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(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Вы скон чы лі пе-

да га гіч ны ўні вер сі тэт і 

за ста лі ся там у ма гіст-

ра ту ры. Ча му ўсё ж та кі 

пай шлі з пе да го гі кі? Не 

ва ша?

— Не маё. Хо ць я вель-

мі люб лю сва іх сту дэн таў. 

Яны цу доў ныя, вы дат ныя. 

Мы з імі і ця пер пад трым-

лі ва ем ста сун кі. Якія 

прад ме ты вя ла? У мя не іх 

бы ло шмат. Усе яны звя-

за ны з пе да го гі кай: гіс то-

рыя пе да го гі кі, пе да го гі ка 

ў ся рэд няй шко ле, ме то-

ды ка раз віц ця адо ра ных 

дзя цей.

— Вы ста лі тэ ле вя ду-

чай у двац цаць га доў. 

І не раз ка за лі, што гэ-

та бы ло вя лі кай ма рай. 

Прай шоў час...

— Ця пер у мя не но вая ста дыя 

лю бо ві да сва ёй ра бо ты. Быў пе-

рыяд, ка лі акра мя вя лі ка га жа дан-

ня я ні чо га не ме ла і не ўме ла. Гэ та 

быў час пры няц ця ся бе як не пра-

фе сія на ла. По тым па чаў ся этап, 

ка лі ўсё ста ла атрым лі вац ца. На-

рэш це на ды хо дзіць мо мант, ка лі 

ра зу мееш — ужо ні чо га не страш-

на. Не бян тэ жыць анг ла моў ны 

госць, та бе да вя ра юць ра бо ту не 

толь кі ў сту дыі, а, на прык лад, як 

ле тась, на «Сла вян скім ба за ры». 

Ці, ска жам, як зды ма лі пра ект «Вя-

лі кі сэл фі-тур»? Мы спа бор ні ча лі з 

Ула дзі мі рам Баг да нам, які ез дзіў 

у Грэ цыю, Іс па нію і ін шыя кра і ны, 

а я ка та ла ся па Бе ла ру сі. Бы ло са-

праў ды вель мі ці ка ва, і мае бат лы 

прак тыч на заў сё ды вый гра ва лі. Гэ-

та ўжо зу сім ін шае ад чу ван не. Мя-

не на ват за пра ша лі ў «Доб рай ра-

ні цы, Бе ла русь!» і... бра лі ін тэр в'ю 

як у гос ця. Вось та кія бы лі эта пы. 

Га лоў нае, не спы няц ца і па ста ян на 

ру хац ца да ча гось ці но ва га. Ця пер 

я пры хо джу на ра бо ту і атрым лі-

ваю за да валь нен не ад ста сун каў 

з ка ле га мі, ад ін фар ма цыі — мне 

вель мі па да ба ец ца ад ной з пер-

шых пра неш та да вед вац ца. І пер-

шай ад кры ваць го рад, ка лі еду на 

тэ ле ба чан не а чац вёр тай ра ні цы 

(смя ец ца).

— Да рэ чы, вы жаў ра нак ці 

са ва?

— На ват не ве даю, хто я. Мне 

кам форт на ўста ваць на ра бо ту а 

па ло ве чац вёр тай. А вось ка лі ў не-

ра бо чы дзень пра чы на ю ся а шос тай 

або сё май, ад чу ваю ся бе мак сі маль-

на дрэн на. Га ла ва ба ліць, з ціс кам 

неш та не тое, мне зда ец ца, я та ды 

па мі раю. Але ка лі трэ ба ехаць у аэ-

ра порт ці за пла на ва на ней кая клас-

ная су стрэ ча, то пра чну ся ў лю бы 

час. Ма гу на огул не спаць.

— Ка лісь ці вы ха це лі быць 

вя ду чай «Ка лы хан кі», по тым — 

зра біць ток-шоу для дзя цей, за-

тым ства рыць пра ект на кшталт 

бе ла рус ка га «Форд-Ба яр да». 

Якія ця пер пла ны?

— Пра сваё ток-шоу ўжо не ма-

ру. У двац цаць га доў у мя не быў 

мак сі ма лізм — зра біць штось ці 

для дзя цей. Я яшчэ ву чы ла ся ў 

пе ду ні вер сі тэ це і пры нам сі ве да-

ла, што яны хо чуць. Ця пер та ко га 

во пы ту ня ма, та му не ўпэў не на, 

што зраб лю доб рую пра гра му. 

Мо жа, сі ту а цыя зме ніц ца, ка лі ў 

мя не з'я вяц ца свае дзе ці? На конт 

«Форд-Ба яр да»... Ідэя не па кі дае 

мя не, вель мі ха чу быць і ўдзель-

ні кам гэ тай пра гра мы, і вя ду чай. 

Лі та раль на ўяў ляю, як я, Яў ген 

Пер лін, Ка ця Ры жы ка ва, Тэа і ас-

тат нія пра хо дзім вы пра ба ван ні. 

За соў ваю ру ку ў боч ку з мыш-

ка мі, кры чу — усё вы дат на (смя-

ец ца). Але на ця пе раш нім эта пе 

гэ та вель мі скла да на, уліч ва ю чы, 

што пра гра ма па він на зды мац ца 

ў ін шай кра і не, трэ ба вы ку піць 

да ра гую фран шы зу... Ці аку піц-

ца ўсё?

— Вы мін чан ка. У вас ёсць 

лю бі мае мес ца ў го ра дзе?

— Я люб лю ста лі цу. І вель мі 

люб лю Бе ла русь, ня гле дзя чы на 

тое, што мае баць кі рус кія. Бо ад-

чу ваю ся бе тут кам форт на. З ін-

ша га бо ку, я не ве ра год на люб лю 

Па рыж. І мне шмат хто ка жа: «Ну 

раз так, ву чы мо ву і пе ра яз джай 

ту ды жыць». Але мне да спа до бы 

па быць там тры дні, атры маць 

аса ло ду ад ат мас фе ры і вяр нуц-

ца да до му. Буль бач ка, баць кі, 

мой муж, кот, сяб ры, ра бо та.... 

А там што? У мя не ня ма кан крэт-

на га ўлю бё на га мес ца ў Мін ску, 

мне па да ба ец ца шпа-

цы ра ваць па пра спек це 

Не за леж нас ці, на зі раць 

за людзь мі. Асаб лі ва ця-

пер, улет ку — усе ўсмі-

ха юц ца, ра ду юц ца. Гэ та 

ж так кру та, ка лі лю дзі 

ўсмі ха юц ца! Я заў сё ды 

на па зі ты ве, і по бач са 

мной лю дзі, якія вель мі 

лю бяць жыц цё, за паль-

ва юц ца лю бой ідэ яй. Мне 

вель мі па да ба юц ца тыя, 

хто лю біць сваю ра бо ту, 

га то вы на ней кую ці ка-

вую аван ту ру.

— Рас ка жы це пра 

якую-не будзь з ва шых?

— Вось, з апош ня га... 

Пра чы на ю ся і ка жу: «Муж, 

па еха лі ў Па рыж!» Ён ад-

каз вае: «На дзя, ты мя не 

да ста ла. Я за апош ні год 

столь кі ра зоў быў там, 

што ў мя не ўжо во ка ту-

за ец ца ад гэ та га сло ва». 

Та ды пі шу сяб роў кам: 

«Дзяў ча ты, па еха лі ў Па рыж!». 

Яны: «А па еха лі!» Пры хо дзіць 

муж з ра бо ты, я ка жу: «Паш, мы 

з дзяў ча та мі ля цім у Фран цыю, 

ужо за бра ні ра ва лі квіт кі і га тэль». 

Ён быў у шо ку, вя до ма.

— Ча му ме на ві та гэ тае мес ца 

вам так ім па нуе?

— Там ней кае асаб лі вае па вет-

ра. На ват не ве даю, як гэ та рас тлу-

ма чыць. Уліч ва ю чы маю міс тыч ную 

схіль насць, мне зда ец ца, у мі ну-

лым жыц ці я бы ла там кімсь ці: пту-

шач кай, са бач кам ці прын цэ сай, не 

ве даю. Да та го, як па тра піць ту ды, 

ду ма ла, што ка хан не-лю боў мо жа 

быць толь кі да лю дзей су праць лег-

ла га по лу і баць коў, а ака за ла ся, 

што Па рыж — гэ та так са ма лю боў. 

Там на ват пах не асаб лі ва. Я люб-

лю аб са лют на ўсё ў гэ тым го ра дзе: 

лю быя пар кі, скве ры, ла вач кі...

— У вас ёсць яшчэ адзін аб'ект 

сім па тый — кот Чы вас...

— Ён цу доў ны. Мне зда ец ца, 

у яго шы коў нае жыц цё, але ён пе-

ры я дыч на ім усё роў на не за да-

во ле ны. Я стам ляю яго сва ёй лю-

боўю. Яму па да ба ец ца пры хо дзіць 

да мя не ра ні цай. Ба чыць: «Ага, ты 

пра чну ла ся, іду да ця бе». По тым 

яго трэ ба аба вяз ко ва па на сіць — 

гэ та наш ры ту ал. Ён кла дзе мне 

га ла ву на шыю, хві лі нак пяць мы 

так хо дзім, пас ля ча го трэ ба аба-

вяз ко ва на ліць Чы ва су ма лач ка. 

І ўсё, у яго лі міт лю бо ві вы чар па ны. 

Я лі та раль на чую яго дум кі: «Усё, 

хо піць, ідзі на ра бо ту». Ён лю біць 

тое, што ён лю біць. Ён увесь у мя-

не. А яшчэ мой кот пах не цук ро вай 

ва тай. На пэў на, гэ та са мая леп-

шая іс то та на све це.

Ган на ВА РОН КА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

РОЗ НЫЯ 
ПО ЛЮ СЫ

Ча ла век, як вя до ма, іс то та не дас ка на лая. («Што ле там ра біць 

го ра ча, тое зі мой — хо лад на».) Адзін ча сам б'ец ца, як тая ры-

ба аб лёд, каб не ча га да маг чы ся, а дру го му, які мае ўсё, гэ та і 

да рам не па трэб на. Або, бы вае, мы пры ма ем ней кія ра шэн ні, 

якія і па тлу ма чыць цяж ка. Вось у Бар се ло не ў ся рэ дзі не ле-

та — уя ві це, там яно бы ло! («— Заўт ра ле та. — Што гэ та? — Не 

ве даю, мне дзед рас каз ваў, ка ра цей, гэ та быц цам ка лі сне гу 

ня ма».) — прад стаў ні цам пры го жай па ло вы ча ла вец тва да-

зво лі лі пла ваць топ лес у лю бым ба сей не ці ва да ёме на ўсёй 

тэ ры то рыі го ра да. Ула ды ад рэ ага ва лі та кім чы нам на шмат-

лі кія скар гі як асоб ных жан чын, так і гра мад скіх ар га ні за цый. 

Маў ляў, гэ ты па ды ход су пя рэ чыць ра ней пры ня та му за ко ну 

аб «роў на сці ў адзен ні»: муж чы ны ж ку па юц ца толь кі ў ад ных 

плаў ках, «без вер ху», дык нель га і сла ба му по лу за ба ра няць 

або на вяз ваць ней кія нор мы. А і тое — ча го іс па нак так пры ні-

жаць! («Ка лі вя лі кія гру дзі — адзі ная вар тасць жан чы ны, дык 

не да хо паў у яе ня ма».)

А ра ней па ве дам ля ла-

ся пра тое, што ін да не зій скі 

парк за баў апра нуў... ста туі 

ру са лак з го лы мі гру дзя мі ў 

за ла ціс тыя то пы. Ад мі ніст ра-

цыя па тлу ма чы ла свой крок 

пе ра хо дам да ся мей на га фар-

ма ту і аба ро най тра ды цый-

ных каш тоў нас цяў. Быц цам 

і не па спра ча еш ся... А аў тар 

скульп тур за яві ла, што та кім 

чы нам на вед валь ні каў па зба-

ві лі маг чы мас ці лю ба вац ца 

пры га жос цю мас тац тва. І тут 

ло гі ка ёсць... А яшчэ ра ней, па мя та е це, Му зей гіс то рыі і мас тац тва ў 

Жэ не ве аб ві на ва ціў Facebook у цэн зу ры пас ля та го, як сац сет ка за-

ба ра ні ла раз мя шчэн не ў про фі лі му зея фо та аго ле ных ан тыч ных (?!) 

ста туй — Ве не ры Ар ле зін скай і рым ска га сал да та. Здым кі пла на ва-

ла ся раз мяс ціць у якас ці рэ кла мы да вы стаў кі. Сац сет ка па ве да мі ла, 

што не дае да зво лу на пос ты, у якіх пры сут ні чае аго ле насць, «на ват 

ка лі яна не ня се сек су аль на га ха рак та ру». Ад мі ніст ра цыя му зея ўсё 

ж апуб лі ка ва ла здым кі ста туй у сва ім про фі лі, але з над пі са мі «Цэн-

зу ра» на ін тым ных мес цах. («— Ты абя цаў ажа ніц ца са мной гэ тым 

ле там. — Да вай бу дзем шчы ры мі — ці ж гэ та ле та?»)

Ма лень кае ту ла ва, тон кія но гі і па вя лі ча ны зад — па валь нае за-

хап лен не дзяў чат та кі мі пра пор цы я мі це ла шмат у чым аб умоў ле на 

фа та гра фі я мі зна ка мі тас цяў у са цы яль ных сет ках. Хоць экс пер ты 

па пя рэдж ва юць, што імк нен не да не рэа ліс тыч ных ідэа лаў вя дзе да 

псі хіч на га рас строй ства. І вось на фо не гэ тых за яў мы ба чым, як са мая 

вя до мая ма не кен шчы ца ў ка тэ го рыі plus-sіze 155-кі ла гра мо вая Тэс 

Ха лі дэй вы клад вае ся бе лю бі мую ў ба сей не з са ма га сме ла га ра кур-

су, дэ ман стру ю чы не аб дым ную «пя тую кроп ку». («Гэ та ў ба та рэй кі 

бы ва юць плю сы і мі ну сы. А я ідэа льная».) І хоць мно гім пад піс чы кам 

гэ та тра ды цый на не спа да ба ла ся, та кая ж вя лі кая іх ар мія па лі чы ла 

ўба ча нае вель мі сек су аль ным...

Да рэ чы, пра апош няе. Вы чу лі гіс то рыю пра тое, як на па да ючы фут-

боль на га клу ба «Лас-Паль мас» ні ге ры ец Эма ну эль Эме ні ке раз вёў ся з 

Міс Ні ге рыя — 2013 і ажа ніў ся з... Міс Ні ге рыя — 2014? Шчы ра ка жу чы, 

не зу сім зра зу ме лы ма тыў учын ку. Ліч бу ха цеў «пад свя жыць»? («— Са-

ла мон Мар ка віч! На вош та вы гэ та зра бі лі? — Шо з та го, што я зра біў, 

на вош та?») «Тут жы ве ка хан не і бу дзе жыць веч на», — на пі са ла пас ля 

вя сел ля шчас лі вая ня вес та. Што ж, мо жа быць, мо жа быць... А вось ка-

роль Тай лан да Ра ма Х ажа ніў ся з 40-га до вай на чаль ні цай сва ёй ахо вы, 

ге не ра лам, на хві лі нач ку. Пі шуць, што ра ней яна пра ца ва ла сцю ар дэ сай 

і, на пэў на, па зна ё мі ла ся з ма нар хам пад час ад на го з па лё таў. Но вая 

жон ка ка ра ля, чыё імя вель мі цяж ка вы ма віць, — чац вёр тая па лі ку. 

(«Шэйх не дзе ўба чыў пры го жую сла вян скую дзяў чы ну і па сы лае па-

моч ні ка, маў ляў, зра бі ад яго імя пра па но ву. Той абя цае за ла тыя го ры і 

на пры кан цы да дае, што абран ні ца бу дзе дзя ся тай па лі ку жон кай шэй ха. 

«За раз! Я яшчэ ў чар зе да му жы ка ста яць бу ду?!» — ад каз вае дзяў чы-

на».) З зу сім све жых на він: нар веж ская прын цэ са Мар та Лу і за ад мо ві ла-

ся ад ты ту ла з-за ка хан ня да Дэ рэ ка Ве рэ ты, аме ры кан ска га ша ма на, як 

ён сам ся бе на зы вае, па хо джан нем з Га і ці. Яна так у яго за ка ха ная, ка жа, 

той цал кам змя ніў яе жыц цё. («— Ты ж вярс таль шчык? — Так. — Дык 

на вярс тай мне ўпу шча нае!») Ну, як ад мо ві ла ся ад ты ту лу? Ад бы ло ся 

тое пас ля біз нес-тур нэ па Нар ве гіі і Да ніі пад наз вай «Прын цэ са і ша-

ман». Гэ тая прад пры маль насць вель мі ўзру шы ла ка ра леў скую сям'ю і 

кан сер ва тыў ную част ку гра мад ства, так што да лей за раб ляць па рач ка 

бу дзе без гуч ных на зваў. А на афі цый ных ме ра пры ем ствах прын цэ су 

бу дуць па-ра ней ша му на зы ваць «Яе Вя лі кас цю»...

Вер нем ся да на двор'я з яго по лю са мі тэм пе ра тур і на шы мі спрад-

веч ны мі на ра кан ня мі на яго. («У нас ёсць ча ты ры се зо ны: «ну і ду бак», 

«на да ку чы ла гэ та ба ло та», «па мер ці мож на ад гэ тай спё кі» і «ка лі той 

дождж скон чыц ца».) Сё ле та на па чат ку мы вы каз ва лі не за да во ле насць 

га ра чы нёй, а по тым, не па спеў шы азір нуц ца, ужо ха ла дэ чай. («Ка жуць, 

што ра ней ле там на ват ку па лі ся».) Дык вось у Мін ску пад час не па га дзі 

хло пец з дзяў чы най у якас ці ад мыс ло ва га пра тэс ту су праць ну до ты з 

гэ тай на го ды зла дзі лі ку пан не на на дзі ма ных кру гах і ка тан не на са-

ма ка це і скей це ў... вя лі кай лу жы не. На фо не агуль на га бур чан ня яны 

на су пе рак аб ста ві нам вы бра лі по люс па зі ты ву. («У дзя цін стве ле та 

бы ло эпо хай, а ця пер толь кі тры зар пла ты».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Я заў сё ды «Я заў сё ды 
на па зі ты ве»на па зі ты ве»


