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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

«АНА ЛАГ» І «ЛІЧ БА»
На па чат ку два анек до ты. «Да ша заў сё ды ві та ла ся з ба буль ка-

мі на лаў цы ка ля пад' ез да, та му тыя лі чы лі яе са май вет лі вай 

«жры цай ка хан ня» ў іх до ме». І яшчэ. «Па ві та ла ся з ба бу ляй ка-

ля пад' ез да, а тая не ад ка за ла. Нар ка ман ка, ма быць». Жар ты, 

як ві даць, на ад ну тэ му — уза е ма ад но сі ны па між па ка лен ня мі. 

Толь кі прад стаў ля юць яны ў кож ным вы пад ку сваё стаў лен не 

да гэ тых ста сун каў. Мо ладзь лі чыць, што лю дзі ся рэд ніх га-

доў і па жы лыя прад узя та ад но сяц ца да іх жыц ця і па мкнен няў, 

апош нія ў ва чах су час ных юна коў і дзяў чат ча сам вы гля да юць 

гэт кі мі рэт ра гра да мі. Па ка лен не ста ла га ве ку, у сваю чар гу, са-

праў ды не дзе не па спя вае за ця пе раш нім рыт мам жыц ця, тэх-

на ло гі я мі, та му ў не чым не ра зу мее ма ла дзей шых. Ка ра цей, 

спрад веч ны кан флікт баць коў і дзя цей? («Ба бу ля па бі ла ся з 

уну кам, да каз ва ю чы яму, што чай нік — по суд, мыш ка — жы-

вё ла, лай кі — са ба кі, а ссыл ка — гэ та Ле нін у Шу шан скім!») 

Ка лі дак лад ней, кан флікт па між «ана ла га вым» і «ліч ба вым» 

па ка лен ня мі. («Ві ця і На дзя ад пра ві лі свае ім ёны на тэст на 

су мя шчаль насць, і ім прый шоў ад моў ны вы нік. Вы ра шы лі 

раз во дзіц ца, хоць іх ад га вор ва лі і дзе ці, і ўну кі, і праў ну кі».)

Дык вось ня даў на ра сій-

скія ву чо ныя пра вя лі маш-

таб нае да сле да ван не ан кет 

пад лет каў ва ўзрос це ад 15 

да 20 га доў, вы ні кам яко га 

ста ла раз вян чан не шэ ра гу 

мі фаў пра тое са мае «ліч-

ба вае» па ка лен не. Мо жа це 

ста віц ца да гэ та га як за ўгод-

на, але гра мад скас ці пра па-

на ва лі на ступ ныя вы сно вы. 

Аказ ва ец ца, ні я ка га су тык-

нен ня баць коў і дзя цей ня ма 

ўво гу ле, па коль кі апош нія 

за раз уво гу ле... не вель мі 

кан флікт ныя. Ці, мо жа бу дзе 

больш пра віль ным ска заць, 

ін фан тыль ныя? («— Сы нок, 

еш гэ ты ку ры ны бу лён чык. 

Пры пра сту дзе ка рыс на. — 

Гэ та для та го, ма ма, каб ён 

на даў мне сі лы? — Не, у ім ад ку рач кі шмат ан ты бі ё ты каў...») Вай на 

па ка лен няў уз ні кае, ка лі ста рэй шыя кі ру юц ца ад ной нор май, а ма лод-

шыя імк нуц ца ўва со біць ін шую, сваю. («— Ма ці, ма ці! Што гэ тая па чва ра 

ро біць у на шай ква тэ ры? — Ча го ты ў мя не пы та еш ся? Ка го пры вёў 

учо ра з нач но га клу ба, з той і пра чнуў ся!»)

Ма ла дое па ка лен не, як сцвяр джа юць на ву коў цы, цярп лі ва ста віц ца да 

баць коў, для іх яны вель мі важ ныя. Ве да е це, ча му? Та му што су час ныя 

юна кі і дзяў ча ты ба яц ца бу ду чы ні, яны ўспры ма юць сям'ю як аст ра вок 

бяс пе кі і спа кою. («Як толь кі дзе ці па чы на юць жыць асоб на ад баць коў і 

на свае гро шы, яны па чы на юць ра зу мець, што яны — не са мыя ра зум-

ныя, а іх баць кі — не са мыя дур ныя».) Хі ба толь кі прад стаў ні кі твор чых 

пра фе сій ды ай ціш ні кі не ма юць та ко га стра ху: пер шых ма тэ ры яль ны свет 

не вель мі хва люе, у дру гіх з ім «усё ў ша ка ла дзе». («— Ало, пры ві тан не, 

ма ма, па рай, што ра біць? Я ку піў кар па, ха цеў пад сма жыць, але до ма 

ня ма ні му кі, ні па ні ро вач ных су ха роў... Ман кай па ні ра ваць жа так са ма 

нель га — ад да ваць бу дзе. А за пя каць у фоль зе, як ты ве да еш, я не вель мі 

люб лю... — (Доў гая паў за) Сы нок, ты так ні ко лі не ажэ ніш ся...»)

Да лей на ву коў цы сцвяр джа юць (зноў жа — хо ча це вер це, хо ча це, не), 

што су час ная мо ладзь на су пе рак агуль на му мер ка ван ню — зу сім не фа-

на ты са цы яль ных се так. («Каб хоць не як пры цяг нуць ува гу школь ні каў, 

на стаў ні ца на пі са ла на дош цы: «Бля ха. Гля дзець усім!») Вы ні кі да сле-

да ван ня па каз ва юць, што юна кі і дзяў ча ты ма юць вы со кую па трэ бу ў 

рэ аль ных ста сун ках з сяб ра мі і зна ё мы мі, а са цы яль ныя сет кі вы ка рыс тоў-

ва юць ра цы я наль на, для аб ме ну ін фар ма цы яй. («Пе ра піс ка ў ін тэр нэ це: — 

Я та бе ру жу ад пра віў. — Ты мне яшчэ фільм скінь і ска жы, што ў кі но 

зва дзіў».) На ву коў цы даводзяць, што каб быць блі жэй да мо ла дзі, ста-

рэй ша му па ка лен ню трэ ба жыць іх уяў лен ня мі, а са мо му менш гля дзець 

тэ ле ві зар (!!!). («Кла пат лі вая ба бу ля да Но ва га го да на вя за ла ўну ку сві тар, 

ваў ня ныя шкар пэт кі, свой пункт по гля ду і сіс тэ му ма раль ных каш тоў-

нас цяў».) Пра тэ ле ві зар — гэ та не вы пад ко ва, бо ме на ві та ён фар мі руе 

ў яго прак тыч на ад ноль ка вы, як на ко ліш ніх уро ках па літ ін фар ма цыі, 

све та по гляд, сцвяр джа юць да след чы кі. Лю дзі ста рэй ша га ве ку вы рас лі 

ў ін шую эпо ху, ка лі та кая агуль ная нор ма бы ла пра ві лам, і яны і за раз яе 

пры трым лі ва юц ца. («У ма ёй ба бу лі да гэ туль у кла доў цы ля жыць но вы 

ві дэа маг ні та фон Sоnу, які яна, як абя ца ла, па до рыць мне на вя сел ле...») 

А ў но ва га па ка лен ня ня ма та кой агуль най нор мы, яны не ба яц ца быць 

не па доб ны мі ад но на ад на го. («Па ка заў ба бу лі, як зна хо дзіць мя не ў «Ін-

стаг ра ме», каб яна заў сё ды ве да ла, ка лі і што я па еў».) Ад сюль, да рэ чы, 

і тое не па ра зу мен не па між ста рэй шы мі і ма лод шы мі: пер шым трэ ба 

знай сці агуль ную мо ву з «раз на шэрс най» аў ды то ры яй дру гіх. («З sms-

пе ра піс кі. Ён: — Апі шы ся бе. Яна: — )). Ён: — Гэ та но гі?»)

А яшчэ на ву коў цы аб верг лі міф пра тое, што су час ная мо ладзь не 

чы тае па пя ро выя кні гі. («Са мной ка шы не зва рыш», па мыл ко ва ду маў 

Джэймс Кук».) Чы та юць, як вы свят ля ец ца, ды яшчэ як. 90 пра цэн таў 

пад лет каў за яві лі, што ме на ві та та кі тэкст з'яў ля ец ца для іх зруч ным 

нось бі там ін фар ма цыі. Мас тац кая лі та ра ту ра, якая дае ім жыц цё вую 

апо ру, — гэ та «Тры та ва ры шы» Рэ мар ка, «Вай на і мір» Талс то га, «Зла-

чын ства і па ка ран не» Да ста еў ска га... («На стаў ні ца па ста ві ла На сці, 

якая на пі са ла ў са чы нен ні: «Ха чу ся дзець ка ля ка мі на ў сва ім ша ле», 

зда валь ня ю ча, бо «шаль» — жа но ча га ро ду».)

...Пра «ана ла га вае» па ка лен не я люб лю ка заць, што та кіх ужо не ро-

бяць і зап част кі не вы пус ка юць. («Со рак га доў. Ма ла досць ужо ве дае, 

а ста расць яшчэ мо жа».) Ці ка ва, што бу дуць га ва рыць пра ся бе праз 

ней кі час прад стаў ні кі «ліч ба ва га»?..

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— На іх трап ілі не ад ра зу?

— Вы ні кі прый шлі да во лі хут ка, 

ме ся цаў праз шэсць-во сем. Спа-

чат ку я ста ла трэ цяй на рэс пуб лі цы 

ся род дзяў чы нак, праз год вый гра-

ла чэм пі я нат кра і ны ся род жан чын 

і толь кі по тым пе ра маг ла на чэм пі я-

на це Бе ла ру сі ся род дзяў чат. Паз ней 

ста ла брон за вым пры зё рам чэм пі я-

на ту Еў ро пы ва ўзрос та вай гру пе да 

18 га доў. А ка лі ўжо на між на род ных 

спа бор ніц твах ты зай ма еш пры за-

выя мес цы, спы ніц ца не рэ аль на.

— У Ба ры са ве доў гія біль ярд-

ныя тра ды цыі...

— Ра ней іс на ва ла доб рая шко-

ла, у якой я зай ма ла ся, по тым гэ ты 

біль ярд ны клуб за крыў ся, і ней кі 

час у го ра дзе на огул не бы ло ні чо-

га. А ка лі я ад ву чы ла ся ў БДУФК 

на трэ не ра па біль яр дзе, пра па на-

ва ла ды рэк та ру фіз куль тур на-азда-

раў лен ча га цэнт ра ад крыць гру пу. 

Ён па га дзіў ся, узяў мя не, ма ла до-

га спе цы я ліс та, і на ша шко ла 

«Пе ра кат» ста ла пра ця гам 

той ста рой біль ярд най па пя-

рэд ні цы.

— Кож ны від спор ту раз-

ві вае ў ча ла ве ку ней кія кан-

крэт ныя якас ці. Ка лі ка заць 

пра біль ярд, то якія яны тут?

— Вы трым ка, кан цэнт ра-

цыя, стры ма насць. Ёсць та кая 

фра за «по кер фэйс», гэ та зна-

чыць, ты ні бы на дзя ва еш мас-

ку, бо гу лец не па ві нен па каз-

ваць ні я кіх эмо цый. Хоць са ма 

гуль ня вель мі эма цы я наль ная, 

не за бі ва еш шар — хва лю еш-

ся, за бі ва еш — ра ду еш ся. Ка лі 

гля дзець з фі зіч на га бо ку, біль-

ярд — гэ та лёг кая гім нас ты ка, 

та му што ты па ста ян на хо дзіш 

ва кол ста ла, ро біш роз ныя на-

хі лы. Бы вае, што мы гу ля ем па 

сем га дзін. Плюс трэ ні ру еш зрок, 

гля дзіш на бліз кі шар, по тым на да-

лё кі. Важ ную ро лю ады гры ва юць 

псі ха ло гія і так ты ка, трэ ба ўмець 

пра ліч ваць са пер ні ка і не пад ста-

віц ца са мо му. А акра мя та го, умець 

вы ка наць за ду ма нае тэх ніч на.

— У кра са ві ку ў фі на ле чэм пі я-

на ту све ту ва ша са пер ні ца да ста-

ла ма біль ны тэ ле фон і ка рыс та-

ла ся ім пад час мат ча...

— З пунк ту гле джан ня псі ха ло гіі 

для мя не гэ та быў знак, я зра зу ме-

ла, што яна хва лю ец ца, але спра буе 

тое сха ваць. На пэў на, та кім чы нам, 

яна ха це ла паў плы ваць і на мя не, 

каб пе ра ла маць ход су стрэ чы, але 

ў гэ ты мо мант я прос та пе ра ста ла 

гля дзець на яе, са чыць, што яна там 

ро біць. Маг ла гля дзець на тры бу ны 

або на суд дзяў. Ма быць, та му і вы-

нік быў на маю ка рысць.

— Та кія па во дзі ны не рэг ла-

мен ту юц ца пра ві ла мі?

— На огул, у пра ві лах пра пі са на, 

што ка рыс тац ца тэ ле фо нам нель га, 

але Дзія на Мі ро на ва — шмат ра зо вая 

чэм пі ён ка све ту, ма быць, ёй з-за гэ-

та га і зра бі лі та кую са ступ ку. Пас ля 

на шай гуль ні бы ло шмат спрэ чак і 

не за да во ле нас ці, у тым лі ку і з бо ку 

гле да чоў, та му, ду маю, што на ступ-

ны раз та кое ўжо не да пус цяць.

— Яко га дрэс-ко ду па ві нен 

пры трым лі вац ца спарт смен?

— Лю бо га ко ле ру ад на тон ная 

ка шу ля, аба вяз ко ва ка мі зэль ка, 

да пус ка ец ца з ла га ты па мі спон са-

раў, чор ныя шта ны і чор ныя туф лі. 

У муж чын яшчэ па він на быць ба-

бач ка ў аба вяз ко вым па рад ку. Што 

да знеш ня га вы гля ду, то ні я кіх пра-

ві лаў. Адзі нае, доў гія ва ла сы лепш 

са браць, та му што ка лі яны ўпа дуць 

на стол і за кра нуць ша рык, то гу лец 

атры мае штраф.

— Рас ка жы це, як лепш за ўсё 

на строй вац ца на гуль ню?

— У біль яр дзе важ ны во пыт, 

трэ ба не ба яц ца вый сці за стол і 

па ка заць ся бе. Мне пад рых та вац-

ца да спа бор ніц тваў да па ма га юць 

фі зіч ныя на груз кі — трэ на жор ная 

за ла, ба сейн, яны рас слаб ля юць і 

пры вод зяць це ла ў то нус. За ты-

дзень да спа бор ніц тваў мож на «па-

рэ жы міць». Хоць мно гія гуль цы на-

ват і фі зіч на не зай ма юц ца.

— Вы ста лі чэм пі ён кай све ту. 

Гэ та па куль най леп шае да сяг-

нен не?

— Больш прэ стыж на га тур ні ру, 

чым чэм пі я нат све ту, у біль яр дзе 

ня ма. Сё ле та ён пра хо дзіў у Ка-

зах ста не, пры еха лі най мац ней шыя 

спарт сме ны. Адзін матч я там прай-

гра ла, ка лі б прай гра ла і дру гі, то 

вы ле це ла б з тур ні ру, але я пра ана-

лі за ва ла ўсе па мыл кі, ста ла не так 

хва ля вац ца за кож ную су стрэ чу, а 

гу ляць лёг ка, як на трэ ні роў ках, і ўсё 

атры ма ла ся. Эмо цый бы ло мо ра. 

Адзін раз я ўжо вый гра ва ла чэм-

пі я нат све ту, але гэ та быў пар ны 

раз рад. Ха це ла ся б вый граць яшчэ 

не каль кі тур ні раў у гэ тым го дзе.

— Рас ка жы це пра сваю трэ-

нер скую дзей насць...

— Ця пер у мя не зай ма юц ца 

25 дзя цей, з ве рас ня бу дзе но вы 

на бор. Пер шыя паў го да бы ло скла-

да на, бо вуч няў шмат, яны роз на га 

ўзрос ту, у кож на га свой ха рак тар. 

Дзі ця ці ўсё трэ ба тлу ма чыць, па каз-

ваць. А хо чац ца ж, каб яны прый шлі 

не раз, не два, а ха дзі лі ўвесь час, 

гэ та зна чыць, іх трэ ба за ці ка віць. 

Ця пер для мя не ўсё лёг ка, кам форт-

на. Ба чу, што трэ ні ра ваць — маё, 

праз ме сяц бу дзе ўжо пяць га доў, 

як я зай ма ю ся гэ тай спра вай.

Га лоў ная мэ та для мя не — вы-

ха ваць з іх доб рых лю дзей, а не 

спарт сме наў, та му на за нят-

ках важ ную ро лю ады гры вае 

дыс цып лі на, эты кет, да па мо га 

адзін ад на му. Ужо ёсць перс-

пек тыў ныя дзет кі, чэм пі ё ны 

Бе ла ру сі ў сва іх уз рос та вых 

гру пах.

— За ка го больш пе ра жы-

ва еце на спа бор ніц твах: за 

ся бе ці за дзя цей?

— На пэў на, за дзя цей, та му 

што ў іх уклад ва еш ду шу. Нао-

гул, са мая скла да ная част ка ў 

спор це — гэ та трэ ні роў ка. На 

спа бор ніц твах ты ўжо гу ля еш, 

як уме еш. Вя до ма, хо чац ца 

вы ні ку, а ка лі яго ня ма, зноў 

трэ ні ру еш. Пад рых тоў ка дзі-

ця ці — цяж кі пра цэс. Да рэ чы, 

не толь кі я са чу за імі на спа-

бор ніц твах, але і яны за мной, 

хва рэ юць за мя не, пе ра жы ва юць.

— Біль ярд — да ра гі від спор-

ту?

— Па езд ка на тур нір у ся рэд нім 

абы хо дзіц ца ў 400—500 до ла раў, 

ка лі гэ та чэм пі я нат све ту ці Еў ро пы, 

то да па ма гае фе дэ ра цыя. Са спон-

са ра мі за раз скла да на, та му мно-

гае да во дзіц ца аплач ваць са мім.

На прык лад, біль ярд ны пра фе-

сій ны кій каш туе 300—500 до ла-

раў, яго ха пае га доў на 20. Да рэ-

чы, у нас у Ба ры са ве ёсць доб ры 

май стар Сяр гей Ка ю коў, які іх вы-

раб ляе. У мя не кій з эк за тыч най 

па ро ды дрэ ва ама рант. Ну а са мы 

кру ты кій мо жа каш та ваць і больш 

за ты ся чу до ла раў, на прык лад, гэ та 

бу дзе эбе на вае дрэ ва.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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