ца, на дзея на дзей, са-
ма за ча ра ван не, — рас каз вае 
Эла, — і му жу май му ка рот кія 
ва ла сы па да ба юц ца. Ка лі муж-
чы на ка хае жан чы ну, яна яму 
бу дзе па да бац ца ўся ля кай. 
Я бы ла і блан дзін кай, і ры жай, і 
з ка рот кай стрыж кай, і з кры ху 
даў жэй шы мі ва ла са мі, і ні ра зу 
мне муж не ска заў, што я не пры-
го жая, што мне неш та не па суе. 
Ні чо га дзіў на га ў гэ тым ня ма, бо 
я заў сё ды імк ну ла ся за ста вац-
ца са бой. І гэ та бы ло для май го 
муж чы ны га лоў ным.

З вы каз ван нем пра «ка рот-
кі ро зум» Эла ка тэ га рыч на не 
згод на:

— Што за глуп ства! Жа но чы 
ро зум не мае да чы нен ня да даў-
жы ні ва ла соў!

Элу пад трым лі вае Люд мі ла 
Сал дзі на, рэ дак тар на тэ ле ба-
чан ні:

— Су стра ка ла ў жыц ці шмат 
ра зум ных і аду ка ва ных жан чын 
як з доў гі мі ва ла са мі, так і са 
стрыж ка мі. І дур ні цы так са ма 
трап ля лі ся і ся род ад ных, і ся-
род дру гіх.

Са ма Люд мі ла ад дае пе ра ва-
гу доў гім ва ла сам. З імі, упэў не-
на яна, жан чы на вы гля дае больш 
пя шчот най і пры ваб най.

— Але, з ін ша га бо ку, — рас-
каз вае Лю да, — ка рот кія ва ла-
сы ляг чэй да гля даць, асаб лі ва 
ле там.

Люд мі ла на сі ла доў гія ва ла сы 
і ў школь ныя, і ў сту дэнц кія га ды. 
Упер шы ню зра бі ла стрыж ку, ка лі 
спат рэ бі ла ся змя ніць імідж. У яе 
пра фе сій ным жыц ці быў во пыт 
пра цы тэ ле вя ду чай — і вось та ды 
і да вя ло ся раз ві тац ца з доў гі мі 
ва ла са мі.

— Са стрыж кай у кад ры я 

ста ла вы гля даць больш сур' ёз-
на. А так бы ла дзяў чын ка-дзяў-
чын кай!

Экс пе ры мент са стрыж кай, 
да рэ чы, спа да баў ся та ды не 
толь кі кі раў ніц тву, але і зна ё-
мым муж чы нам. Аднак на та кія 
кар ды наль ныя зме ны яна больш 
не ад важ ва ла ся — вы бра ла 
«за ла тую ся рэ дзі ну», пры чым у 
пра мым сэн се. І вось амаль ужо 
дзе сяць га доў но сіць ва ла сы ся-
рэд няй даў жы ні.

— Ха ця са ма я — за доў гія 
ва ла сы. Гэ та пры го жа і па-жа-
ноц ку, — на сталь гіч на ўзды хае 
Люд мі ла.

А вось для Воль гі Ся рож ні ка-
вай — ты ту ла ва най бе ла рус кай 
пры га жу ні, ма дэ лі і экс-кі раў ні ка 
На цы я наль най шко лы пры га жос-
ці — доў гія ва ла сы пра цяг лы час 
бы лі толь кі ма рай.

— У дзя цін стве ма ці мя не 
вель мі ко рат ка стрыг ла, «пад 
хлоп чы ка», — уз гад вае Воль-
га, — ня гле дзя чы на тое, што 
я заў сё ды пра сі ла па кі нуць мне 
хоць ней кі «хвос цік», як у ін шых 
дзяў чы нак.

Ад рас ціць доў гія ва ла сы бу-
ду чай ма дэ лі да зво лі лі толь кі ў 
14 га доў. З та го ча су яна экс пе-
ры мен та ва ла з даў жы нёй ва ла-
соў толь кі два ра зы, і кож ны раз 
ня ўда ла. Пас ля гэ та га ра біць 
стрыж кі прос та ба іц ца:

— Да та го ж ка рот кія ва ла сы, 
як ні дзіў на, па тра бу юць па ста-
ян на га до гля ду. У ма ім вы пад ку 
гэ та то ны роз ных кас ме тыч ных 
срод каў і га дзі ны пра цы спе цы-
яль ны мі ін стру мен та мі. З доў гі мі 
ва ла са мі пра сцей: вы мы ла, вы-
су шы ла і — пры га жу ня!

Воль га Ся рож ні ка ва не за доў-
гія і не за ка рот кія ва ла сы. Яна за 
тое, каб і пер шыя, і дру гія бы лі 
заў сё ды да гле джа ны мі, а пры-
чос ка бы ла да тва ру. Ва ла сы, 
упэў не на Воль га, вель мі знач ны 
склад нік жа но чай пры га жос ці.

Спя вач ка Воль га Врон ская 
лі чыць, што спра ва не ў даў жы ні 
ва ла соў, а ў воб ра зе жан чы ны.

— Усё па він на быць ар га ніч на, 
— га во рыць Воль га, — не за леж-
на ад та го, што вы бі рае жан чы-
на — стрыж ку ці доў гія ва ла сы. 
Не аб ход на, каб гэ та ў цэ лым ад-
па вя да ла яе воб ра зу.

На пы тан не, ці есць у яе ней-
кія сак рэ ты па до гля дзе ва ла соў, 
спа вяч ка ад ка за ла, што да ўся-
го ста віц ца вель мі спа кой на: ні 
за які мі на ва мод ны мі рэ ча мі не 
га ня ец ца, прос та мые ва ла сы і 
ўклад вае.

А што ж муж чы ны?.. Яны так-
са ма не згод ны з вы каз ван нем 
пра су вязь даў жы ні ва ла соў і 
ро зу му.

— У наш час, ка лі доў гія ва ла-
сы ста лі эле мен там мо ды, гэ ты 
вы раз ужо стра ціў сэнс. Ды я з ім 
на огул не зго дзен. Даў жы ня ва ла-
соў, ка лі шчы ра, уво гу ле не мае 
для мя не зна чэн ня, — га во рыць 
прэс-сак ра тар ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма Аляк сандр Лас тоў скі. 
— Для мя не важ ная да гле джа-
насць ва ла соў, іх ад па вед насць 
воб ра зу. Але ка лі спя ша еш ся на 
цяг нік, а твая спа да рож ні ца за-
над та доў га ро біць пры чос ку, гэ-
та ўжо мо жа стаць праб ле май.

Яшчэ пра сцей да сі ту а цыі з 
даў жы нёй ва ла соў ста віц ца вы-
да вец Аляк сандр Аляс коў цаў. 
Ня гле дзя чы на тое, што яму ўсё 
ж та кі больш па да ба юц ца доў гія 
ва ла сы ў жан чын, сва іх спа да-
рож ніц ён вы бі рае па ін шых кры-
тэ ры ях. Прос та «не як так зда-
ры ла ся», што ва ўсіх жан чын, з 
які мі ён су стра каў ся, бы лі... доў-
гія ва ла сы.

А каб гэ тыя са мыя — ка рот-
кія ці доў гія — ва ла сы заў сё ды 
пры ваб лі ва лі по зір кі, ра ім вам 
ска рыс тац ца прос ты мі па ра да мі 
па до гля дзе:

1. Раз на ме сяц мож на ра-
біць мас ку для ва ла соў з хле ба. 
Лю бы чор ны хлеб кры шыц ца і 
за лі ва ец ца кі пе нем. Пас ля ча го 
кры ху асту джа ная, але да стат-
ко ва цёп лая, мас ка на кла да ец ца 
на доб ра вы мы тыя і пад су ша ныя 
ва ла сы. Тры ма ец ца ка ля дзвюх 
га дзін, пас ля ча го яе трэ ба асця-
рож на зняць і вы мыць га ла ву з 
шам пу нем. Мас ка пры дае ва-
ла сам аб' ём, ро біць іх мяк кі мі і 
пыш ны мі.

2. Ума цоў ваць ва ла сы мож на, 
уці ра ю чы ў ску ру га ла вы на стой 
з ра мон ку, кра пі вы ці ка ры ду ба. 
Ка рыс на так са ма апа лоск ваць 
ва ла сы гэ ты мі на сто я мі: для ўз-

мац нен ня іх бляс ку і па ляп шэн ня 
зда роў 'я.

3. Па спра буй це так са ма мас-
ку з ке фі ру. (Той, што з ха ла дзіль-
ні ка, ра ім кры ху па да грэць.) Ке-
фір трэ ба раз мер ка ваць па ўсёй 
даў жы ні па пя рэд не вы мы тых ва-
ла соў, уцер ці ў ску ру, на крыць 
по лі эты ле нам і за вя заць хуст ку. 
Тры маць 1-2 га дзі ны. Пас ля ча го 
ва ла сы да стат ко ва прос та спа-
лас нуць цёп лай ва дой. Мас ка 
ро біць ва ла сы глад кі мі, да гле-
джа ны мі і бліс ку чы мі.

Але на КАЗІМІРАВА
�

Ка лi Аляк сей па зна ё мiў ся з Га-
лi най, у яго ўжо быў свой бiз нес. 
Аляк сей ба чыў, як жан чы на па-
ку туе з му жам-ал ка го лi кам i, 
у пра мым сэн се, з апош нiх сiл 
ста ра ец ца на пра цы, каб за бяс-
пе чыць сям'ю. Спа чат ку бы лi 
каш тоў ныя па да рун кi, да рэ чы, 
вель мi свое ча со выя для Га лi ны. 
А по тым Аляк сей па чаў да па ма-
гаць гра шы ма. Праз ней кi час 
жан чы на кi ну ла свай го му жа i 
сыш ла ся з iм. А праз паў го да 
яны ажа нi лi ся. I толь кi та ды Га-
лi на па ча ла за ўва жаць за но вым 
му жам ус пыш кi агрэ сii, час та нi-
чым не аб грун та ва най…

Пас ля та го, як Га лi на атры ма ла 
ста тус за кон най «па ло вы», яна горш 
жыць не ста ла: Аляк сей быў та кiм жа 
шчод рым, як i да шлю бу. Але жан чы на 
па ча ла за ўва жаць, што вы му ша на яму 
па ста ян на пад па рад коў вац ца, у пад-
ра бяз нас цях рас каз ваць, ку ды, коль кi i 
як рас хо дуе гро шы. Са ма Га лi на пас ля 
«дэ крэ та» так i не вый шла на пра цу, 
ад даў шы пе ра ва гу спа кой на му жыц-
цю хат няй гас па ды нi. Ды i, ка лi шчы ра, 
iдэя вый сцi на пра цу, не спа да ба ла ся 
Аляк сею. Да рэ чы, та кая ж сi ту а цыя 
на зi ра ла ся ў баць коў скай сям'i но ва га 
му жа Га лi ны.

— Да та го, як мы з Аляк се ем па-
бра лi ся шлю бам, я не ра зу ме ла та кiх 
муж чын, як ён i яго баць ка, — гор ка 
ўсмi ха ец ца Га лi на. — Мя не раз драж-
ня лi гiс то рыi, ка лi не дзе ў ма га зi не 

жон ка ха це ла, на прык лад, ку пiць но-
вую спад нi цу, а муж ёй за ба ра няў. Да 
та го ж я заў сё ды лi чы ла, што на све-
це ня ма нi чо га та ко га, што маг ло б 
зра бiць жан чы ну не пры го жай у ва чах 
муж чы ны, ка лi ён яе ка хае. А за раз уя-
вi це, як я па вiн на бы ла спу жац ца, ка лi 
ад ной чы Аляк сей рас кры ты ка ваў i вы-
кi нуў у акно (!) су кен ку, якую я толь кi 
што пры нес ла з ма га зi на!

Та ды Га лi на пра пла ка ла ўсю ноч, 
бо зра зу ме ла, што зда ры ла ся неш-
та дрэн нае. Яна спра ба ва ла знай сцi 
тлу ма чэн не па во дзi нам му жа i не зна-
хо дзi ла. Ён не мог не ве даць, што ёй 
бу дзе гор ка i ба лю ча ад та ко га яго 
ўчын ку! Тым не менш па доб ныя сi-
ту а цыi па ча лi зда рац ца ўсё час цей: 
то яму не па да баў ся ко лер па ма ды, 
то це нi для па ве каў зда ва лi ся за над та 
яр кi мi… Сён ня яго раз драж няе ўсё, 
што ро бiць Га лi на. Iн шым ра зам ёй 
зда ец ца, што яго раз драж няе ўжо сам 
факт яе iс на ван ня. Да та го ж, муж па-
чаў па ды маць на яе ру ку.

— Сяб роў кi су ця ша юць, — га во-
рыць Га лi на. Маў ляў, нi ты, нi дзе цi нi 
ў чым не ма юць па трэ бы, та му цяр-
пi. А б'е — зна чыць, ка хае. Ха рак тар 
у яго та кi. Я пра па ноў ва ла Аляк сею 
ра зы сцi ся, але ён не хо ча. Ад каз вае, 
што ён шчас лi вы ў шлю бе. Ма быць, 
яму пры но сяць за да валь нен не мае па-
ку ты, — пад во дзiць ры су Га лi на.

Ёсць ся род сяб ро вак Га лi ны i тыя, 
хто не згод ны са сцвяр джэн нем, што 
па боi з'яў ля юц ца пры кме тай ка хан ня.

— Яб лык ад яб лы нi да лё ка не па-
дае, — га во рыць пра му жа Га лi ны яе 
сяб роў ка Мар га ры та, — Га лi трэ ба 
з iм ра зы хо дзiц ца, па куль не за бiў цi 
не да вёў да са ма губ ства. Да рэ ва лю-
цыi дзяў чы ну, на прык лад, не ад да ва лi 
за муж у сям'ю, дзе баць ка зло ўжы ваў 
ал ка го лем, дрэн на абы хо дзiў ся са сва-
i мi хат нi мi, бiў жон ку цi здрадж ваў ёй з 
па лю боў нi ца мi. I на шы прод кi ве да лi, 
што ра бi лi. Гэ та мы ча мусь цi сён ня лi-
чым, што па ды маць ру ку на жон ку — 
звы чай ная з'я ва. А жан чы ны так са ма 
ча мусь цi спа дзя юц ца, што iх абран нiк 
не бу дзе та кiм, як яго баць ка. Мя не 
так са ма бiў муж, я так са ма лi чы ла, 
што б'е — зна чыць, ка хае. А по тым ад-
ной чы зра зу ме ла, што ка лi муж чы на 
ка хае, то ён ру ку не па ды ме, ён бу дзе 
пра жан чы ну кла па цiц ца, iмк нуц ца, 
каб яна бы ла шчас лi вай. А ка лi муж 
б'е, пры нi жае — гэ та не ка хан не. З 
та кiм муж чы нам трэ ба раз вiт вац ца.

Пры чым Мар га ры та не прос та 
сыш ла ад му жа, але бы ла вы му ша-
на пе ра ехаць у iн шы ра ён з дзець мi. 
«Як га рэл кi не дзе вы п'е, дык i ло мiц ца 
ў ква тэ ру, зне ва жае роз ны мi сло ва-
мi, па гра жае, што за б'е, — уз гад вае 
Мар га ры та. — Вось i вы му ша ны бы-
лi пе ра ехаць на но вае мес ца жы хар-
ства». Цяж ка, вя до ма, бы ло: дзе цям 
прый шло ся да но вай шко лы пры звы-
чай вац ца, ды i яна вы му ша на пай сцi 
пра ца ваць не па пра фе сii.

— Крыўд на, — га во рыць Мар га ры-
та, — маг ла б у свой час уда ла вый сцi 
за муж: да мя не за ля цаў ся вель мi доб-
ры хло пец, а я но сам кру цi ла. А мой 
бы лы муж быў на хаб ны i на стой лi вы, 
нi дзе мне пра хо ду не да ваў. Ду ма ла, 
раз так ка хае, то ца нiць i бе раг чы бу-
дзе. Але вый шла ўсё iнакш…

У Мiн чан кi Тац ця ны кры ху iн шая 
гiс то рыя.

— Збi ра ла ся за муж, ды па куль 
не ад ва жы ла ся за рэ гiст ра ваць ад но-
сi ны афi цый на, — рас каз вае дзяў чы-
на. — Мi ха iл — гас па дар лi вы, упэў не-
ны, ад каз ны, доб ры, але  раў нi вы. Гэ та 

вель мi не па да ба ец ца ма iм баць кам. 
Ён заў сё ды ча кае мя не ка ля пад' ез да, 
пры слу хоў ва ец ца, аб чым i з кiм раз-
маў ляю па тэ ле фо не, спра буе пад гля-
дзець, хто i што мне пi ша ў СМС-па ве-
дам лен нях. I вель мi крыў дзiц ца, ка лi 
я не рас каз ваю ў пад ра бяз нас цях, як 
прай шоў мой дзень. Мае баць кi жар ту-
юць, што я iм та кую дак лад ную спра-

ва зда чу не пра да стаў ляю, як Мi хаілу. 
I час та ў мя не пы та юць: цi ўпэў не на 
я ў тым, што ён мя не ка хае? Маў ляў, 
та му, ка го ка ха юць, ве раць, а не бе га-
юць i не пра вя ра юць кож ны крок.

Вось i не ве дае Тац ця на, што ёй 
ра бiць: пай сцi за муж цi па ча каць ка-
го-не будзь спа кай ней ша га. Ёй уся го 
21 год, i час яшчэ ёсць.

Мар га ры та i Га лi на неш та ра iць ёй 
не бя руц ца: ня хай вы ра шае сэр цам.

— Мы, жан чы ны, заў сё ды хо чам ра-
зу мен ня, пя шчо ты, ува гi, — га во рыць 
Га лi на, — ма рым аб сям'i, ка ха ным 
ча ла ве ку, дзе цях. На ват са мыя моц-
ныя жан чы ны спа дзя юц ца на тое, што 
зной дуць на дзей на га, доб ра га муж-
чы ну. Бо хо чац ца, ка лi прый дзеш з 

ра бо ты, каб ця бе па шка да ва лi, вы слу-
ха лi, па спа чу ва лi. А ка лi за хва рэ еш, 
каб нех та сха дзiў у ап тэ ку цi зва рыў 
бу лён. Та му, ка лi, на рэш це, су стра ка-
ем моц на га муж чы ну, мы пад да ём ся 
яго знеш няй муж нас цi i на дзей нас цi i 
не хо чам за ўва жаць у па во дзi нах ка-
ха на га пры кме ты хат ня га дэс па та.

Але на КА ВА ЛЁ ВА.

— Спа чат ку ад ка-
жам на пы тан не, хто 
та кi дэс пат?.. Най перш, 
гэ та ча ла век, якi ва ло-
дае не аб ме жа ва най ула-
дай i з за да валь нен нем 
ёю ка рыс та ец ца, — тлу-
ма чыць псi хо лаг Лi лiя 
Ахрэм чык. — Та кая ўла-
да над iн шым ча ла ве кам пра ду гледж вае ва яў нi чы 
за хоп чу жой аса бiс тай тэ ры то рыi, тап тан не чу жых 
псi ха ла гiч ных ме жаў i знi шчэн не ўсiх ня згод ных. Пры-
чым ра бiц ца ўсё гэ та мо жа са шчы рай упэў не нас цю 
ў не аб ход нас цi та кiх дзе ян няў для ах вя ры. Пра гляд 
без да зво лу элект рон най пош ты, чы тан не па ве дам-
лен няў на ма бiль ным тэ ле фо не, аса бiс тай пе ра пiс кi 
ў са цы яль ных сет ках, на вяз ван не гус таў у адзен нi, 
пры пра гля дзе кi на сту жак, пра слу хоў ван нi му зы кi i 
гэ так да лей — усё гэ та i ёсць тап тан не аса бiс тых ме-
жаў iн ша га ча ла ве ка, пры кме ты цiс ку на жан чы ну ў 
бу ду чы нi, пас ля рэ гiст ра цыi шлю бу. Але ёсць ню анс, 
на якi я ха це ла б звяр нуць ува гу прад стаў нiц пры го-
жай па ло вы ча ла вец тва. Прак тыч на ўсе муж чы ны 
ве да юць, «як трэ ба» i ней кiя па ра ды мо гуць да ваць 
ка ха най шчы ра — без iмк нен ня на вяз ваць свой пункт 
гле джан ня. Пры гэ тым яны мо гуць звяр таць ва шу 
ўва гу на тое, што лепш апра наць, як ка рыс тац ца 
кас ме ты кай (на прык лад, ад якой па ма ды для вус наў 
вам лепш па зба вiц ца), што мо жа лi чыц ца доб рым 
кi но, а што — да рэм най тра тай ча су. На ват мо гуць 
кры ты ка ваць ва шу тэ ле фон ную пе ра пiс ку, але i гэ та 
не бу дзе з'яў ляц ца па та ло гi яй да та го ча су, па куль 
муж чы на пы та ец ца ва ша га да зво лу ўва хо дзiць у ва-
шу аса бiс тую пра сто ру, i вы яму гэ та да зва ля е це.

Рас па знаць бу ду ча га ся мей на га дэс па та скла-
да на, але маг чы ма. Для гэ та га жан чы не не аб ход-

на вель мi ўваж лi ва слу хаць муж чы ну. Не аб ход на 
звяр таць асаб лi вую ува гу на тое, што ён лi чыць для 
ся бе каш тоў ным, знач ным, што ўяў ля юць са бой яго 
по гля ды на роз ныя рэ чы. Ка лi муж чы на ка жа вам: 
«Я лi чу, што жан чы на па вiн на ве даць сваё мес ца» 
цi «Я — муж чы на i лепш ве даю, што трэ ба», за ду-
май це ся. На ўрад цi вы бу дзе це чымсь цi знач ным 
у яго жыц цi. Хут чэй за ўсё, вам у шлю бе бу дуць 
ад ве дзе ны толь кi дру гас ныя ро лi.

Ка лi «свет лы бок» ся мей на га дэс па та — гэ та 
воб раз Гас па да ра (якi, да рэ чы, пры ваб лi вае мно гiх 
жан чын), то «цём ны бок» — гэ та воб раз лю да е да-
раз бу раль нi ка. Так, та кi муж чы на за бяс печ вае сям'ю, 
за хоў вае i па ляп шае даб ра быт, ня се ад каз насць 
за ўсё, што ад бы ва ец ца ў до ме i з хат нi мi. Ён нi бы 
«ка мен ная сця на», за якую не пра нi ка юць нi я кiя тур-
бо ты вон ка ва га све ту. Жан чы на по бач з iм ад чу вае 
ся бе ўпэў не най у заўт раш нiм днi. Але пла та за та кую 
ўпэў не насць ча сам вель мi да ра гая — ся мей ны дэс-
пат не па збеж на iмк нец ца ўста ля ваць сваю пе ра ва гу 
над хат нi мi ўсi мi срод ка мi, якiя яму прый дуць у га-
ла ву, кант ра люе жон ку i дзя цей ва ўсiм i да стат ко ва 
жорст ка. I ра дасць ад зна хо джан ня за «ка мен най 
сця ной» знi кае, а ка ля ро вы свет жан чы ны цям нее.

На што яшчэ трэ ба звяр нуць ува гу пры зна ём-
стве з муж чы нам, каб па збег нуць у шлю бе та ко га 
сцэ на рыя?.. На мес ца ма цi ў сям'i жа нi ха i ня вес ты. 

Ка лi на сiл ле над жан чы най, зня ва га яе год нас цi — 
звы чай ная з'я ва ў сям'i жа нi ха, то вель мi ве ра год на, 
што ма ла ды муж бу дзе лi чыць гэ та нар маль ным i 
ка пi ра ваць па во дзi ны свай го баць кi. Ка лi ў сям'i 
ня вес ты ма цi заў сё ды на дру гас ных ро лях, за бi тая i 
зня ва жа ная, то i ма ла дая жон ка ў шлю бе, хут чэй 
за ўсё, бу дзе па во дзiць ся бе, як «ча ла век дру го га 
сор ту». Да та го ж дзяў чы на мо жа на ўзроў нi пад-
свя до мас цi шу каць са бе та ко га ж му жа, як яе баць-
ка — гэ та зна чыць, ся мей на га дэс па та.

Але, зра зу ме ла, ёсць i вы клю чэн нi. Ка лi тое, што 
ад бы ва ла ся ў баць коў скiх сем' ях, жан чы не i муж-
чы не не па да ба ец ца, яны мо гуць па во дзiць ся бе ў 
сва iм шлю бе «ад пра цiў на га». Та ды, ка лi муж чы ну 
пач не «за но сiць», то на яго мож на бу дзе ўздзей нi-
чаць шэ ра гам пы тан няў. На прык лад: «А па мя та еш, 
твой баць ка ме на вi та так га ва рыў з тва ёй ма цi! Та бе 
гэ та па да ба ла ся?».

Цi па вiн на жан чы на мi рыц ца з жыц цём пад уцiс кам i 
стра хам?.. Не! Ка лi ў яе з'яў ля юц ца ней кiя су мнен нi 
(«Ён столь кi для мя не зра бiў, вы ву чыў, вы цяг нуў на но-
вы ўзро вень, даў но вы ста тус, даб ра быт»), то не аб ход-
на за ду мац ца: а цi свае дум кi я рэ транс люю? Цi не на-
вя за ны гэ тыя су мнен нi му жам-дэс па там? На са мрэч 
жан чы на нi чым не аба вя за на муж чы ну. Ён па вi нен 
кла па цiц ца аб сям'i, за бяс печ ваць даб ра быт, а жан-
чы на — iмк нуц ца ра бiць дом утуль ным, на поў не ным 
пя шчо тай i лю боўю. Кло па ты, пя шчо та i лю боў — ужо 
да стат ко вая пла та з бо ку жан чы ны за тое, што ро бiць 
для яе i для дзя цей муж чы на. Не аб ме жа ва ная ўла да 
над хат нi мi — гэ та ўжо за над та. Удзяч насць — спра ва 
доб рая, але толь кi ў тым вы пад ку, ка лi не пе ра хо дзiць 
у сля пое па кла нен не. Тры ваць на сiл ле над са бой толь-
кi з удзяч нас цi нель га
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Па між на міПа між на мі  ��

ДАЎ ЖЫ НЯ — НЕ ГА ЛОЎ НАЕ?

ПАД МАС КАЙ ЯГ НЯ ЦI ХА ВАЎ СЯ ЛЕЎ
Ча му жан чы ны да ру юць муж чынам i пра цяг ва юць ве рыць у шчы расць iх па чуц цяў?

Ка лі муж чы на ка хае 
жан чы ну, яна яму бу дзе 
па да бац ца ўся ля кай.

Ка рот кія ва ла сы, як ні дзіў на, па тра бу юць 
па ста ян на га до гля ду. З доў гі мі ва ла са мі пра сцей: 
вы мы ла, вы су шы ла і — пры га жу ня!

Ка лi муж чы на ка жа вам: «Я лi чу, што 
жан чы на па вiн на ве даць сваё мес ца» 
цi «Я — муж чы на i лепш ве даю, што 
трэ ба», за ду май це ся. На ўрад цi вы 
бу дзе це чымсь цi знач ным у яго жыц цi.

НЕ ВЫ НОС НАЯ СI ЛА КА ХАН НЯ КА МЕН ТА РЫЙ СПЕ ЦЫ Я ЛIС ТА
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