
Ча кан не бу ду ча га дзі ця ці для боль шас ці 
жан чын — вя лі кая ра дасць і шчас це. Але 
бы ва юць вы пад кі, ка лі ця жар насць вы клі-
кае за не па ко е насць у бу ду чых баць коў. 
Гэ та зда ра ец ца пе ра важ на та ды, ка лі ў іх 
са міх ёсць праб ле мы са зда роў ем.

— Сён ня лю дзей з ідэа льным ста нам зда роўя 
ня ма ва ўсім све це, та му бу ду чай ма ці трэ ба не 
хва ля вац ца, а пры маць ме ры, — тлу ма чыць Ва-
сіль ЮРА САЎ, кан ды дат ме ды цын скіх на вук, 
на мес нік ды рэк та ра па ме ды цын скіх пы тан-
нях незалежнай ла ба ра то рыі ІН ВІТ РА. — Каб 
доб ра ра зу мець сі ту а цыю і пад рых та вац ца да 
ро даў, трэ ба аба вяз ко ва зра біць на ступ ныя ана-
лі зы. Гэ та — агуль ны ана ліз кры ві, ана ліз ма чы. 
Не аб ход на так са ма вы ву чыць стан пе ча ні і ны-
рак, вы зна чыць уз ро вень глю ко зы (цук ру ў кры ві) 
і г.д. А тое, што Ва лян ці на ве дае сваю гру пу кры ві 
і рэ зус-фак тар, а так са ма гру пу кры ві і рэ зус-
фак тар бія ла гіч на га баць кі, — вель мі доб ра. Гэ та 
да зво ліць ура чам пры няць ад па вед ныя ме ры.

Ка лі ў ма ці ад моў ны рэ зус-фак тар, а ў дзі-
ця ці ста ноў чы, то пад час та кой ця жар нас ці ў 
ар га ніз ме жан чы ны мо гуць вы пра цоў вац ца 
ан ты це лы да дзі ця ці. Але пік уза е ма дзе ян ня 
та кіх ан ты цел на зі ра ец ца не па срэд на ў час 
ро даў, ка лі кроў ма ці су ты ка ец ца з кры вёю 
не маў ля ці. Для пер шай ця жар нас ці гэ та не так 
страш на, а вось у час на ступ ных ужо мо гуць 
быць праб ле мы. Але і яны вы ра шаль ныя: у пэў-
ны пе ры яд ця жар нас ці ў рэ зус-ад моў най ма ці 
вы ву ча юць коль касць ан ты цел і па чы на юць 
уво дзіць ан ты дот. Гэ та да зва ляе па збег нуць 
не га тыў ных на ступ стваў для дзі ця ці (маю на 
ўва зе па пя рэдж ван не ге ма лі тыч най хва ро бы 
но ва на ро джа ных).

Так са ма не аб ход на кант ра ля ваць уз ро вень 
эрыт ра цы таў. Ка лі іх у ар га ніз ме жан чы ны ма-
ла, гэ та пры во дзіць да ане міі, а яна, у сваю чар-
гу, — да не да хо пу кіс ла ро ду ў ор га нах і ткан ках 
як у ма ці, так і ў дзі ця ці. Не да хоп кіс ла ро ду 
вы клі кае пла цэн тар ную не да стат ко васць, з-за 
якой мо жа пе ра рвац ца ця жар насць.

Так са ма пры да сле да ван ні агуль на га ана-
лі зу кры ві трэ ба звяр нуць ува гу на лей ка цы ты 
(да зва ля юць вы зна чыць, ці на зі ра ец ца ў гэ-
ты мо мант у ар га ніз ме жан чы ны аб васт рэн-
не яко га-не будзь хра ніч на га за хвор ван ня) і на 
трам ба цы ты. Ад коль кас ці апош ніх за ле жыць, 
на коль кі хут ка спы ніц ца кроў у жан чы ны у час 
ро даў.

Ка лі ў жан чы ны, на прык лад, па вя лі ча ная 
згу саль насць кры ві, то да дат ко ва не аб ход-
на да сле да ваць сцен кі са су даў, бял кі, якія 
цыр ку лю юць у кры ві (фіб ры на ген, пра трам-
бін і ін шыя). Пад час ця жар нас ці коль касць 
фіб ры на ге ну і пра трам бі ну рас це. І гэ та лі-

чыц ца нар маль ным! Але ка лі іх коль касць 
па вя ліч ва ец ца за над та хут ка, то ў жан чы ны 
мо жа раз віц ца трам боз у струк ту ры пла цэн-
ты, што так са ма пры вя дзе да пе ра ры ван ня 
ця жар нас ці.

Што да ты чыц ца цук ро ва га дыя бе ту, то тут 
больш важ на са чыць за ста нам глю ко зы ў 
кры ві са мой жан чы ны. Ад баць кі гэ тае за-
хвор ван не мо жа і не пе ра да цца дзі ця ці, а 
вось ка лі жан чы на не бу дзе са чыць за сва ёй 
ва гой, то ў гэ тым вы пад ку ў яе мо жа сфар мі-
ра вац ца гіс та цый ны (скры ты) дыя бет. Ён мо-
жа на зі рац ца ў час ця жар нас ці і знік не ў тым 
вы пад ку, ка лі ма ці пры трым лі ва ец ца ды е ты і 
со чыць за сва ёй ва гой пас ля ро даў. Але ка лі 
жан чы на не бу дзе гэ та га ра біць, пач не на бі-
раць пас ля ро даў ва гу, то гіс та цый ны дыя бет 
пя рой дзе ў па ста ян ную фор му.

Да рэ чы, за ва гой на огул вель мі важ на са-
чыць — ка лі жан чы на «ў це ле» ця жар ная, то ў 
ар га ніз ме дзі ця ці, яшчэ ка лі яго ма ці но сіць пад 
сэр цам, па чы на юць фар мі ра вац ца ў вя лі кай 
коль кас ці пус тыя тлус та выя мя шоч кі. У да лей-
шым, як толь кі та кое дзі ця па чы нае пад рас таць 
і пе ра стае са чыць за ва гой, у яго ад ра зу з'яў ля-
юц ца праб ле мы з ма сай це ла і ўзнік не ры зы ка 
за хвор ван ня на цук ро вы дыя бет.

Ад нак, што б ні па ка за лі ана лі зы, пу жац-
ца не трэ ба. Не вы ра шаль ных праб лем сён ня 
амаль ня ма, бо ме ды цы на раз ві ва ец ца ця пер 
хут ка, што да зва ляе вы ра шыць вель мі мно гія 
праб ле мы з тых, якія яшчэ не каль кі дзя сят каў 
га доў та му ўспры ма лі ся як пры га вор.

Ге ле на АВЕ ЛА.
Фо та Ган ны АНД РУ ШЭ ВІЧ
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Ка лі ра ней жан чы ны бы лі за ня-
тыя, га лоў ным чы нам, у са цы яль-
най сфе ры і сфе ры аб слу гоў ван-
ня, то ця пер пе ра лік іх пра фе сій 
знач на па шы рыў ся. Усё больш 
ак ту аль ны мі кры тэ ры я мі пад час 
вы ба ру кан ды да та на пра цоў нае 
мес ца ста но вяц ца не па ла вая пры-
на леж насць, а здоль нас ці, асаб лі-
вас ці ха рак та ру, во пыт і жа дан не. 
Рэ сурс ны цэнтр Фон ду ААН у га-
лі не на ро да на сель ніц тва рас пы-
таў не ка то рых жан чын Бе ла ру сі 
аб тым, як ім пра цу ец ца на «муж-
чын скай ні ве».

Удзель ная ва га жан чын па ра бо-
чых спе цы яль нас цях скла дае 45%, 
жан чын-слу жа чых — ка ля 70, кі раў-
ні коў — ка ля 45, спе цы я ліс таў — 75, 
ін шых слу жа чых — 80. У ка тэ го рыю 
«ін шых слу жа чых» ува хо дзіць і но-
вая для Бе ла ру сі спе цы яль насць — 
бас кет боль ны агент «ФІ БА» (пер шыя 
і асноў ныя прад стаў ні кі гэ тай пра фе-
сіі ў све це — муж чы ны).

— У Бе ла ру сі ўся го тры аген ты, 
і са сва і мі ка ле га мі я не пе ра ся ка ла-
ся, — рас каз вае бас кет боль ны агент 
«ФІБА» Аляк санд ра ПУШ КІ НА. — Што 
да ты чыц ца ма іх ста сун каў з еў ра пей-
скі мі ка ле га мі, то мож на сме ла сцвяр-
джаць: аген ту або ме не джа ру клу ба 
важ ней, што і як ты пра па ну еш, а не 
тое, муж чы на ты ці жан чы на і коль кі 
та бе га доў. Не ка то рыя аген ты, да рэ чы, 
на ват ад зна ча юць ста ноў чую жа но чую 
якасць у гэ тай ра бо це — кла пат лі васць, 
так тоў насць і мэ та на кі ра ва насць. Ад нак 
мне зда ец ца, што гэ та вы ключ на ін ды-
ві ду аль ныя якас ці, якія мо гуць быць 
як у жан чын, так і ў муж чын. Зда ец ца 
дро бязь — па пы тац ца пра са ма ад чу-
ван не гуль ца, па пя рэ дзіць аб па вя лі-
ча ных на груз ках, якія яго ча ка юць... 
Але ж по тым гля дзіш, і нех та са праў ды 

больш па пра ца ваў над са бой, па збег-
нуў траў мы і г.д.

Ка лі ўжо га ва рыць аб стэ рэа ты пах, 
то ў ма ім вы пад ку ўсмеш ку вы клі кае 
тое, што мой рост — 1,56 м, а бас кет ба-
ліс ты — ад 1,80 м да 2,12 м. Мя не час та 
на зы ва юць «ляль кай» у па раў на нні з 
гуль ца мі. Ну і ня хай я бу ду ма лень кай 
дзяў чы най, якая вы дат на раз бі ра ец ца 
ў бас кет бо ле!

Для жа но чай за ня тас ці ў Бе ла ру сі 
ха рак тэр на вы со кая до ля пра цу ю чых 
жан чын у сфе ры па слуг (амаль 80%), 
мен шая — у вы твор чых га лі нах (16-
45%). Зме не пры яры тэ таў спры я юць 
эк стрэ маль ныя за хап лен ні.

— Ней кі час я за хап ля ла ся аль пі-
ніз мам і скач ка мі з вя роў кай з вы со кіх 
бу дын каў, — рас каз вае пра мыс ло вы 
аль пі ніст Ві я ле та ВАС ТОК. — Ка лі я 
не зма г ла здаць эк за мен ва ўні вер сі-
тэ це і мя не з-за гэ та га ад лі чы лі, трэ ба 
бы ло па ду маць, як жыць да лей. Не як 
су стрэ ла ста рую зна ё мую, якая па зна-
ё мі ла мя не з хлоп ца мі, што пра ца ва лі 
як раз у пра мыс ло вым аль пі ніз ме. Яны 
спрас ці лі сі ту а цыю з по шу кам пра цы і 
пра па на ва лі да лу чыц ца да іх. Вось так я 
тра пі ла ў лік пра мыс ло вых аль пі ніс таў. 
Муж чы ны, вя до ма, бра лі на ся бе са мую 
не бяс печ ную ра бо ту, а мя не па сту по ва 
ву чы лі, тлу ма чы лі, што і як ро бяць. Хут-
ка я змаг ла вы кон ваць част ку функ цый 
са ма стой на.

Ка лі я пе рай шла пра ца ваць па моч ні-
кам ды рэк та ра ў кам па нію, якая зай ма-
ец ца ар ба рыс ты кай (ра бо та з дрэ ва мі), 
то пра цяг ва ла ці ка віц ца не звы чай ны мі, 
на пер шы по гляд, для дзяў чы ны на вы-
ка мі. На но вым мес цы «па сяб ра ва ла» з 
бен за пі лой, на ву чы ла ся вя заць вуз лы, 
пры клад на ацэнь ваць, якім чы нам на-
цяг нуць скай лайн, з ча го па чаць рас піл 
дрэ ва.

Сён ня жан чы на за ру лём аў та ма-
бі ля, тра лей бу са або трам вая ўжо не 

вы клі кае здзіў лен ня, а вось да мы за 
ру лём так сі — да гэ туль дзі ва. Хоць на 
са мой спра ве «жа но чае» так сі — з'я-
ва зу сім не но вая. (Пер шай сак рэ ты 
так са ма тор на га пар ка асво і ла нем-
ка Элі за бет фон Пап у 1908 го дзе. 
Адзі ная на той мо мант жан чы на-ва-
дзі цель так сі скон чы ла Бер лін скую 
шко лу ва дзі це ляў.)

— Ва дзі це лем так сі я пра цую амаль 
5 га доў, — ка жа так сіст Крыс ці на РЫ-
БАЛ ТОЎ СКАЯ. — Тэ ма пе ра во зак для 
мя не бы ла не но вай. Ра ней я пе ра во зі-
ла буд ма тэ ры я лы. Ня гле дзя чы на прад-
узя тасць, звя за ную са спе цы яль нас цю, 
па поў ніць ра ды ва дзі це ляў так сіс таў 
мя не па клі ка лі як раз сяб ры-муж чы ны. 
Што да рэ ак цыі клі ен таў, то толь кі не вя-
лі кая част ка муж чын ста віц ца з ней кай 
апа скай, жан чы ны ж — на ад ва рот, з 
вя лі кай па ва гай. Я ду маю, мя жа па між 
жа но чы мі і муж чын скі мі пра фе сі я мі ўсё 
больш раз мы ва ец ца.

Ка лі ў пра мыс ло вас ці, ляс ной гас-
па дар цы, на транс пар це, у бу даў ніц-
тве пе ра ва жа юць муж чы ны, то ся род 
ра бот ні каў ахо вы зда роўя і аду ка цыі 
жан чы ны скла да юць ка ля 80% . Жан-
чын больш у га лі не фі нан саў, крэ ды-
ту і стра ха ван ня, у куль ту ры, на прад-
пры ем ствах ганд лю і гра мад ска га 
хар ча ван ня. Ад нак пры кла даў, ка лі 
бе ла рус кі пе ра хо дзяць у муж чын скія 
пра фе сіі, ста но віц ца ўсё больш.

— Ні коль кі не шка дую, што змя ні ла 
пра дук то вы ган даль на сфе ру рэа лі за цыі 
наф та пра дук таў, — тлу ма чыць раз дат-
чык наф та пра дук таў на «Газп рам наф-
та» (г. Рэ чы ца) Но на ГА ГА ЧО ВА. — Па 
аду ка цыі я мас так па ін крус та цыі, а мой 
муж — даль на бой шчык, у юнац тве доб ра 
га няў на ма та цык ле. Та му аў та ма біль ная 
тэ ма мне бліз кая, ня гле дзя чы на твор-
чую аду ка цыю. Мая ця пе раш няя пра ца — 
муж чын ская па сва ёй сут нас ці, па коль кі 
звя за на з наф та пра дук та мі. Але гэ та не 
азна чае, што жан чы ны з ёю спраў ля юц-
ца горш. За ўва жа на, што за праў шчы цы 
на ват больш тры ва лыя за муж чын, асаб-
лі ва ў эма цы я наль ным сэн се. Усё ж та кі 
пра ца ваць да во дзіц ца з людзь мі, якія па 
роз ных пры чы нах бы ва юць і кап рыз ны мі, 
і раз драж нё ны мі, і пад аў ле ны мі.

Не ка то рыя аў та ма бі ліс ты на па чат ку 
лі чы лі не да рэ чным, што жан чы на за-
праў ляе ма шы ну: «Вы ня пра віль на за-
лья це, пе ра блы та е це!» Ця пер пры вык лі 
і на ват пры на яў нас ці сва бод ных ка ло-
нак едуць ту ды, дзе ёсць за праў шчык.

— Мы жы вём у ня прос ты час, ка лі 
дзяў ча ты пра цу юць на роў ні з муж чы-
на мі, стам ля юц ца і шу ка юць мес ца, дзе 
мож на ад па чыць, па кі нуць свае не га-
тыў ныя эмо цыі, — ка жа бак сёр Да р'я 
ШУЛЬ ГА. — Для мя не та кім мес цам 
ста ла тай ская за ла. Ка ля го да я прак ты-
кую му ай-тай. Вя до ма ж, я па куль ама-
тар. Але якое за да валь нен не да стаў ляе 
вы ву чэн не но вых ру хаў, но вых звя зак 
і но вых уда раў! Ні ў якім ра зе нель га 
ска заць, што гэ та не ра зум ны спорт. Тут 
га ла ва пра цуе на сто пра цэн таў. І, ня-
гле дзя чы на гэ та, ты рас слаб ля еш ся.

Бокс па вы шае са ма ацэн ку, фар мі руе 
ха рак тар, да па ма гае да сяг нуць мэ ты і 
ўпэў не на ру хац ца на пе рад. Не ка то рыя 
лі чаць, што та кі за ня так пе ра тва рае лэ-
дзі ў «па цан ку», але гэ та не так. Да р'я з 
за да валь нен нем но сіць су кен кі, аб ца сы. 
У яе жа ноц кая пры чос ка. Ад но дру го му 
не пе ра шка джае.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

Свят ла на Дзя ні са ва, 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са 
«Ма ла досць»

БА ЗА ВЫЯ БА ЗА ВЫЯ 
РЭ ЧЫРЭ ЧЫ

«Вось пяць (дзе сяць, пят нац цаць) уні вер саль ных рэ чаў, якія па-
він ны быць у гар дэ ро бе са праўд най жан чы ны, каб ства раць яе не-
паў тор ны імідж!» Рад кі пра сла ву ты жа но чы «ба за вы гар дэ роб» зноў 
і зноў гу чаць — так, быц цам пра маў ля юц ца ўпер шы ню ў гіс то рыі 
гэ та га ста ро га, як усе пры ві ды ра зам, све ту. А між тым, лі та ра ў 
лі та ру я чу ла іх у свае ва сям нац цаць. І дзе бы ла мая пра га да ін ды-
ві ду аль нас ці та ды? І што яна ро біць ця пер?

«Ства рыць не пад улад ны ча су гар дэ роб вель мі прос та, ка лі вам вя-
до ма не каль кі прад ме таў, якія па він на мець кож ная жан чы на». Гэ та, 
да рэ чы, не абы-хто за яў ляе, а шэф-рэ дак тар ка Harpers Bazaar — шы-
ро ка вя до ма га ў вуз кіх ко лах мод ніц ча со пі са. Гэ ты Harpers Bazaar як 
па чаў ад ной чы — амаль паў та ры сот ні га доў та му — пі саць пра сты лі 
і воп рат ку, так і пі ша — ужо ледзь не трыс та се зо наў! — пра сты лі 
і воп рат ку. Вы ключ ная крэ а тыў насць і зайз дрос ная пра ца ём касць! 
Праў да, пер шыя га доў трыц цаць яны бы лі што тыд нё ві кам, апош нія 
ж сто тры нац цаць вы хо дзяць уся го толь кі раз на ме сяц. Спіс ва юц ца 
па кры се? Ці пры му ша юць ся бе ча каць, не цярп лі ва і ўтра пё на?

Зна чыць, на яў насць у ма ім гар дэ ро бе так зва ных ба за вых рэ чаў 
га ран туе мне ўсё тое, ча го бра куе жан чы не, якая... якая як мі ні мум 
не чы тае на нач вы дан ні кштал ту вы шэй зга да на га. Ну, і што я маю? 
За зі ра ю чы па чар зе то ў ча со піс, то ў ша фу, кан ста тую на ступ-
нае. Блу зы бе ла га ко ле ру — і каб спа лу ча ла ся з чор най дзе ла вой 
спад ні цай, «бо гэ та заў сё ды вы гля дае шы коў на», — ня ма. І чор най 
спад ні цы — ну што ты бу дзеш ра біць? — так са ма ня ма. Два пін жа кі, 
адзін свет лы лёг кі, дру гі цям ней шы і цяп лей шы, абод ва ство ра ны 
«для да дат ко вых маг чы мас цяў» — ад сут ні ча юць! Ма лень кая чор ная 
су кен ка, якая «ні ко лі не пад вя дзе»... Стоп! Мне тут рап там па ду ма-
ла ся: а сла бо не гар дэ роб пад вес ці пад ба за вы стан дарт, хай са бе і 
па ра да мі пра фе сі я на лаў вы бу да ва ны, а па вес ці ся бе цал кам на ад-
ва рот (як я, да рэ чы, люб лю)?

Вось ві сіць у ма ёй ша фе ма лень кая, як яны там у сва іх ча со пі сах 
пі шуць, су кен ка. Яна не чор ная — чыр во ная. Ад вя до ма га брэн да, 
хоць і ай чын на га. У ёй я ад кры ва ла пер шы ў Бе ла ру сі даб ра чын ны 
па каз Red Dress Collectіon. Ні я кія псі хо ла гі не пры му сяць мя не па-
зба віц ца гэ тай рэ чы, хоць яна «су праць пра ві лаў» — не бы ла вы ка-
ры ста на ні вод на га ра зу «за апош ні як мі ні мум год».

По бач ві сіць «ва ры янт для как тэй лю». Гэ та мне «све ціць» апра-
нуць хі ба што на да маш ні за кры ты па каз з ка на пай у якас ці под ыу ма. 
Але ж гэ тую су кен ку па да ры ла мне стры еч ная сяст ра, ка лі я, пры-
ма ю чы ўдзел у фес ты ва лі «Лу нін ская во сень», за на ча ва ла ў сва ёй 
бе рас цей скай цё тач кі. З якім цу доў ным на стро ем я ўспа мі наю, як мы 
ўтрох лі та раль на апоў но чы ла дзі лі са мы са праўд ны «па каз». Бо які 
там сон пас ля «Лу нін скай во се ні»?..

Вось су кен ка з фір мен на га дэ ні му, пры ве зе на з-за мо ра-акі я на 
не менш чым паў ста год дзя та му. У ёй лю бі ла фар са нуць мая ба бу ля 
Ева, ка ра бель ны кок. Я люб лю апра наць яе ў дні, ка лі па тра бу ец ца 
асаб лі вая ра шу часць, бо вы гля даю та ды як не тое што рэ дак тар ка 
яко гас ці мад няц ка га вы дан ня, а на ват як са праўд ная ме ды я маг-
нат ка.

Пад які за ўгод на гар дэ роб мож на з па вет ра най лёг кас цю пад вес ці 
не ад ну, а дзве, тры, пяць «баз», якія бу дуць зра зу ме лы мі вы ключ на 
та бе. І, хто ве дае, ці не па гэ тай пры чы не яны ста нуць за ло гам тва ёй 
не паў тор нас ці? Шэ расць і не вы раз насць — па няц ці, якія fashіon-
жур на ліс ты ка па гард лі ва су праць пас таў ляе ін ды ві ду аль нас ці. Ці не 
так? А мне вось па ду ма ла ся: яно ж і доб ра — ка лі та бе ха ця б час 
ад ча су ўлас ці выя гэ тыя, на маю дум ку, да во лі дэ фі цыт ныя якас-
ці — шэ расць і не вы раз насць. Бо хо чац ца, бы вае, не вы лу чыц ца, а 
сха вац ца. Апош няе ка лі-ні ка лі ня се на шмат больш роз ных вы год, 
чым пер шае. Асаб лі ва ка лі ты су час ная па-са праўд на му. Улас ці васць 
са праўд нас ці — ні ко лі не пе ра больш ваць. Ці не так? Ёй ня ма ў тым 
па трэ бы. Бо на вош та шу гаць по лы мю там, дзе да стат ко ва прос та 
пра мень чы ка?..
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Вяр та ем ся з сад ка. На да ро зе — вя ліз-
ная вы бо і на. Та кая вя ліз ная, што пе ра ско-
чыць яе не ўда ец ца ні Ан то ну, ні мне.

— Мам, дык гэ та ж след сла на! — за-
зна чае сын.

— Ну і ад куль тут сла ны? — пы та ю-
ся я.

І Ан тош ка па чы нае рас па вя даць мне 
гіс то рыю пра тое, што ўна чы, ка лі лю дзі і 
ма шы ны за сы на юць, па го ра дзе па чы на-
юць раз гуль ваць сла ны. Пры чым хо дзяць 
яны на ды бач ках — та му іх сля доў амаль 
ні дзе не ві даць. А вось тут слон спа тык-
нуў ся...

— Чым ты яго кор міш, што ён та кі ра-
зум ны? — пы та юц ца ў мя не ба буль кі ка ля 
пад' ез да. На лю бую іх за ўва гу сын лёг ка 
вы дум ляе сваю гіс то рыю, а не так даў но 
па чаў дэк ла ма ваць ба бу лям яшчэ і вер-
шы Ко ла са... Звы чай на я ад каз ваю, што 
ён сам па са бе та кі та ле на ві ты (па шчы-
рас ці, так і лі чу). Але на са мрэч яшчэ ні ў 
ад ну сваю ра ней шую спра ву я не ўкла да-
ла столь кі сіл, коль кі ў вы ха ван не ад на го 
ма лень ка га хлоп чы ка.

Не, я ні чо га не шыю і не клею на ча мі, 
і на огул даў но за бы ла ся на мод ную тэ му 
ран ня га раз віц ця. Ні на якія дзі ця чыя кур-
сы мы з ім так са ма не ез дзім (хі ба толь кі 
ў ба сейн), спе цы яль ных ца цак і дыс каў я 
не куп ляю ўжо га ды два. Прос та зай ма-
ю ся звы чай ны мі бу дзён ны мі спра ва мі, а 
Ан тон жы ве по бач. Праў да, я ўвесь час з 
ім раз маў ляю (гэ та без пе ра больш ван ня 
так — ка лі сын не спіць, раз маў ля ем мы 
па ста ян на і пра ўсё на све це). І яшчэ я ні-
вод на га ра зу не па вы ша ла на яго го лас... 
Але ж як гэ та ня прос та — маў чаць та ды, 

ка лі, бы вае, хо чац ца за кры чаць з усяе 
сі лы, спя ваць, чы таць вер шы кі, рас каз-
ваць каз кі, ка лі хо чац ца па маў чаць ха ця 
б паў га дзі ны!

За тое ў мя не ні ко лі не ўзні кае па чуц ця 
ві ны, што сы ну не ха пае ма ёй ува гі. І пра 
дзі ця чую агрэ сію (пік якой, па сцвяр джэн-
ні псі хо ла гаў, пры хо дзіц ца на двух га до вы 
ўзрост) я ве даю толь кі па кніж ках. Тым не 
менш, ле там Ан то ну бу дзе ўжо тры.

Ён умее лі чыць да пя ці і ра біць не скла-
да ныя ма тэ ма тыч ныя пад лі кі ў ме жах 
гэ тых ліч баў, ве дае амаль усе лі та ры і 
ня бла га ары ен ту ец ца ў мо вах ча ты рох 
кра ін, дзе нам да вя ло ся па жыць з яго на-
ра джэн ня. Доў гі час мы ха дзі лі ў кра му 
ра зам з яго ным лю бі мым мядз ве дзі кам, 
які (не без ма ёй да па мо гі) «раз гля даў» 
су стрэч ныя ма шы ны, вы зна ча ю чы, якая 
яму больш да спа до бы, — так Ан тон на-
ву чыў ся ад роз ні ваць ко ле ры. Па да ро зе 
да до му мы шу ка лі скарб ці які-не будзь 
«па лац дра ко на», ад ліч ва ю чы кро кі — так 
ён на ву чыў ся лі чыць. Га ту ю чы сня да нак 
ці вя чэ ру, я раз маў ля ла з ім за сфінк са ці 
на ват Эй фе ле ву ве жу, якім Ан тон «тэ ле-
фа на ваў», — так ён па чаў ра зу мець, што 
ёсць зу сім ін шыя га ра ды і кра і ны... А ка лі 
сын за ці ка віў ся, што там за дом за вы со-
кім зя лё ным пло там, мі ма яко га мы хо дзім 
ледзь ці не што дня, я па спра ба ва ла па чы-
таць Ан то ну пер шы верш Яку ба Ко ла са. 
Праз дзень тут жа, ка ля му зея паэ та, ён 
па пра сіў но вы верш...

Зда ец ца, за ўсё сваё па пя рэд няе жыц-
цё я не раз маў ля ла столь кі, коль кі за той 
час, што ста ла ма ці.

Я па зна ё мі ла ся з усі мі жы ха ра мі на-
ша га і су сед ніх да моў, ах вот на ўсту па ла 
ў раз гор ну тыя гу тар кі з вы пад ко вы мі су-
раз моў ца мі ў Поль шчы, Шве цыі і на огул 
усю ды, імк ну чы ся ства рыць у сы на ўра-
жан не бяс печ на га і доб ра зыч лі ва га све ту. 
Бо ў сва ім дзя цін стве толь кі і чу ла, што за 
ме жа мі на шай сям'і не бяс пе ка пад сце ра-
гае на кож ным кро ку. І мне спат рэ бі ла ся 
ня ма ла га доў, каб ачыс ціць сваю пад свя-

до масць ад па ста ян на га ча кан ня не па жа-
да най су стрэ чы ці па дзеі. Але, як толь кі 
я здо ле ла па зба віц ца ад гэ та га ў сва ёй 
га ла ве, не па жа да ныя су стрэ чы і па дзеі 
бяс след на знік лі і з ма ёй рэ ча іс нас ці.

Ка лісь ці даў но мя не вель мі ўра зіў экс-
пе ры мент, які я ўба чы ла ў ад ной з тэ ле-
пе ра дач. Зла чын цам, асу джа ным на па-
жыц цё вы тэр мін па ка ран ня, пра па ноў ва лі 
па гля дзець ві дэа за піс, дзе лю дзі прос та 
іш лі па сва іх спра вах. І вы зна чыць, ка го з 
тых лю дзей яны аб ра лі б сва ёй ах вя рай. 
І хоць кож ны са зла чын цаў гля дзеў ві дэа 
ў іза ля ва ным па коі, усе без вы клю чэн ня 
па ка за лі на ад ных і тых жа лю дзей. Дык 
ці не мы са мі пры цяг ва ем да ся бе свае 
ня шчас ці? Не на пус тым жа мес цы ўзнік ла 

на ву ка вік ты ма ло гія, што да сле дуе па тэн-
цы яль ных ах вяр...

Без умоў на, гэ та я так са ма чу ла: як бы 
вы ні вы хоў ва лі сваё дзі ця, яму ўсё роў на 
бу дзе што рас па вес ці свай му псі ха тэ ра-
пеў ту. Не бу ду спра чац ца — уз на га ро да 
ідэа льнай ма ці на ўрад ці бу дзе мая. Але я 
дак лад на ве даю ад но: на шы дзе ці — гэ та 
ад люст ра ван не нас са міх. І вось ужо трэ ці 
год імк ну ся стаць та кой, якой мне заў сё-
ды ха це ла ся быць. Та кой, якім ха це ла б 
ба чыць улас на га сы на.

На прык лад, я даў но ма ры ла стаць 
больш раз ня во ле най. І ця пер, у свае 43 
га ды, я, на рэш це, ма гу да зво ліць са бе 
гуч на смя яц ца на люд най ву лі цы прос та 
та му, што доб ры на строй, не апа са ючы-
ся, што пра мя не па ду ма юць «не тое». 
Ма гу ду рэць з сы нам на дзі ця чай пля цоў-
цы, на вы пе рад кі з'яз джаць з ім з го рак, 
раз маў ляць на роз ныя га ла сы і на ха ду 
вы дум ляць са мыя не ве ра год ныя гіс то рыі. 
Ма гу, на рэш це, ад мо віц ца ад пра цы, дзе я 
для ўсіх і заў сё ды бы ла ві на ва тая, і за няц-
ца тым, што мне са праў ды па ду шы...

І ся бе, но вую, я ба чу ў сы не.

Ад ной чы ў ін тэр в'ю ка гось ці з на шых 
шмат дзет ных «зо рак» я пра чы та ла па ра-
ду, як спра віц ца з дзі ця чы мі кап ры за мі. 
Маў ляў, трэ ба зра біць вы гляд, што ме на-
ві та та кіх па во дзін ты і ча ка еш ад дзі ця ці. 
Са праў ды — ка лі ў ад каз на плач Ан то на 
я па чы на ла па тра ба ваць, каб ён роў яшчэ 
гуч ней, плач ча роў ным чы нам спы няў ся. 
Але ад ной чы я так ста мі ла ся ад уся го на 
све це, што не вы тры ва ла і ўпер шы ню 
рас пла ка ла ся пры сы не са ма. І Ан тон... 
па чаў пад бух тор ваць мя не пла каць гуч-
ней — дак лад на так, як ра бі ла гэ та я. Ад 
рап тоў най крыў ды мае слё зы ім гнен на 
вы сах лі. І я зра зу ме ла, што трэ ба шу каць 
неш та ін шае, сваё...

Ка лі ра ней хтось ці ка заў, што дзі ця — 
гэ та яго «твор чы пра ект», я толь кі па смі-
ха ла ся. Па доб ныя сло вы па да ва лі ся мне 
амаль на хаб ствам: ня ўжо мож на ста віць 
са бе ў за слу гу вар тас ці ін ша га ча ла ве ка? 
Ця пер і я дак лад на ве даю: дзі ця — гэ та 
вель мі твор чы пра ект.

Але і я са ма — твор чы пра ект улас на га 
сы на. Ці не так?

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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10 ДО КА ЗАЎ ТА ГО, 
ШТО ЁН У ЗА ХАП ЛЕН НІ АД ВАС

Муж чы ны рэд ка па каз ва юць свае па чуц ці, 
нават ка лі яны са праў ды стра ці лі ро зум 
ад жан чы ны. Без умоў на, і ў іх ёсць свае спосабы 
па ве да міць пра ка хан не. Праў да, для жанчын 
яны не ві да воч ныя. Мы ж ча ка ем кве так, 
рамантыч ных жэс таў, пе сень пад бал ко нам... 
А яны да каз ва юць нам сваё ка хан не 
зу сім па-ін ша му.

1. Ён рас кры ва ец ца пе рад ва мі
Ду шэў ны стрып тыз, апо вед пра са мыя па та ем ныя 

дум кі і па чуц ці — ня прос тае вы пра ба ван не для ўсіх лю-
дзей, і асаб лі ва для муж чын. Будзь це ўпэў не ны, ён не 
прос та так стаў рас кры ваць пе рад ва мі ду шу.

2. Ён ро біць бруд ную пра цу
Вы нас смец ця або ад драй ван не ра ка ві ны — не вель мі 

ра ман тыч ныя па во дзі ны, ад нак гэ та та кі муж чын скі спо-
саб па ка заць свой кло пат: зра біць ва ша жыц цё больш 
лёг кім.

3. Ён про сіць вас аб да па мо зе
Кож ны раз, ка лі муж чы на про сіць вас да па маг чы яму 

вы браць па да ру нак для ма мы, ён хо ча па чуць ва шу дум-
ку, та му што па ва жае вас і ваш вы бар. Ці не гэ та пры-
кме та вя лі ка га ка хан ня?

4. Ён пра яў ляе свае па чуц ці на пуб лі цы
Ка лі ён так і на ма га ец ца па тры маць вас за ру ку, аб-

няць, па ца ла ваць, а то і гул лі ва ўшчык нуць па ся род су-
пер мар ке та — ус пры май це гэ тыя дзе ян ні як кам плі мент. 
Ён шчас лі вы і га на рыц ца тым, што вы — яго жан чы на, 
а ча сам ня ма леп ша га спо са бу вы ка заць свае па чуц ці, 
чым мац ней пры ціс нуць ка ха ную да ся бе.

5. Ён вы бі рае «пра віль ныя» па да рун кі
Ка лі па да рун кі, атры ма ныя ад яго, не ўяў ля юць са бой 

ні чо га асаб лі ва га — гэ та не пры чы на для хва ля ван ня: 
боль шасць муж чын зу сім не ўмее да рыць тое, што са-
праў ды трэ ба. А вось ка лі ён з зайз дрос ным па ста ян-
ствам здзіў ляе вас змес ці вам пры го жых скры на чак, то гэ-
та — дак лад ны знак яго вя лі ка га ка хан ня. Ваш муж чы на 
не толь кі ўмее ўваж лі ва слу хаць, але і га то вы па тра ціць 
да во лі шмат ча су на по шук «пра віль на га» па да рун ка.

6. Ён зна ё міць вас з сям' ёй
Мо жа це быць упэў не най: як толь кі муж чы на зна ё-

міць сваю дзяў чы ну з ма ці, апош няя ад ра зу ж па чы нае 
на мя каць яму на тое, што ёй даў но хо чац ца стаць ба бу-
ляй. Та му, вы ра шыў шы са браць за ад ным ста лом дзвюх 
лю бі мых жан чын, муж чы на цу доў на ра зу мее, на што ён 
ідзе. А вам вар та зра зу мець, што ён ба чыць бу ду чы ню 
ў ва шых ад но сі нах.

7. Ён ро біць вас част кай свай го ко ла
Увес ці вас у сваё ко ла — гэ та не толь кі ша пач на пе-

ра зна ё міць з сяб ра мі. Ка лі ён са праў ды бу дуе пла ны на 
бу ду чы ню, то бу дзе пла на ваць су мес ныя па хо ды ў кі но, 
вя чэ ры ў рэ ста ра нах, «спан тан ныя» ве ча рын кі; або за-
пра шаць вас на ме ра пры ем ствы, якія ў яго з сяб ра мі 
ста лі доб рай тра ды цы яй: на вед ван не спарт ба раў пад-
час важ ных мат чаў, су мес ныя пра гул кі ў пар ках, па ход 
у боў лінг і г.д.

8. Ён ста но віц ца част кай ва ша га жыц ця
Ка лі ён не су праць да лу чыц ца да вас пад час сум ных 

па хо даў па кра мах або па кор лі ва гля дзіць чар го вы слёз-
ны се ры ял па тэ ле ві за ры, ве дай це: ён га то вы да доў гай 
аб ло гі крэ пас ці.

9. Ён ідзе на кам пра міс
Усё прос та: ка лі ён вас ка хае, то хо ча зра біць вас 

шчас лі вай. Гэ та не азна чае, што ён заў сё ды бу дзе да-
зва ляць вам ра біць усё, што за ўгод на, але тое, што ён 
га то вы пай сці на кам пра міс, які за да во ліць абод ва ба-
кі, — гэ та дак лад на. Усё роў на, пра што зай шла га вор ка 
(пра мес ца пра вя дзен ня су мес на га вод пус ку або пра 
тое, ка му пай сці за чы ніць дзве ры), — ён пра дэ ман струе 
сваё ка хан не га тоў нас цю са сту піць. У аб мен на ўступ ку 
з ва ша га бо ку, вя до ма ж.

10. Ён га во рыць пра ка хан не
Зра зу ме ла, муж чын скае пры знан не ў ка хан ні — па-

дзея та кая ж рэд кая, як і су стрэ ча з ды на заў рам. Та му 
ка лі яго рап там «пра рва ла», слу хай це, не пра пус ка ю чы 
ні сло ва! Хто ве дае, ка лі яго «на крые» ў на ступ ны раз.

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ.
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Асноў ны за ня такАсноў ны за ня так  ��

ЛЯЛЬ КА, А Ў БАС КЕТ БО ЛЕ РАЗ БІ РА ЕЦ ЦА!
Пра жанчын, якія асво і лі муж чын скія пра фе сіі

За ўва жа на, што за праў шчы цы 
на ват больш тры ва лыя 
за муж чын, асаб лі ва 
ў эма цы я наль ным сэн се. 
Усё ж та кі пра ца ваць да во дзіц ца 
з людзь мі, якія па роз ных 
пры чы нах бы ва юць і кап рыз ны мі, 
і раз драж нё ны мі, і пад аў ле ны мі.

Ма ту лі ны за на тоў кіМа ту лі ны за на тоў кі  ��

Бу сел пры ля цеўБу сел пры ля цеў  ��

КАБ ЦЯ ЖАР НАСЦЬ БЫ ЛА Ў РА ДАСЦЬ

Не бу ду спра чац ца — уз на га ро да 
ідэа льнай ма ці на ўрад ці бу дзе 
мая. Але я дак лад на ве даю ад но: 
на шы дзе ці — гэ та ад люст ра ван не 
нас са міх. І вось ужо трэ ці год 
імк ну ся стаць та кой, 
якой мне заў сё ды ха це ла ся быць.

СЛЕД СЛА НА


