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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

Вы за ўва жы лі, што апош нім ча сам з'я віў ся цэ лы пласт но вых 

анек до таў, пры све ча ных ад ной тэ ме? Зда га да лі ся якой? 

Пен сі я не рам, дак лад ней, пен сій на му ўзрос ту і ад па вед на-

му за ка на даў ству! Не тое каб та кіх жар таў ка лісь ці не бы ло, 

прос та ра ней яны бу да ва лі ся больш на ўза е ма ад но сі нах 

«баб ка — дзед» («Баб ка зра зу ме ла, што кам пот за бра дзіў, 

ка лі дзед па ды шоў з фра зай: «Пры га жу ня, ты за му жам?») 

і «дзя ды — уну кі» («У дзя цін стве, ка лі я не мог па чыс ціць цы-

бу лю, ба бу ля га ва ры ла: «Ка лі тон кая не зды ма ец ца, зды май 

тоў стую». Гэ тая па ра да да гэ туль да па ма гае мне ў жыц ці».) 

Але ка лі па ча ло ся аб мер ка ван не праб ле мы па вы шэн ня 

пен сій на га ўзрос ту, анек до ты на бы лі зу сім ін шую «нот ку»... 

(«Па га вор ва юць аб пла нах ска ра ціць тэр мі ны ця жар нас ці 

з дзе вя ці да пя ці ме ся цаў. Але не ад ра зу, а па кры се, па ад-

ным ме ся цы ў год».)

На фо не гэ тых па дзей ва кол змя нен ня пен сій на га ўзрос ту мно гія 

яшчэ на ват не ста рыя лю дзі па ча лі за дум вац ца: а ці да жы вуць яны пры 

та кім рас кла дзе да пен сіі ўво гу ле? («Жан чы на ка ля трыц ца ці — са мая 

не бяс печ ная. Яна та кая ж ма ла дая і пры го жая, але ўжо не дур ні ца!») 

І што гэ та бу дзе за пен сія? («70 га доў. Па мя таю, што трэ ба ран кам іс ці 

на пра цу. А ку ды — не па мя таю».) Тэ ма пра цы і яе пра цяг лас ці заў сё-

ды бы ла ба лю чай для сла вян скай 

мен таль нас ці... («Гу бяць лю дзей 

не пі ва і га рэл ка. Гу біць лю дзей 

12-га дзін ны пра цоў ны дзень, ма-

лень кая зар пла та, крэ ды ты, іпа тэ-

ка, доў гі і веч ны не да сып».)

А з ін ша га бо ку, пры кла ды тых, 

хто ўжо даў но на за слу жа ным ад-

па чын ку, па каз ва юць, што, мо жа, 

і не ўсё так дрэн на і сум на? Тут 

жа яшчэ шмат ча го за ле жыць ад 

стаў лен ня да жыц ця. («Як га ва ры-

ла мая ба бу ля: «Ні ко лі не бой ся 

ўзрос ту... Бу дзеш гэ так жа дзі ва-

чыць... Толь кі кры ху па воль на...») 

Чы та лі гіс то рыю пра тое, як пра-

ба бу ля з Тэх аса за бі ла алі га та ра 

ва гой 263 кі ла гра мы, каб ад помс-

ціць за свай го по ні, яко га жы вё лі на 

сцяг ну ла з яе фер мы? («Адэ са, кан флікт у сям'і Ра бі но ві чаў: «Яша, 

яшчэ ад но тваё сло ва — і я ўда ва!») «За ва лі ла» зу бас та га з ад на го 

стрэ лу, і гэ та ў 73 га ды! Пры гэ тым яна ме ла афі цый ны да звол на та-

кое па ля ван не. («Як га ва ры ла мая ба бу ля, лепш стрэ ліць, пе ра за ра-

дзіць і яшчэ раз стрэ ліць, чым свя ціць ліх та ры кам у цем ру і пы тац ца 

«хто тут?») Але і гэ та яшчэ не ўсё. Жан чы на не толь кі сё ле та ста ла 

пра ба бу ляй, але і вый гра ла вы ба ры ў мэ ры свай го га рад ка. І га ла ву 

за бі та га алі га та ра яна збі ра ец ца вы ста віць у сва ім ка бі не це. («Толь кі 

што ба чыў ба бу лю за ру лём джы па. Ад куль ён у яе? На пяк ла? На вя-

за ла? У па лі клі ні цы ў чар зе на ся дзе ла?»)

Ды што там за меж ны во пыт, ка лі ў нас і свай го па доб на га ха пае. 

Вось, на прык лад, ад на з апош ніх та кіх гіс то рый. Па мя та е це, як ня-

даў на 73-га до вы пен сі я нер з Ві цеб ска абяс шко дзіў 55-га до ва га ра-

ней не ад ной чы су дзі ма га да муш ні ка? І лё сы ў іх роз ныя, і вы ха ван не. 

(«У дзя цін стве мая ба бу ля ву чы ла мя не не пя чы пі раж кі і шыць су-

кен кі, а гу ляць у кар ты. У дзя цін стве я вый гра ва ла ў баць коў роз ныя 

пры сма кі і кі шэн ныя гро шы. Ва ўні ве ры — кур са ві кі, да маш кі і ін шае. 

А сён ня ў на чаль ні ка вый гра ла плюс 200 пра цэн таў да ма ёй зар пла ты. 

Ба бу ля, дзя куй!») Ка лі гас па дар вяр нуў ся да до му, у яго жыл лі на кух-

ні ня зва ны госць спа кой на склад ваў у па кет чу жую ма ё масць. («Мая 

ба бу ля заў сё ды сцвяр джа ла, што са мае леп шае прак ты ка ван не для 

рук — пе ра ліч ван не гро шай».) Але быў спы не ны ад ным уда рам пен сія -

не ра! Пас ля муж чы на звя заў зла дзюж ку і вы клі каў мі лі цыю. Да рэ чы, 

ран кам зла чы нец па спра ба ваў па скар дзіц ца пра ва ахоў ні кам, маў ляў, 

гас па дар до ма ўда рыў яго... рыд лёў кай. А пен сі я нер рас тлу ма чыў сваю 

вы дат ную фі зіч ную фор му доў гай пра цай на гу се ніч ным трак та ры: ру-

ка моц ная ад пе ра клю чэн ня пе ра дач на ім. («У Маск ве два скры па чы 

збі лі бак сё ра. Што гэ та: пад' ём куль ту ры ці за ня пад спор ту?») Да рэ чы, 

па доб ны вы па дак ад быў ся і не каль кі га доў та му ў Мсці слаў скім ра ё-

не. Там 84-га до вы пен сі я нер абу хом ся ке ры абяс шко дзіў 51-га до ва га 

зла чын ца, які за лез у яго дом і скраў па тэль ню. А по тым пай шоў на 

гас па да ра з на жом, але той не раз гу біў ся. («Да ра ваць во ра гам трэ ба 

так, каб яны пла ка лі».)

Зу сім ня даў на ад бы ла ся яшчэ та кая гіс то рыя ў тэ му. У ад ной з вё сак 

Доб руш ска га ра ё на 60-га до вы мяс цо вы жы хар спра ба ваў... уза рваць 

ма ла дую ка ха ную, са пер ні ка і дом ра зам з імі. Жан чы не 29 га доў, яна 

за му жам за 53-га до вым муж чы нам. («Дур нень кія ма ла дыя дзяў ча ты 

ча ка юць ма ла дых пры го жых прын цаў, ра зум ныя вы хо дзяць за ста рых 

ка ра лёў».) Ад нак гэ та не пе ра шко дзі ла ёй за во дзіць ра ма ны, па куль 

муж ад сут ні чаў. («Я столь кі не з'ем», — па ду ма ла са мка ба га мо ла, ка лі 

два са мцы пра па на ва лі ёй секс утра іх».) Чым пры ва бі ла ма ла дзі ца ко-

ліш ня га ме ха ні за та ра, вы свят ля ец ца. Ад нак апош ня га ха рак та ры зу юць 

як... доб ра га сем' я ні на і руп лі ва га і за мож на га гас па да ра. («— Со фач-

ка, за пом ні, муж чы ны дзе ляц ца на два ты пы: тых, хто мо жа пад няць 

ха ла дзіль нік на пя ты па верх, і тых, хто мо жа за гэ та за пла ціць...») Вось 

ужо са праў ды — во лас сі вее, а га ла ва ша лее?..

Што за ста ец ца ска заць на пры кан цы? Скон чу тым, з ча го па чаў, — 

анек до та мі. «Не важ на, коль кі дзён у тва ім жыц ці. Важ на, коль кі жыц ця 

ў тва іх днях». А ве да е це ча му? «КеП чук. Та му што міль ё ны ба буль не 

мо гуць па мы ляц ца». Як спя ваў Ігар Са ру ха наў: «Ма ла дыя мае ста рыя, 

мы яшчэ, мы яшчэ па ва ю ем!»

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Акра мя та го, што вы 

спя ва е це, дык яшчэ і пі ша це 

пес ні. Ці скла да ней ства рыць 

пес ню для ін ша га ча ла ве ка?

— Я не пі шу пес ні на за каз... 

На ват не ве даю, ка му ў вы ні ку 

да ста нец ца тая ці ін шая кам па-

зі цыя. Ка лі ства раю, то прос та 

да вя раю ін ту і цыі. Якой ад чу-

ваю пес ню, та кой яе і раб лю, 

не ары ен ту ю чы ся на маг чы ма-

га вы ка наў цу. Я доб ра па мя-

таю, што сваю пер шую пес ню 

пра даў Ула дзі мі ру Ухцін ска му. 

Ме на ві та з су пра цоў ніц тва з гэ-

тым ар тыс там і па ча ла ся мая аў-

тар ская кар' е ра.

— У якой сфе ры ха це лі б 

яшчэ ся бе па спра ба ваць? Мо-

жа быць, кі но ці тэ атр?

— Гэ та так са ма не зу сім маё. 

Трэ ба ву чыць ве лі зар ную коль-

касць тэкс ту... Мне па да ба ец ца 

зды мац ца ў рэ клам ных ро лі ках і 

пра ца ваць у якас ці ма дэ лі.

— У вас ёсць ку мі ры, на якіх 

імк ня це ся быць па доб ным ці з 

якіх бе ра це прык лад?

— У ідэа ле ха це ла ся б са мо му 

быць пры кла дам. Не тое каб я да 

гэ та га імк нуў ся, але мне ўлас ці ва 

ўдас ка наль вац ца. Ка лі на зы ваць 

ім ёны, якія на тхня юць, то з ар тыс-

таў гэ та Ла лі та. З жур на лісц ка га 

ася род дзя — мая су вя ду чая ў «На-

шай ра ні цы» Лю цыя Ге ра шчан-

ка. Не стам ля ю ся за хап ляц ца яе 

пра фе сі я на ліз мам, са ма ад да чай і 

пры га жос цю.

— У вас ёсць твор чая і жыц-

цё вая ма ра?

— Ма ры ўся го жыц ця, ска жам 

так, у мя не ня ма, ха ця, маг чы ма, 

толь кі па куль ня ма... Але ёсць дзя-

сят кі жа дан няў, якія змя ня юц ца 

лі та раль на кож ны дзень па ме ры 

та го, як ажыц цяў ля юц ца. Я муж-

чы на. Для мя не ма ра — гэ та доб ра 

спла на ваць шэ раг дзе ян няў і — ты 

ка ля мэ ты.

— Ня ўда чы вас вы бі ва юць з 

ка ля і ны або, на ад ва рот, ма бі лі-

зу юць?

— Яны для мя не — пры ступ-

кі рос ту. Толь кі праз ба раць бу з 

ня ўда ча мі і па ра жэн ня мі мож на да-

маг чы ся пос пе ху. Я лі чу, што да 

ўзлё ту і па дзен ня трэ ба ста віц ца 

пра віль на. Атры ма ла ся — вы дат-

на, не атры ма ла ся — зра біў вы-

сно вы і пай шоў да лей.

— Вы пуб ліч ная асо ба, мно гія, 

маг чы ма, вам зайз дрос цяць... Як 

вы рэ агу е це на тую ж кры ты ку?

— Да яе я стаў лю ся заў сё ды 

адэ кват на. Дзесь ці з усмеш кай і 

іро ні яй, ка лі ра зу мею, што кры ты ка 

не аб грун та ва ная. Але ка лі ў за ўва-

гах ёсць до ля праў ды і мер ка ван не 

ча ла ве ка для мя не аў та ры тэт нае, 

то заў сё ды пры му да ве да ма і па-

дзя кую за ўдзел. Што да ты чыц ца 

зайз драс ці... Ха чу за ўва жыць, што 

за раз са цы яль ныя сет кі вель мі ага-

ля юць на ша са праўд нае стаў лен не 

ад но да ад на го. Заў сё ды зра зу ме-

ла, на прык лад, з якіх мер ка ван-

няў зна ё мы ча ла век кры ты куе ў 

аб мер ка ван нях у ін тэр нэ це, а пры 

аса біс тай су стрэ чы за лі ва ец ца са-

лаў ём ад за хап лен ня.

— Ня даў на вы ўдзель ні ча лі ў 

тэ ле пра ек це «За муж за Бу за ву». 

Са праў ды ха це лі знай сці там ка-

хан не ці ней кія но выя ад чу ван ні?

— «За муж за Бу за ву» — 

гэ та асаб лі вы во пыт для мя-

не. Усё па ча ло ся са зван ка з 

ка на ла ТНТ. Мне па ве да мі лі, 

што за яў ка пры ня тая і мне трэ-

ба з'я віц ца на воч ны кас тынг 

у Маск ву. Вы па він ны ве даць: 

я на огул не ра зу меў, пра што 

га вор ка, бо ні я кай за яў кі... не 

ад праў ляў. По тым вы свет лі ла-

ся, што гэ та мая кла пат лі вая 

твор чая ка ман да так вы ра шы-

ла па кпіць і да па маг чы мне з 

«за муж жам». (Смя ец ца.) Што 

яшчэ ска заць?.. За ста лі ся зме-

ша ныя па чуц ці пас ля ўдзе лу 

ў тым пра ек це. Усё ж ка заць 

кра і не «Доб рай ра ні цы» для мя-

не больш прос та і зра зу ме ла, чым 

улюб ляц ца і дэ ман стра ваць сім па-

тыю на ка ме ру.

— Які мі якас ця мі, на ваш по-

гляд, па ві нен ва ло даць пра фе-

сій ны спя вак і тэ ле вя ду чы?

— Ха рыз ма па він на пры сут ні-

чаць у пер шую чар гу. Для гле да-

ча ж як: пры цяг нен не аль бо ёсць, 

аль бо яго ня ма. Ін ша га не да дзе на. 

Ты мо жаш быць трой чы дып ла ма-

ва ным у му зыч най сфе ры спе цы-

я ліс там, але без унут ра най пры-

ця галь нас ці як спя вак ты бу дзеш 

не ці ка вы. І па чуц цё гу ма ру аба-

вяз ко вае. Без яго ў на шай сфе ры 

ні як. Яно да па мо жа знай сці вы хад 

з лю бых ка зус ных сі ту а цый.

— Да рэ чы, ад чу ва е це ся бе 

«зор кай»?

— Праз «зор ную» хва ро бу, як 

мне зда ец ца, пра хо дзіць у той ці 

ін шай сту пе ні кож ны пуб ліч ны ча-

ла век. І ў мя не та кі пе ры яд быў у 

ча сы пра цы з прад зю са рам. Ка лі 

за ця бе вы ра ша юць усе пы тан ні, 

лёг ка ад чуць, што ты асаб лі вы. 

Але мя не хут ка пры зям лі лі, і ўсё 

на ла дзі ла ся.

— Ці ха пае вам ча су на «звы-

чай нае» жыц цё па-за пра цай?

— Я заў сё ды ўдзя ляю яго сва-

ім жа дан ням і за хап лен ням, а не 

толь кі пра фе сій най дзей нас ці. 

Вось ня даў на сва і мі ру ка мі зра-

біў ва зу пад са да ві ну на вы со кай 
нож цы з дрэ ва і дэ ка ра тыў на га 
шну ра. Праў да, сяб ры па ду ма лі, 
што гэ та кіп цюр ні ца для ка та, але 
гэ та ж твор часць, тут з яко га бо ку 
па гля дзець. (Смя ец ца.) Люб лю ў 
тэх ні цы раз бі рац ца. Ма гу га дзі на-
мі вы ву чаць на він кі, па раў ноў ваць 

ха рак та рыс ты кі, чы таць вод гу кі. 

Ча су заў сё ды ха пае на тое, што 

мне па праў дзе трэ ба. Га лоў нае — 

са праў ды лю біць тое, чым ты зай-

ма еш ся.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІ кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

ТЫЯ ЯШЧЭ СТА РЫЯ...

«Я не пі шу пес ні на за каз... 
На ват не ве даю, ка му 
ў вы ні ку да ста нец ца тая 
ці ін шая кам па зі цыя».

«Ня даў на сва і мі ру ка мі 
зра біў ва зу пад са да ві ну 
на вы со кай нож цы з дрэ ва 
і дэ ка ра тыў на га шну ра. 
Праў да, сяб ры па ду ма лі, што 
гэ та кіп цюр ні ца для ка та».

«НЯ ЎДА ЧЫ ДЛЯ МЯ НЕ — «НЯ ЎДА ЧЫ ДЛЯ МЯ НЕ — 
ПРЫ СТУП КІ РОС ТУ»ПРЫ СТУП КІ РОС ТУ»


