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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

БЕЗ ЭМО ЦЫЙ
Не стам ля ю ся паў та раць, што вель мі люб лю на ву коў цаў 

і да след чы каў з роз ных кра ін. Бо яны, як той ка заў, каз ку 

ро бяць был лю. Інакш ка жу чы, ёсць ней кая ін фар ма цыя, усе 

ёй ка рыс та юц ца, але яна но сіць, ска жам так, не фар маль ны 

ха рак тар. Быц цам бы і праў да, усё ві да воч на, але ча гось ці не 

ха пае для кан чат ко вай пе ра ка наў час ці. («Над піс на пло це: 

«Лю ся, я ця бе ка хаю, толь кі ад ча пі ся».) А тут на ву коў цы — 

раз, і пра вя лі да сле да ван не! І гэ та ўжо не прос та ін фар ма цыя, 

а да ка за ны факт. Па спра буй ця пер па спра чай ся з ім. («Ад бы-

лі ся спа бор ніц твы па ло гі цы. Пе ра мог пе ра мож ца. Па да ры лі 

па да ру нак».) Дык вось, да след чы кі з уні вер сі тэ та Берк лі і ўні-

вер сі тэ та Бар-Іла на ў Із ра і лі вы яві лі, што ўсклад нен нем паў-

ся дзён на га жыц ця зай ма юц ца... Хто б вы ду ма лі? Жан чы ны. 

Ат, ска жа це, а то мы не ве да лі! («— Мі лы, ка лі мы па жэ нім ся, 

я бу ду дзя ліць з та бой усе тры во гі і кло па ты. — Але, да ра гая, 

у мя не ня ма ні я кіх кло па таў і тры вог. — Я ж ска за ла: «Ка лі мы 

па жэ нім ся».) З 1,1 ты ся чы апы та ных рэ спан дэн таў ме на ві та 

жон кі, сёст ры і доч кі бы лі ад зна ча ны ў якас ці га лоў ных дзей-

ных асоб. («Ка хан не — гэ та ка лі ты толь кі пра чнуў ся і ўжо 

ў чымсь ці ві на ва ты».) А гэ та ўжо — до каз ная ба за...

Га лоў най пры чы най та ко га стаў лен ня да жан чын ву чо ныя лі чаць іх 

праз мер ную эма цы я наль насць у вы ра шэн ні бы та вых пы тан няў. Зноў 

жа, Аме ры ку ад кры лі, праў да? («Ка лі муж чы на ска заў, што вы пра віц ца, 

зна чыць, ён аба вяз ко ва вы пра віц ца. І не трэ ба яму пра тое на гад ваць 

кож ны год».) А па спра буй да ня даў ня га ска заць ім пра гэ та? Гэ та ж яшчэ 

боль шы скан дал! («Вы ра шыў з жон кай па чаць усё з па чат ку. Дык яна 

на ват на спат кан не не прый шла...») А ця пер — ка лі лас ка, пад лі кі ёсць. 

Усё без эмо цый, да руй це за ка лам бур сі ту а цыі. Ву чо ныя ўста на ві лі, што 

да спрэ чак, кан флік таў і роз на га лос сяў у сям'і пры во дзіць улю бё нае 

жа но чае прак ты ка ван не «ра біць з му хі сла на». («— Да ра гі, які сён ня 

дзень? — Па ня дзе лак. — Зра зу ме ла ўсё з та бой... — Што? — Не па ды-

ходзь да мя не больш».) Але не ўсё так дрэн на. Уся го толь кі і трэ ба, што 

«звы чай нае па чуц цё па ва гі да аса біс тай пра сто ры» парт нё ра. Зноў жа, 

здзі ві лі дык здзі ві лі, так? («— Да ра гая, хо чаш, мы зой дзем у юве лір ную 

кра му, па шу ка ем для ця бе за ла ты пярс цё нак з брыль ян там? — Не». Вы 

пра слу ха лі мі ні я цю ру «Раз мо ва ідэа льна га му жа з ідэа льнай жон кай».)

Ж а р  т ы 

жар та мі, але 

амаль ад-

на ча со ва з 

агуч ван нем 

вы ні каў да-

сле да ван ня 

із ра іль скіх 

ву чо ных у 

Ра сі пра-

п а  н а  в а  л і 

аба вяз ко ва 

пра хо дзіць 

тэст на псі-

ха ла гіч ную 

су мя шчаль-

насць... пе рад вя сел лем. (Па мя та е це? «Ма ла дыя! Перш чым бег чы 

ў ЗАГС, па клей це ра зам шпа ле ры!») Аў та рам та ко га но ва ўвя дзен ня 

вы сту піў дэ пу тат з Ле нін град скай воб лас ці. Па яго сло вах, да 80 пра-

цэн таў пар раз бя га юц ца, не пра жыў шы су мес на і трох га доў. Пры чы ны? 

Ду ма ец ца, па-пер шае, і тая са мая жа но чая эма цы я наль насць ві на ва-

тая, па-дру гое, і без удзе лу муж чын скай абы яка вас ці не абы хо дзіц ца. 

(«Скан да ліць па ча лі яшчэ ў дзень вя сел ля. Па пра са ваў са бе шта ны праз 

вэ люм»). Дэ пу тат сцвяр джае, што шлю ба раз вод ны пра цэс ад штур хоў-

вае ад паў тор на га за клю чэн ня но ва га ся мей на га са ю за. («— Ты та кую, 

як я, больш не зной дзеш! — Я та кую, як ты, больш і шу каць не бу ду!») 

А так псі хо ла гі змо гуць пе рад вя сел лем да па маг чы па рам згла дзіць 

маг чы мыя «вост рыя вуг лы» ў ад но сі нах. Ці пра ду хі ліць раз вод, ка лі 

ён па гра жае ўжо ство ра най сям'і. («— На чу жым ня шчас ці шчас ця не 

па бу ду еш. — Ды не ча па ла я тваё пі ва!») Іні цы я тар но ва ўвя дзен ня да-

во дзіў, што без мер у гэ тым кі рун ку мно гіх пас ля раз во ду бу дуць ча каць 

су жы цель ства і ад сут насць дзя цей. («Секс толь кі пас ля вя сел ля гу чыць 

як «спа сыл ка да ступ ная толь кі за рэ гіст ра ва ным ка рыс таль ні кам».)

Іні цы я ты ва дэ пу та та быц цам бы доб рая. Толь кі... Як мне па да ец ца, 

пра хо дзя чы тэст, па ры на пад свя до мым уз роў ні бу дуць за клад ваць «па-

ра мет ры» бу ду чых парт нё раў. Не тое каб гэ та бы ло дрэн на. Але ці не 

вый дуць на пер шы план ра цы я на лізм з праг ма тыз мам? («— Са рач ка, 

што та бе па да рыць? — Ды што хо чаш! Га лоў нае, каб фут ра пры го жа 

ад люст роў ва ла ся ў брыль ян тах!») Ка лі эмо цыі і па чуц ці, спан тан насць і 

лег ка дум насць ады дуць на дру гі план, ба ю ся, гэ та бу дзе зу сім не смеш-

на... («На вя сел лі дач кі пра ку ро ра гос ці, якія вы кра лі ту фель ня вес ты, 

атры ма лі па во сем га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці».)

І, да рэ чы, свет ужо ру ха ец ца ў гэ тым кі рун ку. Пар ла мент Шве цыі ўхва ліў 

за ко на пра ект, згод на з якім муж чы на аба вя за ны атрым лі ваць ад на знач-

ную зго ду жан чы ны пе рад сек сам. У ад ва рот ным вы пад ку ён мо жа быць 

аб ві на ва ча ны ў згвал та ван ні, на ват ка лі ўсё ад бы ло ся па ўза ем най зго дзе. 

(«Ка лі я пра па на ваў ёй вый сці за мя не за муж, яна ўпа ла з крэс ла, ска ка-

ла на лож ку, хві лін 15 бе га ла па ква тэ ры ад шчас ця, а по тым ад ка за ла: 

«Я па ду маю...») За кон пач не дзей ні чаць у лі пе ні гэ та га го да. Ухва лен нем 

гэ та га ак та швед скі ўрад ад рэ ага ваў на гра мад скія дэ ба ты пра сек сізм 

і сек су аль ны гвалт, што бур ляць у су вя зі са скан да ла мі ў ЗША і ін шых краі-

нах. За кон бу дзе рас паў сюдж вац ца не толь кі на вы пад ко выя су вя зі, але 

і на па ры, што зна хо дзяц ца ў доў гіх ста сун ках, у тым лі ку на му жа і жон ку. 

Уяў ля е це? («Ноч чу муж ка жа жон цы: «Мо жа, зой мем ся ка хан нем?» Тая 

ў ад каз: «Вой, ра бі што хо чаш, толь кі мя не не ча пай!»)

...Не, без эмо цый нель га! Тым больш што... «Ка лі хло пец цярп лі ва 

да слу хаў, што ў дзяў чы ны ад бы ло ся за дзень, гэ та па він на быць за лі-

ча на за прэ лю дыю».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У Бе ла ру сі ёсць дзяў ча ты, 

якія ма юць та кія вы со кія зван-

ні?

— Не, па куль ня ма.

— На коль кі скла да на гу ляць 

су праць муж чын?

— На пэў на, ім су праць нас гу-

ляць скла да ней. Бо дзяў чы на ра-

зу мее, што ў прын цы пе яна не 

мац ней шая, і ка лі прай грае, то не 

ду жа знер ву ец ца, а ка лі вый грае, 

то гэ та вя лі кае да сяг нен не. А вось 

муж чы нам прай гра ваць дзяў ча там 

звы чай на заў сё ды со рам на.

У пла не гуль ні ў муж чын больш 

кан цэнт ра цыі, ус ед лі вас ці, во пы ту, 

та му што кан ку рэн цыя, як пра ві ла, 

у іх вы шэй шая. Ёсць уся го не каль-

кі жан чын, якія здоль ныя на роў-

ных зма гац ца з муж чы на мі.

— Мно гія лі чаць, што ў шах-

ма тах не па трэб на фі зіч ная пад-

рых тоў ка...

— І па мы ля юц ца. Не пад рых та-

ва ны ча ла век не змо жа згу ляць 

пар тыю, якая ў ся рэд нім доў жыц-

ца ча ты ры га дзі ны, плюс па ру га-

дзін ідзе на пад рых тоў ку. І так на 

пра ця гу не дня-двух, а дзе ся ці, 

на прык лад. Гэ та ве лі зар ная на-

груз ка. Што да ты чыц ца мя не, то 

не да пра цоў ваю ў пла не фі зіч най 

пад рых тоў кі. Ча сам бе гаю, люб лю 

ве ла пра гул кі і гу ляць у на столь-

ны тэ ніс. Сі ла вых за ня ткаў у нас 

ня ма, але фі зіч ную фор му пад-

трым лі ваць трэ ба, каб за хоў ваць 

кан цэнт ра цыю і пра ца ваць ча сам 

«праз не ма гу».

— Як у вас звы чай на пра хо-

дзіць пад рых тоў ка да гуль ні?

— Трэ ба па гля дзець і вы ву-

чыць пар тыю са пер ні ка, пер шыя 

ха ды мы мо жам прад ба чыць за-

га дзя, та му мож на пра ду маць, 

чым здзі віць гуль ца на су праць. 

Так са ма рых ту ем ся з да па мо гай 

кам п'ю та ра і ана лі тыч ных мо ду-

ляў. У цэ лым пе рад гуль нёй трэ ба 

прай сці ся, ад па чыць, ні чым ся бе 

не за гру жаць. На ват ка лі бы ла ма-

лень кая, пра пус ка ла шко лу ў дні 

тур ні раў. Гэ та, да рэ чы, ве лі зар ная 

па мыл ка мно гіх баць коў, ка лі яны 

лі чаць, што дзі ця па він на вы тры-

маць і шко лу, і спа бор ніц твы. Не-

маг чы ма ад да ваць усе сі лы двум 

за ня ткам.

— Што да зво ле на ра біць пад-

час шах мат най пар тыі?

— Гуль ня мо жа пра цяг вац ца 

вель мі доў га, мож на пе ра ку сіць, 

вы піць чаю, ка вы. Я ў гэ ты час ад-

даю пе ра ва гу са лод ка му, трэ ба ж 

не як па паў няць энер гію. А на огул, 

шах ма тыс ту трэ ба зна хо дзіц ца 

ў пэў най гуль ня-

вой зо не, ча сам 

мож на вый сці ў 

зо ну для ку рэн ня 

(я не ку ру) і пры-

бі раль ню. Нель-

га ні з кім раз-

маў ляць, толь кі 

з са пер ні кам, 

і тое фра замі на-

кшталт «па праў-

ляю», ка лі трэ ба 

па пра віць фі гу ру, 

якая дрэн на ста-

іць, або пра па на-

ваць ні чыю.

— Ка лі вяр-

нуц ца ў дзя-

цін ства, як па-

чы наў ся шлях 

у спор це?

— Мае баць кі ў свой час па-

зна ё мі лі ся ме на ві та на шах ма тах, 

та му атрым лі ва ец ца, што ў нас 

шах мат ная сям'я. Ба бу лі, дзя ду лі, 

пра дзед так са ма гу ля лі, дзядзь ка 

між на род ны грос май стар. Баць кі 

не ха це лі ву чыць мя не шах ма там, 

гэ та зра біў дзя ду ля. Як, усе гу ля-

юць, а я не? Та та па гля дзеў на гэ-

та і вы ра шыў, што трэ ба ад вес ці 

мя не ў шах мат ную шко лу, каб я 

згу ля ла з кім-не будзь з дзя цей і 

мож на бы ло б па гля дзець на мой 

уз ро вень. Я прый шла і ад ра зу абы-

гра ла хлоп чы ка, які зай маў ся ўжо 

два га ды. На той мо мант мне бы ло 

ка ля шас ці. Ад да лі трэ не ру, але, 

ка лі та та за зір нуў на трэ ні роў ку і 

ўба чыў, што там столь кі лю дзей, 

што ўдзя ліць ува гу кож на му не маг-

чы ма, вы ра шыў зай мац ца са мной 

сам. Дзе ля гэ та га кі нуў біз нес. За 

ме сяц у мя не на бя га ла 90 га дзін 

за ня ткаў, атрым лі ва ец ца тры га-

дзі ны ў дзень. Ёсць на ват фа та-

гра фіі, дзе я ся джу за дош кай і 

пла чу.

— У шко ле так са ма бы лі па-

спя хо вай ву ча ні цай?

— У шах ма ты я гу ля ла доб ра за 

кошт вя лі кай пра цы і ло гі кі, якую 

ўва мне раз ві ваў трэ нер. Прын цып 

у тым, што ты вы дат коў ва еш не 

вель мі шмат ча су, але — якас на. 

Плюс у мя не ёсць свая ме то ды ка 

вы ба ру хо ду: ад ра зу ад сей ва юц ца 

тыя, якія не ла гіч ныя, і вы бі ра юц-

ца най больш ап ты маль ныя. Гэ та 

да па ма га ла ў шко ле: тое, што не 

па трэб на, я не за па мі на ла, пра-

пус ка ла, а вось у сут насць пы-

тан ня спра ба ва ла ўглы біц ца, каб 

на ад ным пры кла дзе зра зу мець 

прын цып мно га га. Гэ та пра ца ва-

ла, шко лу я скон чы ла з за ла тым 

ме да лём.

— По тым па сту пі лі ў БДУФК...

— Так, ця пер ужо на апош нім 

кур се, асвой ваю спе цы яль насць 

«Ме не джар у спор це», на огул, ха-

це ла вы браць спар тыў ную псі ха-

ло гію, мне бы ло гэ та ці ка ва і для 

ся бе, і для та го, каб пра ца ваць 

трэ не рам. Але на гэ тым ад дзя-

лен ні мож на бы ло ву чыц ца толь кі 

на дзён ным, а ў мя не ня ма ча су. 

З баць ка мі ад кры лі Ака дэ мію шах-

мат, мне ха це ла ся трэ ні ра ваць. 

Га ду ем ма лень кіх вун дэр кін даў, 

шмат у ка го ўжо ёсць пос пе хі, дзе ці 

ста но вяц ца чэм пі ё на мі све ту і Еў-

ро пы ў сва іх уз рос та вых гру пах.

— А якая вы за ме жа мі трэ-

нер скай дзей нас ці?

— Эма цы я наль ная. У шах ма-

тах гэ та не пра яў ля ец ца, бо не 

пры ня та, каб спарт смен вы каз ваў 

эмо цыі, а ў жыц ці я даю ім во лю. 

Ка лі мне штось ці па да ба ец ца, то 

гэ та рэ аль на па да ба ец ца, ка лі за 

штось ці пе ра жы ваю, то гэ та так-

са ма ві даць. Сум на гля дзець на 

лю дзей, у якіх не пра ні каль ны твар 

або якія плы вуць па ця чэн ні. Я ад-

кры ты, сум лен ны ча ла век, мне 

хлу сіць вель мі скла да на, час ця-

ком ма гу ска заць тое, што рэ аль-

на ду маю, хоць ка мусь ці гэ та мо жа 

быць не вель мі пры ем на.

— Чым за хап ля е це ся па-за 

пра цоў ным ча сам?

— Хо бі шмат, ад но з апош ніх — 

фа та гра фія. Вы сту паю як у ро лі 

ма дэ лі, так і ўлас на фа то гра фа. 

Адзі ная праб ле ма — не вель мі хо-

чац ца апра цоў ваць здым кі, гэ та 

па тра буе ча су і ўплы вае на зрок, 

а шах ма тыс там ён па трэб ны.

— Што ў ва шых пла нах?

— Усё імк лі ва мя ня ец ца, га-

лоў ны мой план і прын цып — не 

ста яць на мес цы, а ўвесь час ру-

хац ца на пе рад. Ёсць та кая фра-

за: ка лі та бе дрэн на — змя ні ся, 

каб ста ла доб ра, а ка лі та бе доб-

ра, змя ні ся, каб не ста ла дрэн на 

ці ста ла яшчэ лепш. Я ха чу ўвесь 

час удас ка наль вац ца, пра ца ваць 

над са бой у роз ных на прам ках. 

Клас ны фільм «Заў сё ды ка жы 

«Так», сёе-тое з яго мож на ўзяць. 

На прык лад, тое, што заў сё ды 

трэ ба ад кры ва цца но ва му, і та-

ды по бач з'я вяц ца но выя лю дзі, 

кні гі, маг чы мас ці.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

«За ме сяц у мя не на бя га ла 
90 га дзін за ня ткаў, 
атрым лі ва ец ца тры 
га дзі ны ў дзень. Ёсць на ват 
фа та гра фіі, дзе я ся джу 
за дош кай і пла чу».

«Гэ та да па ма га ла ў шко ле: 
тое, што не па трэб на, 
я не за па мі на ла, пра пус ка ла, 
а вось у сут насць пы тан ня 
спра ба ва ла ўглы біц ца».

«У МЯ НЕ СВАЯ МЕ ТО ДЫ КА 
ВЫ БА РУ ХО ДУ»


