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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

Увесь свет ця пер зна хо дзіц ца ў са ма іза ля цыі. («Пра бач це, гэ-

та за кры тая ве ча рын ка. Толь кі я і пель ме ні».) І гэ та пра віль на, 

так і па він на быць. («— А да вай ар га ні зу ем шы коў нае ра ман-

тыч нае спат кан не для два іх?! — Да вай! А як? — Ну, ты пры га-

ту еш мност ва смач ных страў, на кры еш стол... А ты? — А я не 

прый ду!!!») Тра піў шы ў та кую сі ту а цыю, мно гія па ча лі за баў-

ляц ца на свой ка пыл. («— Не хо чаш па га ва рыць на эра тыч ную 

тэ му? — Да вай. — Ты за раз у чым? — У па коі... Я па воль на 

зды маю па кой за сто до ла раў у ме сяц...») Але ж трэ ба зра зу-

мець, што зор кам ва ўмо вах са ма іза ля цыі да во дзіц ца не толь-

кі са міх ся бе ве ся ліць, але і пуб лі ку. Яны ж ар тыс ты! І тут бы лі 

за дзей ні ча ны ўсе вя до мыя спо са бы: пес ні, тан цы, су мес ныя 

пра мыя эфі ры. Ну і са мы дзейс ны: аго лен ка. («Кас цюм Евы 

адзі ны, які ні ко лі не вый дзе з мо ды».) Да мы на дзе лі пры го-

жую бя ліз ну, уцяг ну лі жы вот, пры пад ня лі гру дзі і... («Лю бая 

жан чы на на све це, якой бы мі лай яна не бы ла, умее ра біць 

ляль ку ву ду і ве дае, дзе ста іць мят ла».)

За пус ці ла і ўзна ча лі ла гэ ты рух аме ры кан ская ма дэль Бэ ла Ха дзід, 

пры зна ная ў ле таш нім да сле да ван ні The Sun са май пры го жай жан чы-

най све ту. А за ёй не ўза ба ве і ін шыя зор кі пад цяг ну лі ся. На прык лад, 

ка ле га Бэ лы Эмі лі Ра та коў скі раз мяс ці ла фо та, на якім цал кам аго ле-

ная па зі руе за за на вес кай. У ра сій скім сег мен це зо рак ад зна чы ла ся 

спя вач ка Ню ша: шпіль кі, по яс для пан чох, бо дзі, якое ад кры вае «пя тую 

кроп ку»... 53-га до вая На тал ля Штурм па ка за ла, як пры бі ра ец ца до ма ў 

спод нім. Да лей шы пе ра лік тых, хто да лу чыў ся да ад мыс ло ва га трэн ду, 

зой ме шмат ча су і мес ца. («Аказ ва ец ца, са мцы паў ноч ных але няў да 

па чат ку зі мы скід ва юць ро гі, а са мкі — не. Атрым лі ва ец ца, што Сан та-

Клаў са цяг не ка ман да ду жых, ма гут ных, не за леж ных жан чын».)

І ў прын цы пе ў та кой сі ту а цыі 

ня ма ні чо га дзіў на га. Як ска заў ра-

сій скі псі хо лаг, пра фе сар, док тар 

куль ту ра ла гіч ных на вук Анд рэй 

Збя роў скі, па доб ныя жа но чыя па-

во дзі ны з'яў ля юц ца стан дарт ны мі 

для лю бых ана ла гіч ных па дзей — 

вай ны, рэ ва лю цыі, го ла ду, эпі дэ-

міі. («Кем лі вая дзяў чын ка пе ра ка-

на ла хлоп чы ка не толь кі па нес ці 

яе парт фель, але і пе ра даць яго 

па трэб ным лю дзям».) «Жан чы ны 

імк ну лі ся раз дзя вац ца ў кры зіс ныя 

эпо хі за доў га да вы на ход ніц тва 

фо та і ві дэа, да вы дан ня га зет і 

тым больш — да з'яў лен ня ін тэр нэ-

ту і «Ін стаг ра ма». Так што з пі я рам на ка ран ці не, як па ду ма юць мно гія, 

гэ та дак лад на не звя за на». («Як бы гэ та так у ага ро дзе сфот кац ца, каб 

усе па ду ма лі, што я на мо ры?») Як за ўва жае спе цы я ліст, та кія па во дзі-

ны да ста лі ся нам яшчэ ад прод каў-пры ма таў. У цяж кія ча сы, па коль кі 

са мкі па між са бой не б'юц ца, яны за пус ка юць «кон кур сы пры га жос ці», 

скі ра ва ныя, зра зу ме ла, на прад стаў ні коў про ці лег ла га по лу. «Хут чэй 

за ўсё, ме на ві та гэ ты ста ра жыт ны комп лекс па во дзін пры му шае най-

больш ак тыў ных жан чын ус ту паць па між са бой у эра тыч на-па ка заль-

ныя бат лы-спа бор ніц твы з мэ тай збо ру мак сі маль най коль кас ці лай каў 

і ка мен та ры яў». («Ма таю нер вы. Коль кі вам клу боч каў?»)

Ды што там га ва рыць, на ват Бі лан за свя ціў ся на фо не жан чын: у 

ка ран цін ным ду э це ён стан ца ваў з ар тыст кай Black Star Кла вай Ко-

кай пе рад люс тэр кам у... чор ным ку паль ні ку. На ві дэа вы сту поў цы 

ў ней кі мо мант мя ня юц ца адзен нем. Як ад рэ ага ва лі мно гія ка рыс-

таль ні кі са цы яль ных се так на гэ та? «Да та ко га мя не жыц цё не рых-

та ва ла», — не зра зу ме лі яны пры ко ла. Ну, на конт жа но ча га адзен ня 

па га джу ся — пе ра бор для на шай пуб лі кі. («— Мне ня ма ча го на сіць! 

Мне ня ма ча го на сіць! — Пят ро віч, як ты ўжо да стаў! Па ча кай кры ху, 

за раз чар го вая ма шы на з цэг лай бу дзе!») А на конт ас тат ня га, ду маю, 

муж чы ны па сва ёй сут нас ці ма ла чым ад роз ні ва юц ца ад пры го жай 

па ло вы ча ла вец тва, толь кі па вод зяць ся бе тро хі інакш. («Ба бу ля звя-

за ла для Фі мы шарс ця ныя тру сы. Ця пер яму і хо чац ца — ко лец ца, і 

не хо чац ца — ко лец ца».)

Так, ран кам 14 сту дзе ня 2018 го да жы ха ры аме ры кан ска га шта та 

Га ваі атры ма лі на свае тэ ле фо ны лжы вае эк стран нае па ве дам лен не ад 

улад аб па гро зе ядзер най ата кі з бо ку Паў ноч най Ка рэі. Ва ўпраў лен ні 

над звы чай ных сі ту а цый шта та по тым рас тлу ма чы лі, што кноп ку рас-

сыл кі вы пад ко ва на ціс нуў адзін з су пра цоў ні каў. Але гэ та бы ло по тым... 

На па чат ку ж га вай цы ад ра зу пас ля ад ме ны па гро зы на па дзен ня ма са ва 

за ня лі ся пра гля дам... пор на. («Як рас тлу ма чыць дзі ця ці, што ка лі ма ма ў 

кас цю ме мед сяст ры, дык та ту не дрэн на, а доб ра?») Пра гэ та па ве дам-

ля ла Mashable са спа сыл кай на пар тал для да рос лых PornHub. Ужо праз 

16 хві лін (!) пас ля ад бою ама та ры пі кант на га ві дэа пе ра вы сі лі па каз чык 

на вед ван ня сай та на 48 пра цэн таў ад ся рэд ніх зна чэн няў. («Чап ляць 

му жы коў лепш за ўсё ка ля пры ме рач ных. Му жык сы дзе з лю бой жан-

чы най, якая ска жа яму, што шо пінг скон ча ны і па ра да до му».)

Ні ко га не за клі каю да аго лен кі. («Я не зу сім не па трэб ны: ма гу быць 

дрэн ным пры кла дам».) Мне па да ба ец ца ін шы прык лад — з гу ма рам. 

Пэў ны час та му ў се ці ве быў вель мі па пу ляр ны блог, аў тар яко га па ра-

дзі ра ва ла ма дэ ляў, пуб лі ку ю чы за мест здым каў і ві дэа іх пад ра бяз ныя 

апі сан ні, каб па ка заць стэ рэа тып насць дзя во чых ін стаг ра маў. Ну, на-

прык лад, ка ро цень кае. «За гад ка вае асвят лен не. Ра ман тыч на пры хі лі-

ла ся да сця ны ў ад ных стрын гах. Са скі за ма за ла сар дэч ка мі. Каб не 

ўкра лі ду шу». Чым не на го да для ўсмеш кі? («Для та го каб у ча ла ве ка 

зда рыў ся куль тур ны шок, трэ ба, каб у яго бы ла тая са мая куль ту ра».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

АГО ЛЕН КА 
НА АД ДА ЛЕН ЦЫ

«Сi ла выя здоль нас цi — 
толь кi ў спор це»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ка го лi чы лi га лоў ным кан-

ку рэн там?

— Я не бы ла ўпэў не на ў сва ёй 

пе ра мо зе, бо ве да ла, што кан ку-

рэнт кi вель мi во пыт ныя i моц ныя. 

У пер шым баi бы ла ра сi ян ка — 

трох ра зо вая чэм пi ён ка све ту, ча-

ты рох ра зо вая чэм пi ён ка Еў ро пы, 

дзе вя цi ра зо вая чэм пi ён ка Ра сii. 

Та му, ка лi па чу ла, што ме на вi та з 

ёй да вя дзец ца спа бор нi чаць, знер-

ва ва ла ся. Амаль нi хто з май го ася-

род дзя не ду маў, што зма гу даць 

ад пор. Але я бы ла пе ра ка на ная: 

трэ ба ве рыць у ся бе — i пе ра маг-

ла дзяў чы ну за тры хвi лi ны бою. 

Дру гi па яды нак быў з ка заш кай, 

трэ цi — з ка над кай, у яе ўво гу ле 

вый гра ла да тэр мi но ва. Па тэ ле-

фа на ва ла баць ку i ска за ла, што 

я — чэм пi ён ка све ту. Ён вель мi 

быў ра ды, яго ад аб рэ нне для мя-

не мно гае зна чыць.

— Пас ля та кой пе ра мо гi ў 

жыц цi штось цi змя нi ла ся?

— Так, ця пер акра мя спар тыў-

най дзей нас цi я пра цую ў МНС 

вы клад чы кам па фi зiч най пад-

рых тоў цы ў кур сан таў i па ра лель-

на атрым лi ваю дру гую вы шэй шую 

аду ка цыю ва Унi вер сi тэ це гра ма-

дзян скай аба ро ны. Мне вель мi 

па да ба ец ца тое, чым зай ма ю ся 

што дзень, шчы ра ка жу чы, гэ та 

ма ра з дзя цiн ства — на сiць па го-

ны. Упэў не ная, што ў да лей шым 

скла дзец ца доб рая кар' е ра ў гэ тай 

сфе ры. Да рэ чы, на ра бо це я ад на 

дзяў чы на ся род 17 ка лег-муж чын, 

маё зван не — стар шы лей тэ нант. 

Тут я вель мi стро гая i па тра ба валь-

ная, хоць у жыц цi заў сё ды ўсмi-

ха ю ся. А яшчэ я — з тых вы клад-

чы каў, якiя ро бяць усё на роў нi з 

кур сан та мi. Лi чу, што каб да ваць 

ней кую на груз ку, трэ ба са мой 

умець тры ваць. Iх гэ та ма ты вуе. 

Звы чай на дзень у мя не па чы на ец-

ца ка ля ся мi га дзiн ра нi цы, з вась мi 

да дзе вя цi — трэ нi роў ка, у дзе сяць 

га дзiн — па ча так ра бо ты, пас ля 

яе — зноў на трэ нi роў ку, да до му 

пры яз джаю пры клад на ў 11 га дзiн 

ве ча ра. Ка лi па ды хо дзiць ка нец 

тыд ня, ад чу ваю ся бе вы цiс ну тай 

як лi мон. I ка лi сяб ры клi чуць ку-

дысь цi вы брац ца, ад даю пе ра ва гу 

сну (усмi ха ец ца).

— Як ацэнь ва е це мэ та на кi ра-

ва насць ця пе раш няй мо ла дзi?

— Яна ў iх, без умоў на, ёсць, i, 

га лоў нае, гэ та не знi кае з ця гам 

ча су. Бы вае, хлоп цы ля ну юц ца, 

але ў боль шас цi ад да юць ся бе на 

за ня тках на сто пра цэн таў. Чэм пi ё-

на я ба чу ў кож ным, прос та на рас-

крыц цё iх па тэн цы я лу трэ ба кры ху 

больш ча су, чым да зва ляе ву чо ба.

— Усё яшчэ пры сут нi чае хва-

ля ван не пад час вы ступ лен няў?

— Так, страх нi ку ды не сы хо-

дзiць. Тут важ на, каб трэ нер да па-

ма гаў па зба вiц ца ад не га тыў ных 

ду мак: па чы на ец ца бой — ёсць 

толь кi ты, трэ нер i ўнут ра ны го лас. 

Ка лi за ся ро дзiц ца на гле да чах, ус-

пыш ках ка мер або не чым iн шым, 

мож на прай граць. На пра ця гу доў-

га га ча су ў спор це я трэ нi ру ю ся 

з ад ным трэ не рам па дзю до — 

Мi ка ла ем Аста нi ным — i з ад ным 

па ру ка паш ным баi — Анд рэ ем 

Пi ва ва ра вым. З iмi мне вель мi па-

шчас цi ла, дзя ку ю чы ма iм на стаў нi-

кам я атры ма ла свае пе ра мо гi.

— Цi да во дзi ла ся су ты кац-

ца з пэў ны мi стэ рэа ты па мi пра 

спарт сме наў?

— Так, мно гiя ду ма юць, што ў 

нас у га ла ве толь кi ган тэ лi i штан-

гi, але гэ та не так. У мя не шмат 

за хап лен няў: фа та гра фа ван не, га-

та ван не i iн шае. Яшчэ не ка то рыя 

ду ма юць, што я ем вы ключ на зда-

ро вую ежу, што ня праў да. Ад нак 

за ўва жа ла, што ка лi ад маў ля ю ся 

ад са лод ка га i сма жа на га, на ват 

спа бор нiц твы пра хо дзяць ляг чэй. 

А яшчэ ча сам хлоп цы, якiя зна ё -

мяц ца са мной, а пас ля да вед ва юц-

ца, хто я, па чы на юць мя не па бой-

вац ца або па збя гаць. Гэ та не пры-

ем на, бо свае сi ла выя здоль нас цi 

па каз ваю толь кi на трэ нi роў ках i 

спа бор нiц твах, а ў паў ся дзён ным 

жыц цi лi чу ся бе вель мi жа ноц кай. 

Амаль заў сё ды ха джу ў су кен ках i 

на аб ца сах. Гэ та вель мi люб лю!

— Што вам дае фi зiч ная на-

груз ка най перш?

— Ма гу ска заць, што яна — мой 

нар ко тык. Бы вае, трэ нер вы дзя ляе 

не каль кi дзён на ад па чы нак, але 

мне не маг чы ма абы хо дзiц ца без 

за ня ткаў. На ват вод пуск заў сё ды 

су пра ва джа ец ца ак тыў ны мi вi да-

мi дзей нас цi: ха джэн нем па га рах, 

бе гам, пла ван нем. З кож ным го-

дам ста наў лю ся больш ад кры тая i 

ка му нi ка бель ная, мне лёг ка за ста-

вац ца ў доб рай фi зiч най фор ме. 

Ня гле дзя чы на тое што спарт сме-

ны пра хо дзяць праз не вы нос ны 

боль, траў мы, слё зы, дзя ку ю чы 

моц на му ха рак та ру яны ру ха юц ца 

да лей. Хоць я i ста ла чэм пi ён кай 

све ту, гэ та не мя жа, а ад праў ны 

пункт для раз вiц ця. У най блi жэй-

шых пла нах — за ва я ваць за ла ты 

ме даль на да маш нiм чэм пi я на це 

Еў ро пы, якi па вi нен прай сцi ў Мiн-

ску ў маi.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ра i няй.


