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Мі ра ЖЫ на ша га ча су
«Іве та, Лі зе та, Мю зе та, Жа не та, Жар жэ та... Па куль вы са мной, 

кля ну ся, мая пес ня не спе та...» Мо жа, па мя та е це гэ тыя сло-

вы ў вы ка нан ні Анд рэя Мі ро на ва? Дык вось, што да ты чыц ца 

«спе тай пес ні» ў але га рыч ным сэн се... Вы ка наў ца як у ва ду 

гля дзеў шмат га доў та му: «Але вы, мае ўча раш нія сяб роў кі, са 

мной бу дзе це заўж ды...» Ду маю, не ўза ба ве «ўча раш нія сяб-

роў кі» са праў ды за ста нуц ца толь кі ў па мя ці. («— Ало, хто гэ-

та? — На та ша. — Якая На та ша? Я штук сем ве даю... — Як гэ та 

якая? Мы ж пе ра спа лі, у нас быц цам ад но сі ны на ват... — Ве-

да еш, ты вось за раз уво гу ле ні чо га не ўдак лад ні ла».) І мно гія 

бу дуць спя ваць тую ж пес ню на зу сім ін шы ка пыл і з ін шы мі 

ім ёна мі. Як вам, на прык лад, Мар го, Жы, Шу ду? У пер шай — 

еў ра пей скія ры сы тва ру, у дру гой — азі яц кія, трэ цяя — цем-

на ску рая... Але спра ва не ў гэ тым, як і не ў маг чы май не мі ла-

гуч нас ці ім ён. Усе яны не рэ аль ныя дзяў ча ты, а... вір ту аль ныя 

ма дэ лі. І што, спы та е це вы? А тое, што ў ма дэль ным біз не-

се больш не па трэб ныя жы выя лю дзі, іх за мя ня юць на ма ля-

ва ныя, зроб ле ныя па тэх на ло гіі да поў не най рэ аль нас ці...

Па мя та е це філь мы эпо хі ня мо га кі но? Аса біс та мне яны з-за ад-

сут нас ці гу ку і спе цы фі кі зды мак на гад ва юць ма ры я не тач ны тэ атр. 

Быц цам не лю дзі ў кад ры, а ней кія ляль кі. («Так і не змаг лі з жон кай 

пры ду маць на го ду для скан да лу, та му прос та па ча лі біц ца моўч кі».) 

Ка жуць, гіс то рыя паў та ра ец ца па спі ра лі. Вір ту аль ныя ма дэ лі — чым 

не яе чар го вы ві ток? («Заў сё ды ёсць кры ху праў ды за кож ным «я жар-

тую», кры ху ве даў за кож ным «я не ве даю», кры ху эмо цый за кож ным 

«мне без роз ні цы» і кры ху бо лю за кож ным «усё доб ра».) Не тое, каб 

я быў фа на там ма дэ ляў, але, як і лю бы ін шы муж чы на, зма гу на зваць 

коль кі ім ёнаў з гэ тай сфе ры: Сін дзі Кроў фард, Клаў дзія Шы фер, На омі 

Кэмп бел... («На секс-бом бах не адзін шлюб па да рваў ся».) Гэ та «зор-

кі» пер шай ве лі чы ні, а коль кі там яшчэ ін шых ча роў ных ства рэн няў? 

(«— Дзяў чы на, мож на 

вас пра во дзіць? — По-

зір кам, ма ла ды ча ла век, 

толь кі по зір кам».) І тут я 

най перш згод ны з ты мі, 

хто ка жа, што тыя са мыя 

на ма ля ва ныя ма дэ лі мо-

гуць ада браць пра цу, ра-

бо чыя мес цы ў жы вых 

лю дзей. («Та бе сум на, 

адзі но ка і ня ма чым 

за няц ца? Пры ходзь да 

мя не, па мый, пры га туй, 

пры бя ры по суд!»)

На іў ным бы ло б ду-

маць, што тэх на ло гіі не 

пра нік нуць у ма дэль ны 

біз нес. Гэ та ж усё гро-

шы. На прык лад, ні ко га ж ужо не здзіў ля юць рэа ліс тыч ныя ляль кі ў 

секс-ін дуст рыі. Усе гэ тыя Фа ні, Габ ры э лы... Ды што там! Ужо ства-

ры лі секс-ро ба та і для жан чын. «Зна ём це ся», яго за вуць Ген ры, і ён 

вы кон вае не толь кі сек су аль ныя функ цыі, але і мо жа па жар та ваць, 

вес ці гу тар ку і га ва рыць кам плі мен ты. («Кож ная дзяў чы на хо ча са бе 

та ко га му жы ка, яко му яна мо жа ў дзве га дзі ны но чы ска заць «ха чу ча-

го-не будзь смач нень ка га», а му жык, ня гле дзя чы на тое, што ён вель мі 

моц на хо ча спаць, мог ад ка заць: «Ну ха ці».) Ро бат мае шэсць ку бі каў 

прэ са, па за ка зе клі ент кі мож на змя ніць яго рост, ко лер ва чэй і ін шыя 

па ра мет ры. Ма ра адзі но кай жан чы ны, як сцвяр джа юць рас пра цоў шчы-

кі Ген ры. («— Да від Ся мё на віч, ад куль у вас гэ ты шарм? — ??? — Вы 

яшчэ ні чо га не спы та лі, а я ўжо згод ная».) Кошт но ва га ро ба та скла дае 

ад 11 да 15 ты сяч до ла раў у за леж нас ці ад кам плек та цыі. Так і хо чац-

ца ўсклік нуць: «О, Ген ры?!» Ма дэль ным да мам ця пер, на ад ва рот, не 

трэ ба пла ціць ве лі зар ныя су мы су пер ма дэ лям, каб тыя рэ кла ма ва лі 

іх пра дук цыю. Па трэб ную дзяў чы ну на ма люе мас так і апра не яе ў тое, 

што па трэб на. («Доб ра быць жан чы най: ве да еш, што тваё мес ца на 

кух ні. А як вам, му жы кам? Шу кай ся бе ў гэ тым вя лі кім і жорст кім све-

це...») Для вір ту аль най ма дэ лі тут адзі ны дак лад ны плюс: яе ні як не 

на пу жа еш пры ві дам прад зю са ра Хар ві Вай нштэй на. («— Ты як з тва і мі 

да ны мі па тра піў у пра фе сію? Блат? — Які БЛат?! Сяст Ла!»)

І вось тут мно гія га во раць ужо пра больш гла баль ную праб ле му, 

чым маг чы мая стра та ра бо чых мес цаў жы вы мі ма дэ ля мі пас ля з'яў-

лен ня ліч ба вых. («Я вас ума ляю, 95 пра цэн таў ва шай «пры га жос ці» 

я ма гу пры браць віль гот ны мі сур вэт ка мі».) Паў стае пы тан не пра тое, 

ча го ж на са мрэч хо чуць ад ча ла ве ка? Бо ві да воч ная, ска жам так, па-

лі ты ка двай ных стан дар таў. («Са мыя пры го жыя воч кі за раз чы та юць 

гэ тыя рад кі... Ды жар тую... Гар тай да лей».) Па куль цэ лая ін дуст рыя 

зма га ец ца за па зі тыў нае стаў лен не да паў на ты на под ыу ме, ма дэль ны 

дом на вяз вае ін шы трэнд — строй ных ліч ба вых ма дэ ляў. («Прынц на 

бе лым ка ні! Дзе ты, жы вё лі на? Ма ру ся, 85 га доў».)

Ка рыс таль ні каў са цы яль ных се так здзі ві ла, на коль кі доб ра зыч-

лі ва мно гія пры ня лі з'яў лен не на ма ля ва ных ма дэ ляў. Вя до ма, бо іх 

знеш насць ня се ры сы Май кла Джэк са на, Дэ ві да Боўі, Ці ны Цёр нер і 

Прын ца. («— Я ця пер фе мі ніст ка! — Све та, з тва ім па ме рам гру дзей 

нель га быць фе мі ніст кай!») Ста лі га ва рыць, што ін дуст рыі мо ды цяж ка 

пры няць той факт, што ўсе лю дзі — роз ныя, што пра сцей на ма ля ваць, 

чым апра нуць жы во га ча ла ве ка. («— Со фач ка, што та бе па да рыць — 

смарт фон ці за вуш ні цы? — Фі ма, та кі фут ра, і каб у ад ной кі шэ ні быў 

смарт фон, а ў дру гой — за вуш ні цы».)

Як бы там ні бы ло, не трэ ба за бы вац ца, што на са мрэч Мар го, Жы, 

Шу ду і іх «сяб ро вак» не іс нуе, гэ та мі ра жы. А та му... Як там да лей? 

«Іве та, Лі зе та, Мю зе та, Жа не та, Жар жэ та, Ка ле та, Па ле та, Кла рэ та, 

Фла рэ та, о, Ма ры е та...» За тых, хто по бач з на мі — Ін эс, Ліз, Муз, 

Жанн, Па лін, Клар, Ма рын. За спраў ных і са праўд ных!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«ДЗЕ ЛЯ АЛІМ ПІ Я ДЫ 
СТА ЛА ДЗЮ ДА ІСТ КАЙ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ка жуць, што дзю до — гэ та 

спорт і фі ла со фія ў ад ным...

— Для мя не ў пер шую чар гу гэ-

та спорт, але лю бы яго від заў сё ды 

вы хоў вае ў ча ла ве ку важ ныя і па-

трэб ныя па жыц ці якас ці. У дзю до, 

на пэў на, гэ та перш за ўсё во ля. 

Ка лі ты зма га еш ся з апош ніх сіл і 

на ват прай гра еш, трэ ба мець жа-

лез ны ха рак тар, каб пра доў жыць 

па яды нак і не здац ца.

— Дзю до — спорт для дзяў-

чат? Як ма ла дыя лю дзі рэ агу-

юць на тое, што вы зай ма е це ся 

ба раць бой?

— У асноў ным са мной зна-

ё мяц ца спарт сме ны, а ка лі не, 

то, ка неш не, пы таюц ца, 

чым я зай ма ю ся. Ка лі 

да вед ва юц ца, што дзю-

до, здзіў ля юц ца, ка жуць, 

што гэ та вы ключ на муж-

чын скі від спор ту. Але я 

са ма так не лі чу.

— Баць кі не су праць 

ва ша га за хап лен ня?

— Не, на ват на ад ва-

рот. Ка лі ў шос тым кла се 

я вы ра шы ла, што больш 

не ха чу зай мац ца спор-

там, ма ма вы га ня ла мя-

не з до му на трэ ні роў ку. 

Бацькі мае аб са лют на 

спа кой ныя ў гэ тым пла-

не. На огул, яны рас каз-

ва юць, што я бы ла ба я-

вая ў дзя цін стве, прый-

шла ў сек цыю ў трэ цім кла се, ту ды 

мя не пры вёў ад на клас нік. Іш лі на 

за ня ткі па ру ка паш ным баі, а на 

спа бор ніц твах ака за ла ся, што гэ-

та дзю до. На огул не ад роз ні ва ла 

гэ тыя ві ды спор ту ў дзя цін стве 

(усмі ха ец ца). А ка лі б не яно, то 

ўсё роў на вы бра ла б што-не будзь, 

звя за нае з ба раць бой або спа рын-

га мі. Гэ та ў мя не, на пэў на, з дзя-

цін ства: я рас ла з дву ма ста рэй-

шы мі бра та мі, з імі гу ля лі ў фут бол 

і, вя до ма, бі лі ся.

— Дзю до моц на ад роз ні ва ец-

ца ад ін шых ві даў ба раць бы?

— Так, гэ та за ўваж на і ві зуаль-

на, та му што спарт сме ны вы сту-

па юць у кі ма но. Ёсць роз ні ца і 

па сты лі, пры ёмах і ацэн ках суд-

дзяў.

— Як па він на вы гля даць 

дзяў чы на-дзю да іст ка пад час 

па ядын ку?

— На ёй не па він на быць упры го-

жан няў: за вуш ніц, лан цуж коў і гэ так 

да лей. Ва ла сы па він ны быць вы со ка 

за пле це ныя, ма ні кюр няяр ка га ко ле-

ру, пад кі ма но на дзе та бе лая май ка. 

Не ка то рыя дзяў ча ты вы хо дзяць на 

па яды нак з мей ка пам, на ро шча ны мі 

вей ка мі, але я гэ та га не ра зу мею: 

ты ж вы хо дзіш зма гац ца, а не пе рад 

кімсь ці кра са вац ца.

— У звы чай ным жыц ці так-

са ма не лю бі це дзя во чыя штуч-

кі?

— Фар бу ю ся вель мі рэд ка, 

але лі чу, што кож ная дзяў чы на 

ўсё роў на па він на быць да гле-

джа най. Што да ты чыц ца адзен-

ня, ад даю пе ра ва гу спар тыў на му 

сты лю, бо з трэ ні роў кі час та да-

во дзіц ца ехаць на ву чо бу, по тым 

на зад, гэ та прос та больш зруч на і 

прак тыч на. Су кен кі на дзя ваю, але 

да во лі рэд ка.

— Чу ла, што жа но чая ба раць-

ба ча сам на шмат больш жорст-

кая за муж чын скую...

— Гэ та праў да, ра ней я ба ро-

ла ся больш мяк ка, а по тым па-

гля дзе ла, як ро бяць гэ та на да-

рос лым уз роў ні і зра бі ла ся больш 

жорст кай і агрэ сіў най. Жа но чая 

ба раць ба хут чэй на ват больш 

бруд ная, чым муж чын ская. Час-

та дзяў ча ты вы ка рыс тоў ва юць 

за ба ро не ныя пры ёмы, дзесь ці 

мо гуць па цяг нуць за ва ла сы або 

на ват уку сіць.

— Вам да во дзі ла ся ка лі-не-

будзь пры мя няць свае на вы кі не 

толь кі ў спар тыў най за ле?

— Толь кі ў дзя цін стве. Ця пер 

спра бую вы ра шаць усе кан флік-

ты сло ва мі. Але ка лі рап там трэ ба 

бу дзе аба ра ніць ся бе, то зраб лю 

гэ та лёг ка.

— На якія ах вя ры да во дзіц ца 

іс ці дзе ля спор ту?

— Мно гія спарт сме ны скар-

дзяц ца, што ім не ха пае ча су, а я 

пе ра ка на ная, што ка лі за ха цець, 

то яго мож на знай сці на ўсё. Так, 

ча сам бы вае, што не ўдаецца су-

стрэц ца з сяб ра мі або род ны мі, 

але ты по тым атрым лі ва еш ад гэ-

та га бо ну сы ў вы гля дзе пе ра мог. 

Са мым важ ным мі ну сам у спор це, 

на пэў на, з'яў ля юц ца траў мы. У мя-

не бы ло вель мі шмат пе ра ло маў, 

звы чай на ў бар цоў яны звя за ны 

з лок ця мі і ка ле ня мі. Ад нак боль 

ні ко лі не спы няў, а на ад ва рот, сты-

му ля ваў на да лей шую пра цу.

— Вы зга да лі пра ву чо бу...

— Сё ле та я скон чы ла ўні вер сі-

тэт у Грод не, атры ма ла спе цы яль-

насць «трэ нер», за раз вы ра шы ла 

пра цяг нуць на ву чан не ў ма гіст ра-

ту ры. Акра мя аду ка цыі, гэ та дае 

мне маг чы масць вы сту паць за 

род ны ўні вер сі тэт. У да лей шым, 

маг чы ма, за ха чу слу жыць у вой-

ску ці пра ца ваць у мі лі цыі. Мя не 

з дзя цін ства пры цяг ва юць гэ тыя 

сфе ры дзей нас ці.

— Што для вас Алім пій скія 

гуль ні?

— Я ма ру тра піць ту ды. Пе ра бу-

да вац ца бы ло ня лёг ка, та му што 

ба раць ба ў сам ба і дзю до пра хо-

дзіць па-роз на му, але дзе ля Алім-

пі я ды я пай шла на гэ та. Лі та раль на 

на днях бу ду вы сту паць на да рос-

лым чэм пі я на це све ту, по тым трэ-

ба бу дзе ада брац ца на Еў ра пей-

скія гуль ні ў Мін ску, толь кі по тым 

бу ду ду маць пра Алім пі я ду.

— Ёсць пры кла ды спарт сме-

наў, якія вас на тхня юць?

— Так, гэ та Ігар Ма ка раў — 

адзі ны ў Бе ла ру сі алім пій скі чэм-

пі ён па дзю до. Па да ба ец ца, як 

вы сту пае Ма ры на Слуц кая. Яна 

ста ла чэм пі ён кай Еў ро пы, а каб 

да сяг нуць гэ та га, па тра бу юц ца 

ха рак тар і сі ла во лі. Яшчэ Да р'я 

Скрып нік — пры зёр  чэм пі я на ту 

све ту. На та кіх спарт сме наў хо-

чац ца раў няц ца.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«Ка жуць, што гэ та 
вы ключ на муж чын скі 
від спор ту. Але я са ма 
так не лі чу».

«Гэ та ў мя не, на пэў на, 
з дзя цін ства: я рас ла 
з дву ма ста рэй шы мі 
бра та мі, з імі гу ля лі 
ў фут бол і, вя до ма, 
бі лі ся».

«Ра ней я ба ро ла ся 
больш мяк ка, а по тым 
па гля дзе ла, як ро бяць 
гэ та на да рос лым 
уз роў ні».

Мар го і Жы.


