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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ЯЖ МА ЦІ 
З «ІН СТАГ РА МА»

Што боль шасць з нас пры гад вае, ду ма ю чы пра сваю ма ту лю? 

Пя шчо ту, да бры ню, цеп лы ню... Ча сам стро гасць, вя до ма. Ну як 

без яе? «— Сы-нок, да-до-му! — Ма-а-ам, яшчэ дзе сяць хві лін, 

мож на!?» Хто не па мя тае та ко га з дзя цін ства? Ну, дык гэ та ж усё 

з-за лю бо ві, праў да? («Гас па ды ні на за мет ку. Ва ша дзі цё пра-

слу жыць даў жэй, ка лі ад даць яго ў флот».) Ха ця, ка неш не, праз-

мер ная апе ка да лё ка не ўсім спа да ба ец ца. Пры га дай це хоць бы 

эпі зод эма цы я наль най раз мо вы па між Эмі кам і яго ма ці цёт кай 

Пе сяй з кі на се ры я ла «Лік ві да цыя». «— Не, вы ба чы лі?! Ён та кі 

хо ча ма ёй смер ці! Не пу шчу!!! — Ма ма, я за рэ жу ся бе но жы-

кам! — Рэж! Ра бі ма му сі ра той!» Тут на фо не лю бо ві ўжо пра гля-

да ец ца пэў ная ма ні пу ля цыя. («Ма ці пі ша ў «Вай бе ры»: «Сы нок, 

тэр мі но ва па трэб на тваё сэл фі». Здзі віў ся, але ад пра віў. Тут 

жа пры хо дзіць ад каз: «Шап ка дзе?!») Усім жа ва ўза е ма ад но сі-

нах з баць ка мі, пры га дай це, ха це ла ся больш сва бо ды, асаб лі-

ва ў пад лет ка вым уз рос це. («Ча сам ма ці вя дуць ся бе як гоп ні-

кі-май да ды ры: — Ёсць што свет лае па мыць? А ка лі знай ду?»)

Але ча сам той са май сва бо ды ста но віц ца за шмат і ў пер шую чар гу — з 

бо ку ма ці. У ад но сі нах да дзя цей, на ва коль ных, уся го све ту... («— Што, 

знай шоў ха ту на Но вы год ці зноў, як ёлуп апош ні, бу дзеш з баць ка мі 

су стра каць? — Ну ма-а-ам...») Гэ та я пра так зва ных яж ма ці. Так ка рыс-

таль ні кі се ці ва на зы ва юць жан чын, якія пры аб са лют на не адэ кват ных 

сва іх па во дзі нах па чы на юць пе ра кон ваць (час та з агрэ сі яй) усіх у тым, 

што ма юць пра ва на па доб ныя вы хад кі, па коль кі яны — ма ці. Іх мер ка-

ван не — усе ім він ны: са сту паць мес ца ў транс пар це, цяр пець дрэн ныя 

па во дзі ны іх на шчад каў у гра мад скіх мес цах і г. д. Па мя таю, у гас цях 

бы ла па ра з дзі цем. Вы б ба чы лі, з якім за мі ла ван нем ма ці на зі ра ла за 

тым, як яно раз маз вае торт па эк ра не чу жо га тэ ле ві за ра... Што вы — яны 

про фі ў пы тан нях вы ха ван ня! («— Сы нок, ад ця бе пах не ап ты міз мам, ты 

што, ра да ваў ся? — Не, гэ та па ца ны ра да ва лі ся, а я по бач ста яў».) Ма-

быць, кож ны мо жа пры вес ці па доб ны прык лад з жыц ця.

Не ка то рыя тлу ма чаць та кія па во дзі ны яж ма ці «сін дро мам вы дат ні-

цы», маў ляў, усё трэ ба ра біць пра віль на, ідэа льна, як па пад руч ні ку. 

(«Аб' ява на іпад ро ме: «Жан чы нам з рус кіх па се лі шчаў ува ход за ба ро-

не ны!») Ін шыя га во раць пра «на рцы са вае рас шы рэн не ма ці» — гэ та 

ка лі жан чы на ўспры мае ўсе пос пе хі дзі ця ці як свае ўлас ныя, на са мрэч 

пры кры ва ючы та кім чы нам аса біс тыя эга цэнт рыч ныя ам бі цыі. («Ка лі 

Ка ці бы ло тры га ды, яна бе га ла га лы шом па пля жы. За раз ёй 30, і дзве 

бу тэль кі шам пан ска га да па ма га юць вяр нуц ца ў дзя цін ства».) Я не псі-

хо лаг, каб мер ка ваць аб дак лад нас ці гэ тых фар му лё вак. («— Іра, ты 

заў сё ды чу еш толь кі тое, што хо чаш! — Ві но з сы рам? Ка неш не бу ду!») 

Са мае га лоў нае, як яны ўплы ва юць на псі хі ку ўлас ных дзя цей? Асаб-

лі ва, ка лі ма ці — яшчэ і пуб ліч ная (зна чыць, апры ёры аў та ры тэт ная) 

асо ба. А што ду маць прос тым лю дзям?

На прык лад, аме ры кан ская 

акт ры са і ма дэль Шар ліз Тэ рон 

рас ка за ла, што вы ра шы ла вы-

хоў ваць свай го сы на Джэк са на 

як... дзяў чын ку. («— Чуў, у ця бе 

дзі ця на ра дзі ла ся! Він шую! Як 

на зва лі? — Сця пан... — Вой, 

на па ку ту ец ца дзяў чы на з та кім 

імем...») Быц цам бы ў тры га ды 

(?!) дзі ця так са мо ска за ла — я 

не хлоп чык. І Джэк са на ўжо ба-

чы лі ў Дыс ней лен дзе ў чор най 

су кен цы з ка рун ка мі, фаль бо-

на мі і не она вы мі аран жа вы мі 

стуж ка мі. На га ла ве — аб ру-

чык, ва ла сы за пле це ныя ў аф-

ры кан скія кос кі... Як вам?

Вы ве да е це, які са мы па пу-

ляр ны трэнд у зна ка мі тас цяў 

жа но ча га по лу ў апош ні час? Пра яго ня даў на вы ка заў ся ра сій скі спя вак 

Юрый Ла за: «У рэй тын гах ге роі, якія год фа та гра фа ва лі і вы клад ва лі 

ў се ці ве го лыя зад ні цы. Да руй це! Але гэ та ні ку ды не вар та». Так, іс нуе 

та кая за баў ка... («Га лоў ны ор ган у ча ла ве ка — «пя тая кроп ка». Ва ўсім 

пры мае ўдзел: у ля чэн ні, ву чо бе, вы ха ван ні, пры няц ці ра шэн няў. А ў 

по шу ку пры год ёй уво гу ле роў ных ня ма».) За ста ец ца толь кі да даць, 

што мно гія з «ге ра інь» — ма ці.

Ня даў на ко ліш нюю зор ку «До ма 2» Але ну Ва да на еву (у яе вась мі га-

до вы сын) асу дзі лі за «га ра чыя тан цы» ў ад кры тым бо дзі і бат фор тах. 

Усё ж, вя до ма, з'я ві ла ся ў ін тэр нэ це. А яна толь кі ўсміх ну ла ся: «Ка лі 

што, я па мя таю пра тое, што ма ці». Ве ра Брэж не ва да лу чы ла ся: на 

«га ра чай ве ча рын цы» стан ца ва ла на ста ле. Бу ру абу рэн ня вы клі ка ла 

Анас та сія Ва лач ко ва, ка лі прый шла на школь ную лі ней ку да дач кі ў 

су кен цы з ве лі зар ным раз рэ зам і дэ каль тэ. Ка рыс таль ні кі па жар та ва лі: 

што, маў ляў, і там са бра ла ся сваю рас цяж ку па каз ваць? Пра апош нія 

я ўжо маў чу — дзе іх толь кі не бы ло? («Ва лач ко ву доб ра па пі ва па сы-

лаць — ад на на га тут, дру гая там».)

А як вам гіс то рыя пра 30-га до вую ма туш ку — жон ку свя та ра — з Маг-

ні та гор ска? Яна пра цуе кас ме то ла гам, а ня даў на эфект ная блан дзін ка 

паў дзель ні ча ла ў кон кур се пры га жос ці: дэ фі лі ра ва ла там у ад кры тых 

кас цю мах, ку паль ні ку. У вы ні ку за ва я ва ла ты тул «Міс Па чуц цё васць». 

Толь кі ба цюш ку, ка лі ўсё ад кры ла ся, пас ля гэ та га ад хі лі лі ад служ бы 

ў царк ве — па куль ма туш ка не па ка ец ца. («— Ба цюш ка, грэш ная я: 

жэр ла, гу ля ла. — Ве даю! — Ад куль? — Пад пі са ны на твой «Ін стаг рам».) 

Та кія яны, яж ма ці ад гла му ру...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«У кож на га свой «У кож на га свой 
рэ цэпт пос пе ху»рэ цэпт пос пе ху»

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Коль кі ча су ў 

дзень займаюць трэ ні-

роў кі?

— Менш, чым пяць 

га доў та му. У мя не свая 

сіс тэ ма трэ ні ро вак, якой 

цал кам да стат ко ва. 

У дзень за раз удзя ляю 

ёй па дзве, ну, мак сі мум 

тры га дзі ны. І мне ха пае, 

хоць ра ней бы ва ла так, 

што ў су ткі на трэ ні роў-

кі іш ло і па во сем га дзін. 

Усё за ле жыць ад уз рос-

ту і ста ту су спарт сме на. 

На огул пра цэс трэ ні роў-

кі скла да на апі саць у не-

каль кіх ска зах, на гэ та 

спат рэ біц ца цэ лы ар ты-

кул. (Смя ец ца.)

— Ад ча го да вя ло ся 

ад мо віц ца дзе ля пра-

фе сій на га спор ту?

— Ад ра зу ўспа мі на ец-

ца юнац тва, ра зу ме еш, 

што, па сут нас ці, яго і не бы ло, бо 

ўвесь час быў за ня ты спор там. Гэ-

та бы лі трэ ні роў кі, спа бор ніц твы, 

збо ры, ла ге ры... Вя до ма, да во дзі-

ла ся шмат у чым са бе ад маў ляць. 

Ча сам на ват прос та вый сці ў кі но 

бы ло праб ле ма тыч на, та му што 

на на ступ ны дзень пла на ва ла ся, 

на прык лад, цяж кая трэ ні роў ка і 

трэ ба бы ло аба вяз ко ва ад па чыць. 

Што да ты чыц ца не зда ро вай ежы, 

я ўво гу ле яе не люб лю і для мя не 

ад мо ва не з'яў ля ец ца вя лі кай тра-

ге ды яй.

— Што мо жа це па жа даць па-

чы на ю чым спарт сме нам?

— Вель мі шмат лю дзей пы та юц-

ца, як да маг чы ся пос пе ху, які яго 

сак рэт... Ска жу так: у кож на га ён 

свой. Ня ма ней ка га пэў на га рэ цэп-

та, што трэ ба ра біць для та го, каб 

усё атры ма ла ся. Але ёсць пэў ныя 

пра ві лы, пры да па мо зе якіх, ка лі 

іх пры трым лі ва еш ся, ты да ма га-

еш ся мак сі му му. Са мае важ нае і, 

я лі чу, са мае га лоў нае — гэ та лю-

боў да той спра вы, якой зай ма еш-

ся. Трэ ба ра зу мець, што ты ро біш, 

для ча го. Ста віць са бе мэ ты. Без 

іх ру хац ца цяж ка, бо не ве да еш, у 

якім кі рун ку іс ці. Та му мэ та — гэ-

та ас нова твор нае. Ну і, вя до ма ж, 

ба чыць, як гэ тай мэ ты да сяг нуць, 

ве даць шля хі, як да яе дай сці. 

І прос та пра ца ваць. Зда ва ла ся б, 

усё эле мен тар на, але гэ та пра цуе. 

Ну і ад но з най важ ней шых пра ві-

лаў — гэ та ве ра ў тое, што ты ро-

біш, ве ра ў ся бе не за леж на ад та го, 

хто і што га во рыць. Ка лі ты ве рыш, 

што ў ця бе атры ма ец ца, то ні хто 

і ні што не змо жа ця бе пе ра ка наць 

у ад ва рот ным.

— Ці мно гае па мя ня ла ся ў кар'-

е ры пас ля на ра джэн ня дач кі?

— Вя до ма, ка лі ў ця бе з'яў ля юц-

ца дзе ці, усё мя ня ец ца ва кол, кан-

цэнт ру еш ся больш на сям'і. Ка лі не 

бы ло яшчэ дач кі, мы з му жам заў-

сё ды за ста ва лі ся по бач — спа бор-

ніц твы, збо ры, ней кія вы ез ды. Та му 

на доў га не рас ста ва лі ся. Ця пер з 

гэ тым скла да ней. Але я ста ра юся 

адап та вац ца.

— Ду ма е це пра тое, каб яна 

пай шла па ва шых сля дах?

— Не, гэ та га ад на знач на не ха-

чу. Я, на пэў на, «на ела ся» спор ту 

ў пла не эмо цый, пе ра жы ван няў. 

І бы ла б ра да, ка лі б яна знай шла 

для ся бе якую-не будзь ін шую сфе-

ру. Але зноў-та кі, ка лі дзі ця са мо 

вы ка жа жа дан не, на пэў на, пе ра-

шка джаць не бу ду.

— Клуб па пла ван ні быў ва-

шай но вай мэ тай?

— Яго мы ад кры лі ча ты ры га-

ды та му. Са бра ла ся іні цы я тыў ная 

гру па, якая вы ра шы ла гэ та зра-

біць. Мы па ду ма лі, што бу дзе мэ-

та згод на і ак ту аль на су стра кац ца 

з хлоп чы ка мі і дзяў чат ка мі, дзя ліц-

ца во пы там, рас каз ваць пра свае 

пос пе хі, ну і, вя до ма ж, да па ма-

гаць ім раз ві ваць свае здоль нас ці. 

Я вель мі га на ру ся сва і мі вы ха ван-

ца мі. За раз яны па ча лі вы сту паць 

на буй ных між на род ных спа бор-

ніц твах і, ня гле дзя чы на тое, што 

не ўсе атрым лі ва юць пры за выя 

мес цы, дак лад на трап ля юць у 

дзя сят кі най мац ней шых. Для мя-

не яны — мая пе ра мо га і мой го-

нар.

— Пра ект Sроrt-іnсlusіоn увян-

чаў ся та кім жа пос пе хам?

— Ідэя ўзнік ла паў та ра го да 

та му зу сім не ча ка на. На ад ным 

аў кцы ё не ў пад трым ку дзя цей я 

па зна ё мі ла ся з Тац ця най Якаў-

ле вай, і пад час гу тар кі 

з'я ві ла ся за дум ка ства-

рыць спар тыў ны пра ект 

для дзя цей з аў тыз мам, 

каб са цы я лі за ваць іх у 

гра мад стве. Дзя ку ю чы 

за ня ткам спор там яны 

мо гуць больш прад ка-

заль на па во дзіць ся бе ў 

паў ся дзён ным жыц ці. Для 

іх гэ та неш та на кшталт 

тэ ра піі. Мы бу дзем раз-

ві вац ца да лей, але ха чу 

ска заць, што ўжо ёсць 

вы ні кі. Нам вель мі да па-

ма га юць га рад скія ўла ды 

і Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў. Усе ад гук ну лі ся, і 

гэ та вель мі вы дат на!

— Вы ні ко лі не ха це-

лі па спра ба ваць ся бе ў 

ін шай сфе ры?

— Мя не заў сё ды ці ка-

ві ла кі но. Я на ват вы кон-

ва ла эпі за дыч ную ро лю ў 

на шым ай чын ным се ры я-

ле «Вы шэй за не ба». Для 

мя не гэ та быў та кі клас-

ны і не звы чай ны во пыт, я яго на-

ват паў та ры ла б, хоць гэ та вель мі 

скла да на.

— Ці бы лі мо ман ты, ка лі ха це-

ла ся ўсё кі нуць? 

— Вя до ма, я ду маю, кож ны з 

гэ тым су ты ка ец ца. Ка лі ста но віц-

ца цяж ка, ка лі на да ку чы ла ма на-

тон ная пра ца, на ву лі цы дрэн нае 

на двор'е, і ўсё ля нот на, і ні чо га не 

хо чац ца, кепскі на строй і ў ця бе, 

і ў трэ не ра. Стом ле насць ады-

гры вае вя лі кую ро лю. У та кія мо-

ман ты вель мі важ на прос та трош-

кі вы дых нуць, даць са бе паў зу. 

Я звы чай на пра сі ла адзін-два дні, 

каб па зай мац ца без удзе лу трэ не-

ра, трош кі псі ха ла гіч на раз гру зіц-

ца. Ча сам маг ла на ват не пла ваць 

не каль кі дзён, прос та зай мац ца ў 

за ле. По тым з но вы мі сі ла мі зноў 

па чы на ла пра ца ваць, ра зу ме ю чы, 

што ўсё гэ та дро бя зі і га лоў ная мэ-

та — на пе ра дзе.

— А што на конт кры ты кі?

— Ве да е це, у дзя цін стве вель мі 

ба лю ча яе ўспры ма ла. Я не лю бі ла, 

ка лі мя не кры ты ку юць. Вя до ма ж, 

маў ча ла, тры ва ла, але ўнут ры ўсё 

кі пе ла. З уз рос там гэ та тро шач кі 

пры ціх ла. Ра зу мею, што кры ты-

ка — адзін з эле мен таў для ўдас-

ка на лен ня. Без яе ні як, та му за раз 

стаў лю ся цал кам спа кой на. Вя до-

ма, не з усім бы ваю згод ная. Лі чу, 

што трэ ба быць псі ха ла гіч на га то-

вым да кры ты кі, у якой бы сфе ры 

ты ні раз ві ваў 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.

«У прын цы пе ва ўсіх 
плыў цоў ёсць свое асаб лі вая 
фо бія: не шмат хто лю біць 
пла ваць, ка лі не ба чыць дна».

«З'я ві ла ся за дум ка ства рыць 
спар тыў ны пра ект 
для дзя цей з аў тыз мам, 
каб са цы я лі за ваць іх 
у гра мад стве». 


