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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ЭХ, ТЫ, ЁЛ КІ... 
АЛ КІН!

...Не ве даю, як ка го, а мя не на ві на пра на ра джэн не ў Алы Пу га-
чо вай і Мак сі ма Гал кі на двой ні ад су ра гат най ма ці — хлоп чы ка і 
дзяў чын кі — ша кі ра ва ла. Свой ар ты кул пі шу лі та раль на па «га-
ра чых сля дах» (ха ця па ве дам ля ец ца, што бліз ня ты на ра дзі лі ся 
яшчэ 18 ве рас ня, прос та пра па дзею толь кі за раз ста ла вя до ма), 
та му ўсё яшчэ не па кі дае дум ка, што гэ та ро зыг рыш, ней кі не-
да рэ чны жарт... Зрэш ты, зда ро вы сэнс пад каз вае, што та кі мі 
рэ ча мі не жар ту юць, та му на ві ну трэ ба ўспры маць як да насць. 
Трэ ба, але неш та, пра бач це, пе ра шка джае...

Да вай це да мо вім ся ад ра зу: дзе ці — свя тое. Гэ та на ват на да лей не 
аб мяр коў ва ец ца і не пад ля гае су мне ву. Не здар ма ж ка жуць, што яны 
— квет кі жыц ця. Неш та не тое, як мне ба чыц ца, ад бы ва ец ца не з імі, а 
з іх баць ка мі. «Зор ны мі» баць ка мі, якіх, як і «звы чай ных», так са ма не 
вы бі ра юць...

Не трэ ба на ват браць да ўва гі да лё кіх за меж ных «зо рак»: за апош нія га ды 
мно гія ра сій скія прад стаў ні кі шоу-біз не су дзя ку ю чы су ра гат на му ма ця рын-
ству ста лі баць ка мі. На прык лад, гэ та га не ўтой вае па пу ляр ная ў 1990-я га ды 
спя вач ка Алё на Апі на, у якой та кім чы нам яшчэ ў 2001 го дзе на ра дзі ла ся 
дач ка. Згод на з па ве дам лен ня мі срод каў ма са вай ін фар ма цыі, і ў ця пер 
яшчэ «дзе ю ча га» (тут я най перш пра спе вы, пра ня стра ча ную вя до масць) 
Ва ле рыя Ля вонць е ва з'я ві ла ся дач ка так са ма ад су ра гат най ма ці — у 2010 
го дзе. Ну і са мы вя до мы баць ка дваіх су ра гат ных дзя цей, вя до ма, Фі ліп 
Кір ко раў! Вя до мы най перш та му, што, маг чы ма, больш за ін шых «зор ных» 
баць коў па спра ве і без лю біць «пра пі я рыц ца» на гэ тым фо не. Мо жа, ён і не 
хо ча так ра біць, але ў вы ні ку ўсё атрым лі ва ец ца як заў сё ды: ад праз мер най 
дэ ман стра цыі яго лю бо ві да Алы-Вік то рыі і Мар ці на вее ней кай на цяг ну тас-
цю і штуч нас цю. Та му, на пэў на, не вы пад ко ва Фі ліп стаў аб' ек там жар таў для 
Клу ба вя сё лых і зна ход лі вых. Ка-
ман да Мас коў ска га дзяр жаў на га 
ін сты ту та між на род ных ад но сін 
«Па ра па па рам» на ват пры свя-
ці ла яму цэ лую пес ню, дзе ёсць 
сло вы ад імя як быц цам бы шмат-
лі кіх дзя цей Кір ко ра ва: «По че му 
так жес ток мир?/ По че му на ша 
мать — отец?/ По че му наш отец 
— мать?/ По че му они оба — Фи-
липп?/ Не пой му, как отец живёт/ 
По че му всё не как у лю дей?»

...Па ве дам ля ец ца, што на-
ро джа ныя бліз ня ты — гэ та 
бія ла гіч ныя дзе ці 64-га до вай 
Алы Пу га чо вай і 37-га до ва га 
Мак сі ма Гал кі на. Як той ка заў, 
свеч ку ні хто не тры маў. У тым 
сэн се, што сён ня (дак лад ней, 
пра гэ та трэ ба бы ло па кла па-
ціц ца ўчо ра) су час ныя тэх на-
ло гіі да зва ля юць за ма ро зіць 
жа но чую яй цак лет ку (вы ж ра-
зу ме е це, ча му ме на ві та пра гэ-
та га вор ка), і, у прын цы пе, яно 
са праў ды маг ло быць ме на ві та 
так. Толь кі да зво лю са бе за даць пы тан не... Па маг чы мас ці, да лі кат на: 
а на вош та? Кож ны, вя до ма, сам ула дар свай го лё су... Толь кі ка лі б 
«зор ная» па ра вы ра шы ла ўсы на віць ці ўда ча рыць дзі ця, гэ та бы ло б 
та кой ма раль най пад трым кай для пры ём ных сем' яў, дзі ця чых да моў! Не 
ка жу чы пра ўлад ка ва ны лёс кан крэт ных дзе так, што маг лі па тра піць у 
сям'ю. Па га дзі це ся, Пу га чо ву — ма ці і ба бу лю — ні хто б ні ко лі не змог 
па пра кнуць у тым, што яна не вы ка на ла свай го жа но ча га пры зна чэн ня. 
І за раз спя вач ка маг ла прос та пра цяг ваць ра да ваць пры хіль ні каў сва ёй 
твор час ці або са спа кой ным сум лен нем «спа чы ваць на лаў рах».

Вы хо дзіць, спра ва ў Гал кі ну?.. На ві на пра на ра джэн не дзя цей праз 
су ра гат нае ма ця рын ства су пра ва джа ла ся ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі 
ка мен та ры ем: маў ляў, гэ та — ад каз яго і Пу га чо вай жур на ліс там і ня доб-
ра зыч ліў цам, якія сцвяр джа лі, што ў «зор най» па ры на ме ціў ся раз лад 
і ўсё мо жа скон чыц ца ска са ван нем шлю бу. Тыя чут кі паз ней Мак сім у 

эфі ры аб верг, але, па га дзі це ся, спра вы 
— лепш за сло вы... Не, ні хто не аспрэч-
вае, што ў яго там неш та не «стра ляе»... 
У сі лу аб' ек тыў ных пры чын (ка лі па ра са-
праў ды па жа да ла мець дзя цей) усё трэ ба 
бы ло ра біць так, як і бы ло зроб ле на. Але, 
на мой по гляд, не мае асаб лі ва га зна чэн-
ня: бы ло гэ та «вы ра та ван нем сям'і» ці 
ўзва жа ным ра шэн нем. Бо спра ва як раз 
у дзе цях, якія, як бы ло ска за на вы шэй, 
баць коў не вы бі ра юць. Ка лі з Гал кі ным 

яшчэ ўсё ні чо га (37 год — уз рост ад нос на ма ла ды), як Пу га чо ва бу дзе 
праз не каль кі га доў тлу ма чыць Га ры і Лі за ве це (так быц цам бы на зва лі 
но ва на ро джа ных) свой уз рост?.. Коль кі ён да зво ліць зай мац ца іх вы ха-
ван нем? Між тым, гэ тая «мі на за па во ле на га дзе ян ня» бы ла за кла дзе на 
пер ша па чат ко ва з-за іс тот най роз ні цы ва ўзрос це су жэн цаў... Дзе ці, упэў-
не ны, і на леж ную аду ка цыю атры ма юць, і ў жыц ці бу дуць улад ка ва ныя, 
ды і та лен та мі, Бог дасць, па хва ліц ца змо гуць. Толь кі ці хо піць ім ча су 
ад чуць ра дас ці са праўд на га дзя цін ства — ра зам з баць ка мі?..

У рэш це рэшт, спра ва не ў кан крэт ных проз ві шчах вя до мых лю дзей. 
У іх ёсць сла ва, ёсць гро шы. Ня гле дзя чы на гэ та, «зор кі», на пэў на, шчас-
лі выя або не ў той жа са май сту пе ні, што і мы з ва мі. Толь кі яны — лю дзі 
пуб ліч ныя, што пры звы ча і лі ся да ўсе агуль най і па ста ян най ува гі. Маг-
чы ма, ужо на ват на пад свя до мым уз роў ні: ка лі яны вон ка ва шчас лі выя, 
зна чыць, на поў ні цу і ва ўсім. На пэў на, ад сюль ідзе гэ тае сле да ван не 
вя до ма му «па са дзіць дрэ ва, па бу да ваць дом, вы рас ціць дзі ця»? Але 
дрэў на дач ным участ ку ўжо — цэ лы сад. Ква тэ ры, за га рад ныя да мы 
(за мкі) — куп ле ны-па бу да ва ны і са бе, і на шчад кам. Што за ста ец ца?..

Тое, што «ма ла дых» баць коў кі ну лі ся він ша ваць іх род ныя і сяб ры, 
— цал кам на ту раль на і па-ча ла ве чы зра зу ме ла. Праў да, ве да ю чы но-
ра вы «вы шэй ша га све ту» (тое, што нам да зва ля юць ве даць), вель мі не 
ха це ла ся б, каб на ра джэн не та кім чы нам дзя цей пе ра ўтва ры ла ся для 
ба мон ду ў та кую свое асаб лі вую «мод ную тэ му»...

Не вя сё лая раз мо ва атры ма ла ся, згод ны. Але гэ та не той вы па дак, 
ка лі трэ ба «сця бац ца». Па коль кі га вор ка — пра дзя цей...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Яны — лю дзі пуб ліч ныя, 
што пры звы ча і лі ся да 
ўсе агуль най і па ста ян най 
ува гі. Маг чы ма, ужо 
на ват на пад свя до мым 
уз роў ні: ка лі яны вон ка ва 
шчас лі выя, зна чыць, 
на поў ні цу і ва ўсім.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Для ча го на «хут кiя спат кан нi» 
iдуць дзяў ча ты? Пэў на, з ты мi ж мэ-
та мi, што i прад стаў нi кi моц най па ло-
вы ча ла вец тва. Па мя та е це, як у той 
пес нi пра фаб рыч ных дзяў чат, якiя «с 
парнями встре ча ют ся». Пры нам сi, у 
ва чах удзель нiц я за ўва жы ла цi каў-
насць. А яшчэ, як па да ло ся, спа дзя-
ван не знай сцi сваё шчас це... «Иногда 
из этих встреч что-то по лу чает ся». 
Да рэ чы, «кошт над зеi» — 170 ты сяч 
руб лёў.

...Мне вы да лi бэйдж i па са дзi лi за 
сто лiк. Каб ацэнь ваць но вых зна ё-
мых, пра па на ва лi «кар ту сiм па тый». 
У ёй бы лi пай мен на па зна ча ны адзi-
нац цаць хлоп цаў, а на су праць — тры 
ка лон кi: «ра ман тыч нае спат кан не», 
«сяб роў скiя ста сун кi», «дзе ла выя 
ста сун кi». Пас ля зна ём ства кож на-
му хлоп цу (дзяў чы не) трэ ба бы ло па-
ста вiць «пту шач ку» на су праць кан-
крэт на га iме нi, вы браў шы ха рак тар 
ста сун каў з па тэн цы яль ным парт нё-
рам. По тым гэ тыя кар ты збi ра юц ца i 
ана лi зу юц ца ар га нi за та ра мi, а вы нi кi 
су па дзен няў або не су па дзен няў сiм-
па тый да сы ла юц ца на элект рон ную 
пош ту кож на му ўдзель нi ку. Ка лi сiм-
па тыя ака за ла ся ўза ем най, то хлоп-
цы i дзяў ча ты атрым лi ва юць ну ма ры 
тэ ле фо наў ад но ад на го.

...Дзяў ча ты ча ка лi свай го ча су 
«iкс» у за ле для спат кан няў. Хлоп цы 
кру цi лi ся пе рад люс тэр кам у хо ле. Як 
па тлу ма чы лi ар га нi за та ры, гэ та зроб-
ле на на ўмыс на дзе ля та го, каб па доў-
жыць мо мант хва ля ван няў, з ад на го 
бо ку, i даць маг чы масць дзяў ча там 
пад рых та вац ца як след — з дру го га. 
На прык лад, ад на ўдзель нi ца на ват 
па ча ла ра iц ца, як ёй лепш... сес цi, 
каб у хлоп цаў быў «доб ры агляд».

Па куль пад фар боў ва лi вус ны, 
дзяў чы на-фа то граф пад гляд ва ла ў 
шчы лiн ку i ка мен та ва ла: «Ой, там ва-
ла са цень кi ёсць! Та кi ха ро шань кi!»

Дзяў чы на, якая кла па цi ла ся, як 
ёй лепш сес цi, вель мi хва ля ва ла ся 
на конт знеш нас цi бу ду чых прэ тэн-
дэн таў:

— Па ра дуй, ска жы, што нi ко га ба-
ра да та га ня ма....

Га дзiн нiк па каз ваў ужо 20.25 (па-
ча так быў пры зна ча ны на 20 га дзiн). 
«Муж чы ны за трым лi ва юц ца», — вет-
лi ва па тлу ма чы лi ар га нi за та ры. Нех-
та з дзяў чат пра па на ваў па гу ляць, а 
нех та — са ста вiць ста лы i зла дзiць 
«дам скi клуб» з гар бат кай.

...На рэш це на сту пiў доў га ча ка ны 
мо мант: дзве ры ад чы нi лi ся i ў за лу 
зай шлi адзi нац цаць «доб рых ма лай-
цоў». Я за га дзя пад рых та ва ла ся вес-
цi «страль бу воч ка мi» i «лё гень ка хi хi-
каць». Але маю стра тэ гiю зруй на ваў 
сва iм пы тан нем пер шы ж хло пец:

— Як вы ста вi це ся да аст ра фi зi-
кi?

На ступ ныя пяць хвi лiн я слу ха ла 
апо вед пра ка лапс i ўнут ры я дзер ныя 
пра цэ сы... У гэ ты час у га ла ву прый-
шла дум ка пра тое, што не ад на я 
прый шла сю ды НЕ з мэ тай па зна-
ё мiц ца...

Да лей усё пай шло да во лi лёг ка 
i ве се ла. Пры ем на бы ло на зi раць, 
як па чар зе пад са джва юц ца ўсё но-
выя i но выя хлоп цы. З кiмсь цi бы ло 
сум на, а з не кiм мож на бы ло так 
за бал ба тац ца, што на ват не па чуць 
зва ноч ка, якi азна чаў, што хлоп цу 

на ды шоў час пе рай сцi да iн шай 
дзяў чы ны.

...На ад ным ды хан нi прай шло 
пяць спат кан няў. По тым я ўжо бы ла 
са лi дар ная з хлоп ца мi, якiя, пад са-
джва ю чы ся да мя не, мар мы та лi з 
вi на ва тай усмеш кай: «Ой, коль кi ж 
яшчэ вас?» Праў да, пя цi хвi лiн ныя 

спат кан нi ака за лi ся до сыць ка рыс-
ныя, бо су раз моў цы ў боль шас цi 
сва ёй, трап ля лi ся цi ка выя. У асноў-
ным, як i ка за лi ар га нi за та ры, гэ та 
бы лi «IТ-шнi кi». Але су стрэ лi ся i эка-
на мiст, i ды зай нер, i на ват бар мен. 
Я да ве да ла ся, на прык лад, як га ту ец-
ца мя са па-та тар ску, як рас пра цоў-
ва юц ца кам п'ю тар ныя гуль нi i дзе 
лепш ад па чы ваць у Кры ме. Асаб лi ва 
не ду ма ю чы, я ста вi ла амаль усiм 
«пту шач ку» ў ка лон цы «сяб роў скiя 
ста сун кi». Да рэ чы, за ў ва жы ла, што 
не ўсе хлоп цы так лег ка дум на па-
ды хо дзi лi да ацэнь ван ня дзяў чат. 
Пе рад тым, як па ста вiць сваю «пту-
шач ку», не ка то рыя за ду мен на гля-
дзе лi ў твар, пых ка лi, па не каль кi 
ра зоў пе ра чыт ва лi наз вы ка ло нак, а 
ўжо по тым ста ран на «за но сi лi» мя не 
ў ад ну з iх.

Ду маю, не ўсе яны прый шлi на 
ме ра пры ем ства з мэ тай знай сцi са-
бе сяб роў ку на ўсё жыц цё. Мне па-
да ло ся, што мож на вы лу чыць тры 
ка тэ го рыi хлоп цаў, якiя — кож ны па 
сва ёй пры чы не — вы ра шы лi на ве-
даць iм прэ зу. Перш за ўсё гэ та тыя, 
хто прый шоў прос та дзе ля цi ка вас цi, 
доб ра га баў лен ня ча су i аса бiс та га 
«па ка зу». Прык лад з «аст ра фi зi кам» 
не адзi ны. Быў хло пец, якi вель мi ха-
цеў пад ацца не аду ка ва ным бес пра-
цоў ным мар гi наль ным ча ла ве кам. 
Раз маў ля ю чы на жар го не, ён на зi раў, 
як я на гэ та ад рэ агую. Толь кi пас-
ля да ве да ла ся пра яго вы шэй шую 
аду ка цыю, доб рую пра цу i не бла гi 
кру га гляд.

Дру гая ка тэ го рыя — гэ та на са м -
рэч тыя, хто шу кае са бе «па ло ву». З 
боль шас цю раз маў ляць бы ло пры-
ем на. Але зна хо дзi лi ся i хлоп цы, 
якiя лi чы лi, што дзяў ча ты па вiн ны 
гля дзець на iх як на «прын цаў». 
Яны ла дзi лi свое асаб лi выя пра вер-
кi та го, цi хлу шу я iм. Пры тым са мi 
пры зна ва лi ся, што прос та пра вя-
ра юць, а пас ля гля дзе лi на маю рэ-
ак цыю. I ка лi яна iм па да ба ла ся, то 
за да во ле на ўсмi ха лi ся i пе ра хо дзi лi 
ўжо на менш «афi цый ную» част ку 
раз мо вы. У гэ тых хлоп цаў за га дзя 
бы лi пад рых та ва ны пы тан нi кштал-
ту: «Як час та дзяў ча ты iдэа лi зу юць 
свай го пер ша га хлоп ца?», «Цi час та 

ты пер шая зна ё мiш ся з хлоп ца мi?», 
«Якiя пы тан нi ты хо чаш за даць, каб 
лепш мя не ве даць?». А ад ка зы на 
гэ тыя пы тан нi ства ра лi, як ска заў 
адзiн з су раз моў цаў, «псi ха ла гiч ны 
парт рэт».

А вось для ча го прый шла трэ-
цяя ка тэ го рыя ўдзель нi каў, для 
мя не так i за ста ло ся за гад кай, бо, 
акра мя «пры вi тан не», яны больш 
нi чо га не маг лi ска заць. У ад каз на 
мае вет лi выя пы тан нi я атрым лi ва-
ла кi вок га ла вой, у леп шым вы пад-
ку — ней кае мар мы тан не. З ад ным 
муж чы нам (уз рост яко га знач на 
пе ра ва жаў ме жы па жа да на га) мне 
на да ку чы ла маў чаць, та му я ста ла 
рас каз ваць пра дзiр кi ў азо на вым 
слоi i як яны ўплы ва юць на на ша 
зда роўе (лi та раль на на пя рэ дад нi па 
за дан нi рэ дак цыi бы ла на прэс-кан-
фе рэн цыi, пры све ча най гэ тай тэ-
ме). На здзiў лен не, мой су раз моў ца 
за га ва рыў:

— Гэ та не маг чы ма! Не маг чы ма, 
што вы гэ та ве да е це! Мне на мi ну-
лым тыд нi лi та раль на тое ж са мае 
рас каз ваў мой сяб ра! Гэ та не ве ра-
год на!

Ну што ж, пры нам сi, вы свет лi ла ся, 
што мой су раз моў ца мо жа пад трым-
лi ваць дыя лог. Вя до ма, бы ва юць i 
са рам лi выя лю дзi. Але ка лi ўжо iс-
цi на та ко га кштал ту спат кан нi, дык 
дак лад на не з дум ка мi, што вас там 
бу дуць за баў ляць. Каб доб ра пра вес-
цi час, вы са мi па вiн ны пры нес цi з 
са бой ад па вед ную ат мас фе ру. А су-
праць лег лы пол з ра дас цю яе з вамі 
па дзе лiць.

...Пас ля ня лёг кiх адзi нац ца цi спат-
кан няў ар га нi за та ры са бра лi ва ўсiх 
«карт кi сiм па тый» i хут ка вы зна чы-
лi са мых па пу ляр ных у гэ ты ве чар 
хлоп ца i дзяў чы ну. Шчас лiў чы каў 
па вiн ша ва лi i ўру чы лi не вя лi кiя па-
да рун кi. Пас ля «афi цый най» част кi 
пе ра мож цы се лi ра зам за сто лiк i 
аб мя ня лi ся ну ма ра мi. Я па гля дзе ла 
ў за лу, у якой, акра мя iх, за ста лi ся 
да пi ваць свой сок ад ны дзяў ча ты, i 
ўздых ну ла: «Ну хоць хтось цi знай шоў 
ад но ад на го».
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Праз су ткi на маю элект рон ную 

пош ту прый шла таб лi ца су мя шчаль-
нас цi. З не каль кi мi хлоп ца мi ў мя не 
су па лi по гля ды на сяб роў скiя ста сун кi. 
Пра гля да ю чы вы нi кi, я па шка да ва ла, 
што нi дзе не па зна чы ла «ра ман тыч-
нае спат кан не». Ста ноў чых эмо цый, 
пэў на, бы ло б яшчэ больш...

Вiк то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

ПА ЗНА Ё МIЦ ЦА ЗА... ПЯЦЬ ХВI ЛIН...

Па куль пад фар боў ва лi вус ны, 
дзяў чы на-фа то граф пад гляд ва ла 
ў шчы лiн ку i ка мен та ва ла:
«Ой, там ва ла са цень кi ёсць! Та кi 
ха ро шань кi!»

Я за га дзя пад рых та ва ла ся вес цi 
«страль бу воч ка мi» i «лё гень ка 
хi хi каць». Але маю стра тэ гiю 
зруй на ваў сва iм пы тан нем 
пер шы ж хло пец:
— Як вы ста вi це ся да 
аст ра фi зi кi?

...На ад ным ды хан нi прай шло 
пяць спат кан няў. По тым я ўжо 
бы ла са лi дар ная з хлоп ца мi, 
якiя, пад са джва ю чы ся да мя не, 
мар мы та лi з вi на ва тай усмеш кай: 
«Ой, коль кi ж яшчэ вас?»
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