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— Уз ра да ва лі ся та му, што пе-

да го гам ста ла вя до мая спя вач ка 

Оля Па ля ко ва?

— Спа чат ку не ўяў ляў, як бу-

дуць склад вац ца ад но сі ны з лю-

бым чле нам жу ры. Прос та быў ра-

ды, што прай шоў. Оля ам бі цый ная, 

эма цы я наль ная. Яна пра ца го лік, 

яна роз ная. Мая на стаў ні ца вель мі 

хва ля ва ла ся за вы нік. І мне, на пэў-

на, па шан ца ва ла, што ўсё скла-

ла ся та кім чы нам — тра піў да яе. 

Оля па ста ян на на стой ва ла на тым, 

каб я вы хо дзіў з зо ны кам фор ту. 

Я не ад на ра зо ва пад крэс лі ваў, 

што мно гія рэ чы, якія на сцэ не са 

мной зда ра лі ся, ад бы ва лі ся дзя-

ку ю чы ёй.

— Пад час шоу вы ста лі сяб-

ра мі або пры трым лі ва лі ся 

суб ар ды на цыі?

— У нас бы лі вы ключ на дзе ла-

выя ста сун кі. Вя до ма, ча сам мы 

смя я лі ся з жар таў ад но ад на го і 

ра бо чая ат мас фе ра бы ла до сыць 

ду шэў най... Але ўсе мы да рос лыя 

лю дзі і ра зу ме ем, што гэ та тэ ле-

ві зій нае шоу і што нам па трэб ны 

вы нік, яко га мы хо чам да маг чы ся. 

З Оляй раз маў ля лі па між са бой 

вы ключ на на «Вы». У нас пер ша-

па чат ко ва бы ла да моў ле насць та-

ко га ха рак та ру. Мне зда ец ца, ка лі 

ў ка ман дзе па ніб рац кія ад но сі ны, 

гэ та кры ху вы бі вае з ка ля і ны.

— А што на конт уза е ма ад но-

сін па між удзель ні ка мі? Моц на 

ад чу ваў ся дух спа бор ніц тва?

— Усе ра зу ме лі, што пе ра мо жа 

толь кі адзін. Та му не бы ло ні я кіх сва-

рак і агрэ сіі. Заў сё ды лі чыў кан кур-

сан таў ка ле га мі па лю бі май спра ве, 

а не кан ку рэн та мі. Мы пад трым лі ва-

лі ад но ад на го, пе ра жы ва лі і хва ля-

ва лі ся пад час пра гля ду. Кон курс ра-

на ці поз на скон чыц ца, а ча ла ве кам 

трэ ба за ста вац ца заў сё ды.

— Ва шы вы ступ лен ні вы клі-

ка лі бур ную рэ ак цыю ў са цы яль-

ных сет ках, не абы шло ся і без 

не га тыў ных ка мен та ры яў...

— Дзя ку ю чы сва ёй ра бо це я на-

ву чыў ся ад дзя ляць адэ кват нае ад 

не адэ кват на га. Чы таю, і ўжо ад-

ра зу ста но віц ца зра зу ме ла, што 

з ся бе ўяў ляе ча ла век. Аса біс та ў 

мя не ня ма ча су пі саць вод гу кі. У 

ка гось ці ён ёсць... Маг чы ма, лепш 

бы ло б ска рыс таць воль ныя хві лі-

ны на што-не будзь ка рыс нае. Ін-

шая спра ва, ка лі лю дзі па кі да юць 

доб рыя ка мен та рыі. Чы таць та кія 

пры ем на лю бо му ча ла ве ку. Яны 

да юць сты мул раз ві вац ца да лей.

— Ад ной чы вы вы кон ва лі 

пес ню на ўкра ін скай мо ве. Гэ та 

бы ла ва ша іні цы я ты ва?

— Яна бы ла агуль ная. Не як 

зай шла раз мо ва пра тое, што на 

ад ным з эфі раў трэ ба вы сту піць 

з аў тар скай пес няй. Я вы ра шыў 

ах вя ра ваць сва ім улас ным ма тэ-

ры я лам на ка рысць та го, каб пра-

спя ваць на ўкра ін скай мо ве. Ра зу-

меў, што «Х-фак тар» па ды хо дзіць 

да кан ца і та кой маг чы мас ці мо жа 

ўжо не быць. Мне ха це ла ся гэ тым 

вы ка заць па ва гу да кра і ны, у якой 

зна хо джу ся і ўдзель ні чаю ў тэ ле ві-

зій ным шоу, тым больш што ў Олі 

Па ля ко вай і яе прад зю са ра бы ла 

доб рая пес ня. Да рэ чы, на дзвюх 

мо вах — рус кай і ўкра ін скай. 

Я вы браў дру гую. Цяж кас ці за-

клю ча лі ся толь кі ў сціс ну тых тэр-

мі нах пад рых тоў кі. Акра мя гэ тай 

пес ні бы лі ін шыя за дан ні: як раз 

у той пра ме жак ча су я раз вуч ваў 

і рэ пе ці ра ваў пес ню для ду э та з 

Оляй Па ля ко вай з філь ма-мю зік ла 

«Зор ка на ра дзі ла ся».

— Для вас бы ла важ ная пе ра-

мо га ці ўсё-та кі ўдзел?

— Хут чэй за ўсё апош ні, пры-

чым чым даў жэй, тым лепш. 

Я па мак сі му ме пра тры маў ся на 

«Х-фак та ры». Дай сці да су пер фі-

на лу з не каль кіх дзя сят каў ты сяч 

ча ла век і ўвай сці ў двой ку най-

леп шых удзель ні каў шоу... Хі ба 

гэ та га ма ла для шчас ця? Ка лі 

б мя не ў па чат ку шля ху хто-не-

будзь, пры ля цеў шы з бу ду чы ні, 

спы таў: «Ге ор гій, ска жы це, вось 

вы за раз пе ра жы ва еце і рых ту е-

це ся, а ці га то вы паў дзель ні чаць 

у гэ тым пра ек це, ве да ю чы, што 

не пе ра мо жа це, але дой дзе це да 

су пер фі на лу?» — не за дум ва ю-

чы ся ад ка заў бы: «На ту раль на, 

га то вы». Я не па пе ра мо гу ту ды 

ішоў, на ват не ве даў, які прыз 

бу дзе. Да ве даў ся, ка лі ўжо іш-

лі пра мыя эфі ры. Я атрым лі ваў 

за да валь нен не ад пра цэ су, мне 

гэ та бы ло ці ка ва, быў час і жа-

дан не. Усё ас тат няе — гэ та ўжо 

дэ та лі.

— Пас ля та ко га пос пе ху не 

за дум ва лі ся аб «па ка рэн ні» 

ўкра ін ска га шоу-біз не су?

— У гэ тым кі рун ку ні чо га ра біць 

не збі ра ю ся, але вось ска рыс тац ца 

сі ту а цы яй... За стац ца там? Мя не 

ні хто не клі каў, і ў прын цы пе па-

ехаць ту ды — на ват дзіў на гу чыць. 

Ка лі бу дуць вы ступ лен ні і маг чы-

масць узяць удзел у кан цэр тах 

або ар га ні за ваць свае не вя лі кія, 

гэ та му бу ду вель мі ра ды. Лю бо му 

твор ча му ча ла ве ку хо чац ца па шы-

рэн ня аў ды то рыі слу ха чоў — гэ та 

нар маль на.

— Як лі чы це, свае ма ры мож на 

здзяйс няць у лю бым уз рос це?

— Спра ба ваць мож на заў сё ды! 

На огул, жыц цё скла да ец ца з ці ка-

вых мо ман таў. Ка лі лю дзям па да-

ба ец ца раз ві вац ца і ра біць неш та 

но вае, ча му б гэ та га не ўвасабляць 

у лю бым уз рос це?

— Ка лі рых та ваў ся ма тэ ры ял, 

Бе ла русь ку пі ла пра ва на пра вя-

дзен не «Х-фак та ру». Пла ну е це 

зноў браць удзел у шоу?

— Па куль што не. Бу ду зай мац-

ца ра ней шы мі пра ек та мі на тэ ле-

ба чан ні.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ||| кур са 

Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

Фо та да дзе на ге ро ем.

СЕКС ЯК ДО ПІНГ
Не сак рэт, што лю боў ныя ўце хі даў но ўліч ва лі ся ў спор це. 

Пры чым час та з дыя мет раль на про ці лег лым па ды хо дам. 

(«Каб муж не ад ва роч ваў ся да сця ны пас ля сек су, Зі на па ве сі-

ла на яе фо та сва ёй ма ці».) Ка лі ад ны трэ не ры лі та раль на «па-

сві лі» сва іх вы ха ван цаў пе рад важ ны мі стар та мі і ка тэ га рыч-

на за ба ра ня лі та кія зно сі ны, дык ін шыя, на ад ва рот, ледзь ве 

не пры му ша лі да іх ат ле таў, за ах воч ва ю чы да сек су з дру гі мі 

па ла він ка мі на пя рэ дад ні спа бор ніц тваў. Ка лі не па мы ля ю ся, 

апош няе, у пры ват нас ці, прак ты ка ва ла ся ў та га час най ГДР, 

най перш у да чы нен ні да жан чын. («Пра ходзь, раз дзя вай ся. 

Я за ва ры ла ка ву і дзве ры».) Ды і са мі спарт сме ны па-роз на му 

ста ві лі ся да сек су пе рад вы ступ лен ня мі: ад поў на га та бу на 

яго да та ко га ж поў на га ад ры ву. («Ацэнь ваю секс з дзяў чы най 

па дзе ся ці баль най сіс тэ ме. Ка лі секс быў — дзе сяць ба лаў».) 

Мэ та бы ла ад ноль ка вая ў абод вух вы пад ках — на стро іць ар-

га нізм на да сяг нен не мак сі маль ных вы ні каў. І вось но вы па ва-

рот у пы тан ні эфек тыў нас ці або на ад ва рот тых са мых лю боў-

ных уцех у вя лі кім спор це...

Ня даў на 27-га до вая ка над ская 11-ра зо вая чэм пі ён ка све ту, пе-

ра мож ца Пан аме ры кан скіх гуль няў у жа но чым вес ла ван ні на ка ноэ 

Ло рэнс Вен сант-Ла пу ант, якой па гра жа ла пра цяг лае ад хі лен не за 

вы яў ле ны ў ар га ніз ме до пінг, знай шла тлу ма чэн не, якое цал кам за-

да во лі ла ан ты до пін га выя струк ту ры. («— Про ба па ка за ла, што ў вас 

нуль пра цэн таў мель до нію. Вы дыс ква лі фі ка ва ны. — Але ж нуль! — 

Але ж мель до нію!») Яна рас тлу ма чы ла, што ва ўсім ві на ва ты... секс. 

Спарт смен ка здо ле ла да ка заць, што до пінг тра піў у ар га нізм «пас ля 

ба га та га аб ме ну вад ка сця мі з яе хлоп цам». Пер ша па чат ко ва ма ла ды 

ча ла век ад маў ляў ся пры знаць гэ та, але по тым усё ж здаў на ана ліз 

свае ва ла сы, у якіх экс пер ты вы яві лі той жа са мы прэ па рат, што і ў 

ат лет кі. Паз ней хло пец па ве да міў, што пры маў і ін шыя за ба ро не ныя 

ў спор це рэ чы вы. Вя до ма, Ло рэнс рас ста ла ся з ка ва ле рам, бо та кія 

рас пус ныя су вя зі не да тва ру дзяў чы не, якая ма рыць пе ра маг чы на 

Алім пі я дзе. («Яна бы ла да та го пра віль ная, да та го ра зум ная, да та го 

вы со ка ма раль ная, што ха це ла ся ўліць у яе бу тэ леч ку кань я ку і па гля-

дзець, што атры ма ец ца».) Ах вя ра «за ра жэн ня трэ цім бо кам» бы ла 

апраў да на. («Дзю да іст, пра гля да ю чы Ка ма сут ру, за ўва жыў, што з 

сем дзе сят трэ цяй по зы вель мі лёг ка вы хо дзіць на бо ле вы пры ём».)

Да рэ чы, гэ та не 

пер шы вы па дак вы-

ка ры стан ня ін тым-

ных су вя зяў для тлу-

ма чэн ня та го, ад куль 

у ар га ніз ме з'я віў ся 

до пінг. У чэм пі ё на 

све ту па скач ках з 

шас том Шо на Бар-

бе ра, які так са ма 

вы сту пае за Ка на ду, 

на пя рэ дад ні Алім пія-

ды-2016 у про бе вы яві лі сля ды ка ка і ну. Спарт смен рас тлу ма чыў, што 

на пя рэ дад ні праз сайт зна ём стваў шу каў вы пад ко вую су вязь з дзяў-

чы най, «чыс тай ад нар ко ты каў і хва роб». Да ма яму бы ла па трэб ная 

для зняц ця нер во ва га стрэ су. Ат лет рас ка заў, што ка ка ін тра піў у яго 

ар га нізм пад час па ца лун каў з вы пад ко вай парт нёр кай. Яна, бач ты, 

за ра за, ужы ва ла, але не па пя рэ дзі ла! («Со фа на зі рае, як Мой ша ста-

ра нна дзе ліць таб лет ку «Ві яг ры» на дроб ныя ка ва лач кі. — Яе трэ ба 

пра глы нуць цал кам. — А, мо жа, я ця бе толь кі па ца ла ваць ха чу?!») 

І спарт сме на апраў да лі. А гіс то рыя з Бар бе рам ме ла пра цяг у кра-

са ві ку 2017 го да. На сва ёй ста рон цы ў Fасеbооk ён на пі саў: «Гей, і 

га на ру ся гэ тым!» («У ад дзел з ча ты рох су пра цоў ні каў аме ры кан скай 

кар па ра цыі прый шло па ве дам лен не: бу дзе зволь не ны адзін ча ла век, 

хто — ня хай вы ра ша юць са мі. «Мя не нель га, інакш гэ та бу дзе пра явай 

ра сіз му», — ад ра зу за явіў цем на ску ры. Жан чы на: «Мя не так са ма. 

Гэ та ген дар ная дыс кры мі на цыя!» «І мя не нель га, інакш гэ та бу дзе 

вы гля даць як не па ва га да ўзрос ту», — да даў са мы па жы лы ра бот нік. 

Хло пец, які за стаў ся: «Вы хо дзіць, я — гей?»)

Спорт і сек су аль насць — не ад' ем ныя склад ні кі ад но ад на го. Ці не 

та му ў тым лі ку нам так па да ба ец ца на зі раць за спа бор ніц тва мі? («Каб 

вод нае по ла ста ла па-са праўд на му па пу ляр ным ві дам спор ту, не ха пае 

ад ной аку лы...») А Між на род ная лі га сёр фін гу ра ней за ба ра ні ла апе-

ра та рам ра біць буй ныя пла ны яга дзіц спарт сме нак у бі кі ні (у шор тах 

мож на) пад час па ва ро таў ка ля хваль і пад ныр ван ня пад іх. Ра шэн не 

бы ло скі ра ва на на аба ро ну жан чын ад сек су аль ных да ма ган няў. («Ува-

га, ві дэа мо жа ўтрым лі ваць сцэ ны Ва сі лія».) Але, як пі шуць, та кія ме ры 

не столь кі аба ра ня юць спарт сме нак ад праб лем, коль кі шко дзяць ім. 

Дзяў ча ты, якія вы бі ра юць больш ад кры ты ва ры янт уні фор мы, ры зы-

ку юць знач на ра дзей трап ляць у кадр, што, вя до ма, ада б'ец ца на іх 

па пу ляр нас ці. («Ка лі ў спар тыў най за ле на вас гля дзяць з ці каў нас цю 

і сім па ты яй, хут чэй за ўсё, за ва мі ві сіць люс тэр ка».)

І на пры кан цы яшчэ та кая гіс то рыя ў тэ му. Не як жы ха ры ір ланд-

скай вёс кі Рын гас кід дзі па скар дзі лі ся на... бяс кон цую эрэк цыю. Яны 

лі чаць гэ та вы ні кам на яў нас ці «ві яг ры ў па вет ры» — вы кі даў фар ма-

цэў тыч на га за во да Рfіzеr, што раз ме шча ны по бач. На пу жа ныя бы лі, 

праў да, не ўсе. «Мы ўжо шмат га доў бяс плат на атрым лі ва ем пром ні 

ка хан ня», — цы та ва лі сло вы ад на го з муж чын. Ста тыс ты ка па каз вае, 

што за 40 га доў іс на ван ня прад пры ем ства вёс ка пе ра жы ла дэ ма гра-

фіч ны бум — коль касць яе на сель ні каў па вя лі чы ла ся ўдвая. Праў да, 

прад стаў ні кі за во да на зва лі ўсё гэ та мі фам, пры ду ма ным са мі мі жы ха-

ра мі... («— Ха чу быць шчас лі вай, як яны... — Мі лая, зра зу мей це, гэ та 

бы ла прос та рэ кла ма пі ва. У рэ аль ным жыц ці та кі ўзро вень шчас ця 

не да ся галь ны».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Ні ко лі не лі чыў ся бе 
су пер ар тыс там»

«Кон курс ра на ці поз на 
скон чыц ца, а ча ла ве кам 
трэ ба за ста вац ца заў сё ды».

«Дай сці да су пер фі на лу 
і ўвай сці ў двой ку най леп шых 
удзель ні каў шоу... Хі ба гэ та га 
ма ла для шчас ця?» 

З нна са таўтаўўў нінініі ца ц йй
ОляОляяй Пй Пй Пй а ллллаляя кко во вай.ай.ай.айайййаййай


