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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

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

— На огул, на ваш по гляд, трэ нер ады гры вае вя-

лi кую ро лю ў ста наў лен нi ма ла до га спарт сме на?

— Вель мi. Як у трэ нi ро вач ным пра цэ се, так i ў жыц-

цi, у вы ха ван нi. Аг нiя Ва лян цi наў на мо жа пад тры маць 

мя не i за рам ка мi спор ту, та му што я дзя лю ся з ёй 

роз ны мi мо ман та мi. Я i мае баць кi лi чым яе ўжо род-

ным ча ла ве кам. Перш за ўсё ад но сi ны трэ не ра i вуч ня 

па вiн ны быць да вер ны мi, без гэ та га не бу дзе нi чо га. 

Я ма гу з ёй па спра чац ца, вы ка заць свой пункт гле-

джан ня, але ў ме жах ра зум на га, бо вы дат на ра зу мею, 

што ў яе больш во пы ту i ве даў.

— Цi скла да на бы ло тра пiць на юнац кi чэм пi я-

нат Еў ро пы?

— У пе ры яд пад рых тоў кi да ад бо ру на гэ ты тур нiр 

я вы пi саў свае мэ ты на асоб ны ар куш, па ка заў яго 

трэ не ру, каб яна аца нi ла i ска за ла, над чым мне трэ ба 

пра ца ваць, за тым па ве сiў яго на сця ну, каб па ста ян на 

ба чыць i ве даць, што трэ ба ра бiць. А мэ та бы ла тра пiць 

у збор ную, па ехаць на чэм пi я нат кан ты нен та, а там 

узяць ме даль i па ка заць доб ры вы нiк. На пер шым эта пе 

ад бо ру я яшчэ дрэн на спраў ляў ся са сва i мi эмо цы я мi 

i стаў толь кi дру гiм, прай граў шы ўся го дзве се кун ды. 

Вель мi знер ва ваў ся, бо ве даў, што мог быць пер шым. 

Стаў трэ нi ра вац ца яшчэ больш, браў да дат ко выя за-

дан нi i да дру го га эта пу ад бо ру па ды шоў на шмат больш 

са бра ным, хва ля ваў ся не так моц на. Вый граў «рэс пуб-

лi ку» i атры маў маг чы масць па ехаць «на Еў ро пу».

— Ме да лi чэм пi я на ту Еў ро пы так са ма да ста лi ся 

ня прос та...

— Так, псi ха ла гiч на я вель мi на пруж ваў ся бе, у га-

ла ве па ста ян на бы ла дум ка, што аба вяз ко ва трэ ба 

па ка заць доб ры вы нiк. I пас ля пер ша га вi ду, пла ван ня, 

я стаў толь кi 22-м. Тым не менш трэ не ры мя не пад тры-

ма лi, ска за лi, што трэ ба па спра ба ваць i па цяр пець. Са 

страль бы я бег пе рад апош нi, але за пер шыя 800 мет-

раў да гнаў ча ла век 15, на дру гой «васьмісотцы» быў 

ужо ў дзя сят цы, а пас ля за ключ най страль бы пе ра да 

мной за ста лi ся толь кi швед i ра сi я нiн. Я ра зу меў, што 

ма гу iх да гнаць. Сцiс нуў шы зу бы, тры ваў да кан ца i 

стаў дру гiм. Вель мi ста мiў ся, але атры маў не ве ра год-

ны вы бух ад рэ на лi ну, вы ка наў сваю мэ ту. Усе бы лi ў 

шо ку, што з 22-га мес ца я змог пад няц ца на дру гое. 

На ступ най ра дас най на вi ной ста ла тое, што мы пе-

ра маг лi ў ка манд ным за лi ку, а по тым яшчэ да да лi 

ся рэб ра ны ме даль у мiкс це.

— Як даў ся чац вёр ты вiд мна га бор'я — фех та-

ван не?

— Спа чат ку скла да ла ся не вель мi, та му што па 

на ту ры я не спа кой ны, а ак тыў ны. А ў фех та ван нi, як i 

ў страль бе, трэ ба пра ца ваць больш га ла вой, пра дум-

ваць стра тэ гiю, шу каць ха ды. Прай шоў ужо год з та го 

мо ман ту, як да да ло ся фех та ван не. Ка лi б не ад мя нi лi 

чэм пi я нат Еў ро пы, то за раз я быў бы ў Пар ту га лii, дзе 

вы сту паў бы ўжо ў ча ты рох вi дах. Спра ба ваў трэ нi-

ра вац ца i на ка нi ў пя тым вi дзе, удзель нi чаў на ват у 

ад ных спа бор нiц твах i вы гля даў там да во лi ня дрэн на 

ня гле дзя чы на тое, што зда ры ла ся па дзен не.

— У кан ку ры на тур нi рах па су час ным пя цi бор'i 

спарт сме нам мо жа тра пiц ца лю бы конь?

— Так, ён да ста ец ца па жа раб' ёў цы. На тое, каб 

зра зу мець жы вё лу, да юць 15 хвi лiн, але гэ та вель мi 

ма ла, бо трэ нi ру ем ся мы на ад ным ка нi па не каль кi 

га доў. А тут трэ ба зра зу мець, як бу дзе па во дзiць ся бе 

жы вё ла ў той цi iн шай сi ту а цыi, як i на што ад рэ агуе, 

за дзя сят кi хвi лiн. Спарт смен па вi нен злiц ца з ка нём 

ра зам, та му мож на ска заць, што тут ёсць до ля шан-

ца ван ня.

— Якi мi ры са мi па вi нен ва ло даць па спя хо вы 

пя цi бо рац?

— У нас ёсць роз ныя лю дзi, але да ма га юц ца пос-

пе ху больш ак тыў ныя, мэ та на кi ра ва ныя, пра ца здоль-

ныя.

— Баць кi пад трым лi ва юць вас у пра фе сiй най 

кар' е ры?

— У мя не вель мi спар тыў ная сям'я, яны пад ладж-

ва юц ца пад мой гра фiк. Дзве сяст ры пра фе сiй на зай-

ма юц ца бас кет бо лам, та та — гi ра вым спор там, а ма ма 

за хап ля ла ся спор там у дзя цiн стве, але скон чы ла ха ра-

вое ад дзя лен не Iн сты ту та куль ту ры. Я, да рэ чы, так са-

ма скон чыў му зыч ную шко лу, iг раю на скрып цы.

— Сё ле та вы скон чы лi ву чы лi шча алiм пiй ска га 

рэ зер ву. Як да ла ся вам ву чо ба i цi пла ну е це раз-

вi вац ца ў гэ тым кi рун ку?

— Бы ло цяж ка ва та, та му што ўвесь час пра хо дзi лi 

збо ры i спа бор нiц твы. Ка лi больш ча су ад да еш спор ту, 

менш за ста ец ца на ву чо бу. Трэ ба знай сцi ней кi ба ланс 

або вы браць неш та ад но. Па куль я зра бiў стаў ку на 

спар тыў ны вы нiк, хоць, ра зу мею, што ве ды так са ма 

трэ ба атрым лi ваць. Ця пер за ста ю ся ў ву чы лi шчы на 

кур сы трэ не раў, а по тым бу ду па сту паць у БДУФК. 

Ву чо ба так са ма важ ная для мя не, каб пра цяг нуць по-

тым зай мац ца трэ нер скай дзей нас цю, бо ты па вi нен 

мець ней кi пад му рак.

— Якая ва ша га лоў ная мэ та ў спор це?

— Тра пiць на Алiм пiй скiя гуль нi, а ма ра — пе ра маг-

чы там. Як ка жуць трэ не ры, ка лi я сам са бе па стаў лю 

мэ ту, то ўсё зма гу. Яны ба чаць ува мне перс пек ты-

ву.

— Та кая ўпэў не насць ва ўлас ных сi лах мо жа 

раз вiць «зор ную хва ро бу»?

— Я ўжо адзiн раз «зла вiў зор ку» — гэ та бы ло 

пе рад чэм пi я на там све ту, — i там не змог тра пiць у 

пры зы ў аса бiс тых спа бор нiц твах. Ба чу, што мно гiя 

ста вяц ца да мя не як да ты ту ла ва на га ат ле та, але я 

тры маю ся бе ў рам ках i не ма гу ска заць, што дзесь цi 

ў iн шых сфе рах жыц ця з-за спар тыў ных да сяг нен няў 

мне ро бяць па блаж кi.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Фо та да дзе на ге ро ем.

МО ДА НА КА РАН ЦI НЕ
Як стаць па пу ляр ным ча ла ве кам у iм гнен не во ка? («— Як жа 

доб ра ця пер са ра ка га до вым! Яны ў свой час i па сва во лiць па-

спе лi, i до ка заў та му ў iн тэр нэ це ня ма!») Ну вось, на прык лад, 

та кi ва ры янт. Яшчэ ўво сень мi ну ла га го да са мая ма ла дая мiль-

яр дэр ка ў све це, прад пры маль нi ца Кай лi Джэ нер, сфа та гра-

фа ва ла ся цал кам аго ле ная са сва iм хлоп цам, аме ры кан скiм 

трэп-вы ка наў цам Трэ вi сам Ско там. Пра ва ка цый ныя здым кi 

з'я вi лi ся ў Instagram-акаў нце. («Ну мар га тэ ля. Су мес нае сэл фi 

ў люс тэр ку. Ба ра да ты юнак з та ту i роў ка мi ўлад на тры мае мя-

не за яга дзi цу. Пры кме та та го, што я па спя хо вая ба ба. Га нар лi-

ва па кла ла га ла ву на яго гру дзi. У мя не ёсць му жык! Му жы чок. 

Мой. Пла цiць за мя не. Ка хаю яго. I, так, вы ўжо пра цу е це, а мы 

яшчэ на ад па чын ку».) Вы чу лi пра гэ та, ба чы лi фо та? Неш та 

я вель мi су мня ва ю ся. Хоць, без умоў на, 22-га до вая ма дэль, тэ-

ле вя ду чая, якая ў 18 га доў ства ры ла па спя хо вую лi нiю кас ме-

ты кi, што i да зво лi ла стаць ёй са май ма ла дой мiль яр дэр кай у 

гiс то рыi, у гэ тым сэн се за слу гоў вае па ша ны. («Я та кая пры-

го жая, бо ра зум ная, та му та кая сцiп лая. I ка ро ну па праў ляць 

не бу ду».) Але, ма быць, гэ та най перш прык лад па спя хо вас цi ў 

вуз кiх ко лах та кiх жа мiль яр дэ раў.

А цi чу лi вы гiс то рыю пра 23-га до вую мед сяст ру з Туль скай аб лас-

ной клi нiч най баль нi цы Над зею Жу ка ву, якая пад час пан дэ мii вый шла 

на ра бо ту ў праз рыс тым ахоў ным кас цю ме, пад якiм быў толь кi адзiн 

ку паль нiк? Больш чым упэў не ны, што чу лi. Фо та вы клаў адзiн з па цы ен-

таў. Што тут па ча ло ся! («Псi хо ла гi ра яць: ка лi вам вель мi спа да ба ла ся 

пры го жая дзяў чы на, вы пра па на ва лi ёй сха дзiць у рэ ста ран, але яна 

ка тэ га рыч на ад мо вi ла ся i вы з-за гэ та га моц на рас стро i лi ся, прый дзi це 

да до му, па гу ляй це з уну ка мi, гэ та за-

спа кой вае».) Кi раў нiц тва ме ду ста но вы 

на кла ла на ра бот нi цу дыс цып лi нар нае 

спаг нан не, пра вя ло гу тар кi з iн шы мi 

ра бот нi ка мi. Вы свет лi ла ся, што гэ та 

быў не адзi ны вы па дак у баль нi цы. 

(«Бы вае, ду ма еш, што су стрэў клас-

ную дзяў чы ну, вы раз маў ля е це, хо дзi-

це па ка вяр нях. Але да хо дзiць да лож-

ка i — о не! Яна так са ма лю бiць спаць 

ка ля сцен кi».) Але вя лi кая коль касць 

ка рыс таль нi каў се цi ва ўста ла на аба-

ро ну мед сяст ры: «На ды хо дзiць ле та, 

а на ёй ней кi по лi эты ле на вы кас цюм, 

у iх ме ды кi пра вод зяць увесь ра бо чы 

дзень», «Су праць чум ны кас цюм не 

бы вае праз рыс ты, ён не ад па вя дае 

нор мам». Сi ту а цыя зра бi ла дзяў чы ну 

вель мi па пу ляр най, на ват у за меж-

жы — сот нi ка рыс таль нi каў ад туль па-

кi ну лi свае ка мен та рыi. Ме ды кi Ра сii пра вя лi ў яе пад трым ку тэ ма тыч ны 

флэш-моб, так са ма фа та гра фу ю чы ся ў праз рыс тых ахоў ных кас цю мах, 

на дзе тых на спод няе. На тхнi лi ся мас та кi, ад люст роў ва ю чы ге ра i ню ў 

тым са мым строi, але, на прык лад, з кры ла мi анё ла за спi ной... Больш 

за тое, буй ны ра сiй скi вы твор ца нiж няй бя лiз ны пра па на ваў туль скай 

мед сяст ры стаць ма дэл лю, афi цый ным брэн дам кам па нii.

А вось гу мар гла мур ных дам, на прык лад, 29-га до вай Юлii Уша ко-

вай — спарт смен кi, за слу жа на га май стра спор ту Ра сii па бо дзi бiл-

дын гу, май стра спор ту Ра сiі мiж на род на га кла са i па пу ля ры за та ра 

зда ро ва га спо са бу жыц ця, — аца нi лi не ўсе. («Лю ся ска за ла, што хо ча 

ах вя ра ваць сваё адзен не бед ным га ла да ю чым сем' ям. Сё ма ад ка заў, 

што ка лi iм па ды дзе яе адзен не, зна чыць, не та кiя яны i га ла да ю чыя. 

I свар ка па ча ла ся».) Дзяў чы на вы кла ла зды мак фо та ў бi кi нi, зроб ле-

ным з... ахоў ных ма сак для тва ру. («У кра ме: — Дзяў чы на, па ка жы це 

мне, ка лi лас ка, со ка вы цiс кал ку. — Пра бач це, я не як не вель мi моц ная 

ў пан та мi ме».) «За ка за ла на «Алi экс прэ се» но вы трэнд ку паль на га 

се зо на 2020 го да. Убу да ва ныя кла па ны па ляг ча юць ды хан не, але 

кам плек ты трэ ба мя няць кож ныя дзве га дзi ны!» На гэ та ёй на пi са лi, 

што ў мно гiх кра i нах пад час пан дэ мii не ха пае ма сак — ня пра вiль на 

вы ка рыс тоў ваць iх не па пры зна чэн нi, яны маг лi б вы ра та ваць не ка-

му жыц цё. («Ка лi твая дзяў чы на псi хуе, дай ёй пра тэр мi на ва ны ёгурт. 

Ня хай псi хуе ў iн шым мес цы».)

На ка ран цi не мно гiм сум на. Каб не як за няць ся бе, што толь кi не 

вы дум ля юць! («Сён ня прый шоў да вы сно вы, што з'яў ля ю ся са мым 

ра зум ным з тых, хто ця пер жы ве. Так, у ма ёй ква тэ ры. Але факт за ста-

ец ца фак там».) З'я вi ла ся на ват неш та на кшталт мо ды на са ма iза ля цыi. 

На прык лад, Брус Уi лiс пад час яе ча мусь цi ўз'яд наў ся са сва ёй ра ней-

шай сям' ёй. («Вы ве да е це, ча му га лоў ную ро лю ў фiль ме «Ты та нiк» 

вы ка наў Дзi Кап рыа, а не Брус Уi лiс? Та му што ка лi б гэ та быў Брус 

Уi лiс, ён бы ўсiх вы ра та ваў».) Апроч трох да чок там бы ла i ко лiш няя 

жон ка «моц на га арэш ка» — Дэ мi Мур. Як сцвяр джа юць са мi ак цё ры, 

ня гле дзя чы на раз вод i но выя сем'i, у iх за ха ва лi ся доб рыя ад но сi ны. 

(«— Ты па крыў дзi ла ся? — Не. Але ка лi б ты га рэў, а я бы ла по бач i 

ў мя не бы ла б ва да, я б яе вы пi ла».) Дык вось пад час са ма iза ля цыi 

ра ней шая сям'я вы кла ла фо та, дзе ўсе яны — у ад ноль ка вых па ла са-

тых пi жа мах. Гэт кi ка ран цiн ны трэнд. Да лей — бо лей. Брус Уi лiс узяў 

ды i... па га лiў га ла ву ма лод шай да чцэ Та лу ле. («Ня прос та так да бiц ца 

та го, каб ця бе на зы ва лi «мi ра вым му жы ком». Спа чат ку трэ ба стаць 

ра ён ным му жы ком, га рад скiм, по тым аб лас ным...»)

Да рэ чы, гэ тым трэн дам на ка ран цi не ска рыс та лi ся мно гiя ак цё ры, 

на прык лад, га лоў ны ге рой «Сек су ў вя лi кiм го ра дзе». Так са ма муж-

чы ны (той жа Па вел Во ля) па каз ва лi на вi дэа га лен не сва iх бро ваў — 

як га ран тыю ня вы ха ду з до му на са ма iза ля цыi. Па пу ляр най ста ла 

афар боў ка пры чос кi ў яр кi ко лер. З ру жо вы мi ва ла са мi ў сац сет ках 

з'яў ля лi ся спя вак Ры кi Мар цiн, акт ры са Джэ нi фер Лав-Х'ю iт i iн шыя. 

(«Ця пер у су час най ба бы бро вы — як у раз' юша на га са му рая».) Та кая 

яна, вы му ша ная мо да ка ран цi ну...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«КА ЛI СА БЕ ПА СТАЎ ЛЮ «КА ЛI СА БЕ ПА СТАЎ ЛЮ 
МЭ ТУ — УСЁ ЗМА ГУ»МЭ ТУ — УСЁ ЗМА ГУ»
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