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ЗА ЗНЕШ НІМ 
ФАК ТА РАМ

Усім нам улас ці ва па раў ноў ваць. Не спра чай це ся, што ёсць тыя, 
хто гэ та му не пад улад ны. («Вам сум на на ра бо це? Скла дзі це свой 
за ро бак за год. Ця пер вам бу дзе яшчэ і са мот на».) Прос та адзін 
пра во дзіць па ра ле лі ін тэ лі гент на, у дру го га гэ ты пра цэс ча сам 
на бы вае гі пер тра фі ра ва ны або хва ра ві ты ха рак тар. («Ці зма гу я 
ка лі-не будзь стаць та кім жа шчас лі вым, як лю дзі з рэ кла мы ту а-
лет най па пе ры, ад якой змы ва ец ца ўтул ка?») Мы па раў ноў ва ем 
смак дзя цін ства з да рос лым до све дам, абя цан ні на чаль ства з 
ліч ба мі ў раз лі ко вых ліст ках з бух гал тэ рыі, сён няш ні дзень — з 
уча раш нім, на двор'е сё ле та і ле тась. («Та па лі ны пух гэ тым ле там 
пой дзе на пу ха ві кі».) Ну і, вя до ма, як без той «адзеж кі, па якой 
су стра ка юць»? («Як га во рыць жон ка: усё-та кі аб ца сы — рэч не-
звы чай ная! Аб ула — шы коў ная жан чы на... Зня ла — шчас лі вы 
ча ла век!») Знеш насць — ці не адзін з лі да раў у па раў на ннях. 
(«Юрый быў у вы дат най спар тыў най фор ме. Праў да, на пу зе яна 
ўжо не сы хо дзі ла ся».)

Ня даў на ў се ці ве ка рыс таль ні кі вель мі ак тыў на аб мяр коў ва лі фа та-
гра фію ра сій скай тэ ле вя ду чай Ка ця ры ны Анд рэ е вай. 55-га до вая ма ці 
вы гля да ла по бач з 34-га до вай дач кой як яе сяб роў ка. («Я ж ра ней 
30-га до вых жан чын лі чыў ста ры мі цёт ка мі. Да руй це мне, мі лыя дзяў ча-
ты!») Сак рэ там сва ёй знеш нас ці тэ ле вя ду чая на зва ла тры пра ві лы, які мі 
яна ка рыс та ец ца ў спра ве падтрымання пры га жос ці і ма ла до сці. Гэ та 
за хоў ваць рэ жым дня, ду маць па зі тыў на і ак тыў на зай мац ца спор там. 
Са праў ды, усё вель мі прос та. Толь кі ці ўсе з нас мо гуць па хва ліц ца ня-
ўхіль ным вы ка нан нем гэ тых па сту ла таў? Рэ жым дня? («Клуб ана нім ных 
аб жор «Пыль ныя ган тэ лі» — гэ та не пра вас?) Ду маць па зі тыў на? («Ра-
бя ты, хто не па спеў па ху дзець да ле та, — мы ма лай цы, ра бя ты. Бо як 
ве да лі, што ле та не бу дзе».) Зай мац ца спор там? («Ра ніш няя пра беж ка. 
Што мо жа быць лепш яе ад сут нас ці?») Я гэ та да та го, што за пры го жай 
знеш нас цю ста іць най перш ка ла саль ная пра ца над са бой. Ка лі і зайз-
дрос ціць, дык толь кі «па-бе ла му».

Зноў жа ня даў на аб мяр коў ва ла ся дэ каль тэ 70-га до вай С'ю зан Са ран-
дон на Кан скім фес ты ва лі. Яно бы ло та кім ша кі ру ю чым, што зайз дрос на 
ўзды ха лі на шмат больш юныя пры га жу ні. А 71-га до вая Шэр, якая вый-
шла на сцэ ну му зыч най прэ міі ў двух стро ях, якія сціп ла на за вём... вель мі 
ад кры ты мі? Мож на зноў жа па-роз на му ста віц ца да гэ та га. («Усё ж та кі 
ў за суш ван ні ві на гра ду ёсць свая ра зы на чка».) Але і тут за знеш нас цю 
ста іць неш та боль шае. Сі ла ду ху, сі ла во лі. Зда ро вая до ля аван ту рыз му, 
у рэш це рэшт, які не дае за сох нуць на ват у та кім уз рос це! («Ад дрэн на га 
на строю трэ ба па збаў ляц ца дрэн ны мі па во дзі на мі».) Што толь кі па цвер-
дзі лі ко ліш нія ма дэ лі ча со пі са «Плэй бой», якія праз вель мі мно га га доў 
ад на ві лі свае зна ка мі тыя вок лад кі. Яны па ка за лі, што да гэ туль за ста-
юц ца пры ця галь ны мі, ня гле дзя чы на ўзрост. Амаль усе з іх вы гля да лі на 
ўсе «сто». Маг чы ма, ім у гэ тым да па маг ла іх ра ней шая ра бо та? («Будзь 
з тым, хто заў сё ды хо ча ве даць, як прай шоў твой дзень».)

Бры тан скія ву чо ныя аб на ро да ва лі вы ні кі свай го но ва га да сле да ван ня 
па по шу ку ідэа льных па ра мет раў це ла муж чы ны і жан чы ны. Спе цы я ліс ты 
пра вя лі апы тан не, у якім бра лі ўдзел хлоп цы і дзяў ча ты ва ўзрос це 20 га-
доў. Рэ спан дэн ты па він ны бы лі ад ка заць на пы тан ні, што да ты чы лі ся іх 
уяў лен няў аб ідэа льнай фі гу ры, не толь кі сва ёй, але і про ці лег ла га по лу. 
(«Я, ка неш не, не ідэ ал, але і ты не сма жа ныя пель меш кі».) І што яны вы-
свет лі лі? Ві да воч ныя рэ чы. («— Та бе 34? — Мне 39. — Як гэ та ад бы ло ся?») 
Бры тан скія да след чы кі ўста на ві лі, што хлоп цы і дзяў ча ты ад да юць пе ра ва гу 
спар тыў на му це ласк ла ду. Пер шыя цэ няць у дру гіх гру дзі і зграб насць, дру гія 
ў пер шых — ду жыя но гі і на ка ча ны торс. («— Ма ма, я пры го жая? Спы тай 
у свай го хлоп ца лепш. — Яко га хлоп ца? — Вось імен на».)

Але што мо жа ве даць ма ла досць? («На са май спра ве каў чэг на зва лі 
Но е вым, та му што мно гія на ім ны лі, што ў па ру атры ма лі не пры го жае 
ства рэн не».) Вы чу лі пра бра тоў-бліз нят з Фран цыі з рус кім проз ві шчам 
і два ран скі мі ка ра ня мі Іга ра і Ры го ра Баг да на вых? Яны ад ны з са мых 
вя до мых ах вяр плас ты кі на пла не це. Тэ ле вя ду чыя зра бі лі не адзін дзя-
ся так апе ра цый, спра бу ю чы за ха ваць ма ла досць і пры га жосць. У вы ні ку 
сён ня 67-га до выя бра ты на гад ва юць мон страў з філь ма жа хаў. («Траў-
ма то лаг ска заў, што маё жыц цё зрас ло ся ня пра віль на і да вя дзец ца зла-
маць яго паў тор на».) Але што ці ка ва. Адзін з бра тоў, Ігар, ка рыс та ец ца 
прос та ша лё най па пу ляр нас цю ў жан чын. («Свой ста рэнь кі і трух ля вы 
жы гу лё нак ён ча сам лас ка ва на зы ваў «Хлам бар джы ні»). Быў трой чы 
жа на ты, апош ні раз — на на след ні цы Бур бо наў і пра пра праў нуч цы Лю-
до ві ка ХVІ. А на Кан скім фес ты ва лі ён вёў пад ру ку чац вёр тую сваю 
па сію, 33-га до вую ма дэль (на здым ку), якую не за сму чалі ні ўзрост, ні 
знеш насць абран ні ка. Зна чыць, бы ло яшчэ неш та? («У кра му «Усё для 
ця бе» за вез лі сві тан кі і ту ма ны».)

На пры кан цы кра са моў ны прык лад у тэ му з на шай кра і ны. Ан ге лі-
на Уэль ская, пер шая бе ла рус кая ма дэль з ДЦП, рас пра ну ла ся, каб 
да ка заць, што ска жо нае па ра лі чам це ла здоль нае быць пры го жым і 
сек суаль на пры ваб ным. «Міль ё ны дзяў чат і жан чын з ін ва лід нас цю па 
ўсім све це па він ны зра зу мець: іх не дас ка на лас ці спры я юць гар ма ніч-
на му ўспры ман ню цэ ла га», — ска за ла дзяў чы на. Сва ім пры кла дам яна 
хо ча на тхніць ас тат ніх дзяў чат з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі не ба яц ца 
вы хо дзіць у свет, да ся гаць мэт і лю біць ся бе. Што да даць? «Ад ной чы 
ры зык нуў шы, мож на за стац ца шчас лі вым на ўсё жыц цё!»

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

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

— Ча му вы не вы бра лі від спор ту, яко му ўсё 
жыц цё ад да лі баць кі?

— Я па чы на ла зай мац ца спар тыў най гім нас ты кай 
у ма мы, по тым яе зволь ні лі, а та та з'е хаў з Баб руй ска 
пра ца ваць трэ не рам у Аў стра лію. Та му пе рай шла ў 
ін шы від спор ту — ба раць бу. Спа чат ку, вя до ма, не 
ду ма ла, што гэ та пе ра рас це ў неш та боль шае, чым 
хо бі. У той час яшчэ ха дзі лі з сяст рой на тан цы, і вось 
як раз іх я раз гля да ла як бу ду чую пра фе сію. Але, ка лі 
па ча лі ся спар тыў ныя збо ры, вя до ма, я ўжо не маг ла 
са брац ца і па ехаць на кан цэрт.

— Пос пе хі ў ба раць бе да вас прый шлі да во лі 
хут ка...

— У дзя цін стве ў Бе ла ру сі не прай гра ва ла ні ра зу, 
ця пер, да рэ чы, так са ма. Па еха ла на пер шы чэм пі я нат 
Еў ро пы ся род ка дэ таў і там па цяр пе ла па ра жэн не пер-
шы раз у жыц ці, та му  доб ра за пом ні ла гэ ты мо мант. 
А вось ка лі пры еха ла на гэ ты ж тур нір ужо праз год, 
за ва я ва ла ся рэб ра ны ме даль. Па ча ла атрым лі ваць 
не вя лі кія гро шы, а для ча ла ве ка ў 16 га доў гэ та ня-
дрэн ны сты мул.

— Па мя та е це, ку ды па тра ці лі свае пер шыя пры-
за выя?

— Ку пі ла ноў тбук, праў да, у рас тэр мі ноў ку, ха це-
ла ся, каб за ста лі ся яшчэ гро шы на дроб ныя вы дат кі, 
пры сма кі і гэ так да лей.

— У 19 га доў вы тра пі лі на Алім пі я ду, ура жан няў 
бы ло шмат?

— Адзін раз па бы ваў шы там, заў сё ды хо чац ца 
вяр нуц ца. Гэ та асаб лі выя спа бор ніц твы, іх нель га па-
раў наць ні з чэм пі я на там све ту, ні з чымсь ці яшчэ. 
Усе най леп шыя спарт сме ны з усіх кра ін збі ра юц ца ў 
ад ным мес цы.

У Лон да не, на сва ёй пер шай Алім пі я дзе, я ста ла 
вось май, на пэў на, не ха пі ла во-
пы ту. Ця пер ужо хо чац ца боль-
ша га, спа дзя ю ся, у мя не яшчэ 
бу дзе шанц вяр нуц ца з алім пій-
скім ме да лём.

— Пас ля Гуль няў-2012 быў 
чэм пі я нат све ту, які вы вый-
гра лі.

— Так, і гэ та на клад ва ла на 
мя не пэў ную ад каз насць і з бо-
ку ба лель шчы каў, і з бо ку кі раў-
ніц тва спар тыў най га лі ны. Да 
та го ж вы хо дзіць на па ядын кі 
ста ла больш скла да на, бо са-
пер ні цы ста лі на строй вац ца на 
мя не па-ін ша му. Але не ўза ба ве 
я ўсім пад нес ла не вя лі кі сюр-
прыз — пай шла ў дэ крэт (усмі-
ха ец ца).

— Не страш на бы ло ўпус-
ціць пос пех, да яко га толь кі 
прый шлі?

— На той мо мант — не. А 
ця пер, ве да ю чы ўсё тое, праз 
што мне да вя ло ся прай сці, каб 
вяр нуц ца, бы ло б страш на. Та-
ды я ўсё ба чы ла ў вя сёл ка вых 
ко ле рах, на пэў на, як і боль шасць 
ця жар ных. Да та го ж бы ла вель мі ма ла дая і на ват дум-
кі не да пус ка ла, што не вяр ну ся ў вя лі кі спорт. Але, як 
вы свет лі ла ся, зра біць гэ та вель мі скла да на, пры чым не 
столь кі фі зіч на, коль кі ма раль на, бо ў ча ла ве ка ўсё ідзе 
ад га ла вы. Я па кі ну ла ба раць бу з псі ха ло гі яй пе ра мож цы, 
а вяр ну ла ся, ка лі ўсе пра мя не ўжо кры ху за бы лі ся.

— Як змя ні ла ся жыц цё пас ля на ра джэн ня дзі-
ця ці?

— Кар ды наль на. Вя до ма, трэ ба бы ло цал кам пе ра бу-
доў ваць свой гра фік. Да па ма га лі ўсе — і муж, і баць кі. Я 
па ча ла трэ ні ра вац ца ўжо праз ме сяц пас ля ро даў, ка лі 
ар га нізм тро хі ады шоў ад стрэ су. Вя до ма, не па поў най 
на гру жа ла ся бе (ця пер так вы гля дае мая за рад ка), а та-
ды зда ва ла ся, што гэ та паў на вар тас ная трэ ні роў ка. Ме-
ся цы праз тры па ча ла вы хо дзіць на ды ван і ба роц ца.

Ця пер ча сам бя ру сы на з са бой на трэ ні роў кі і збо-
ры, ён у мя не вы рас кам па ней скім, лёг ка зна хо дзіць 
агуль ную мо ву з ма ёй ка ман дай. Са ве лію ўжо амаль 
ча ты ры га ды. Ён, да рэ чы, ве дае па ру пры ём чы каў, 
якім на ву чы лі хлоп цы з ка ман ды. Ужо і з ма май спра-
буе ба роц ца (смя ец ца).

—- Праз год пас ля ва ша га вяр тан ня ўзнік лі праб-
ле мы са зда роў ем...

— Так, са шчы та па доб най за ло зай. Мне за ба ра ні лі 
трэ ні ра вац ца, не ка жу чы ўжо пра ўдзел у спа бор ніц-
твах. Бы ло вель мі скла да на, я не ве да ла ку ды кі нуц ца, 
ка го пра сіць аб да па мо зе. На таб лет ках вый сці з сі туа-
цыі не атрым лі ва ла ся, ска за лі, трэ ба апе ры ра вац ца. 
Мя не стра шыў гэ ты ва ры янт, та му што я яшчэ ма ла-
дая, але як да лей жыць і трэ ні ра вац ца без шчы та від кі? 
До ма ўсё роў на, вя до ма, трэ ні ра ва ла ся, не ся дзець 
жа на мес цы, каб по тым зноў усё па чы наць з ну ля. На 
ней кі мо мант аха пі ла рос пач, зда ва ла ся, больш я не 
вы тры маю. Паз ней усё ж та кі вы ра шы лі праб ле му з 
да па мо гай таб ле та к, зараз пад трым лі ваю па трэб ны 

ба ланс гар мо наў не за ба ро не-
ны мі ў спор це прэ па ра та мі.

— Дзе ля ча го спарт сме ны 
ідуць на та кія ах вя ры, ры зы-
ку ю чы са мым га лоў ным — 
зда роў ем?

— Алім пі я да! Мне ха це ла ся 
б па ка заць вы нік ме на ві та там. 
Пас ля на ра джэн ня дзі ця ці, вя-
до ма, у га ла ве неш та змя ні ла-
ся, ця пер хо чац ца ся бе ча сам 
па шка да ваць. Асаб лі ва ка лі 
Са ве лій па ды хо дзіць да мя не 
на трэ ні роў цы і ка жа: «Ма ма, 
да вай па гу ля ем, ну што ты ўсё 
трэ ні ру еш ся, ты ж сто міш ся». 
Ад нак кож ны спарт смен ра зу-
мее, што гэ та па трэб на толь кі 
яму, і ні ко му больш. Нас жа ні-
хто не пры му шае рвац ца, не хо-
чаш — не ра бі. Але я ра зу мею, 
што, па куль ёсць маг чы масць, 
зда роўе і ўзрост да зва ля юць, — 
лепш зра біць, та му што ўсё ас-
тат няе я па спею по тым.

— Га лоў ная мэ та ў спор-
це — алім пій скі ме даль, а ў 
жыц ці?

— Я б ха це ла, каб Са ве лій вы рас год ным ча ла векам, 
а гэ та перш за ўсё за ле жыць ад вы ха ван ня. Ад на шых 
ад но сін з му жам Мі ха і лам, бо дзе ці ўсё за ўва жа юць, 
та му вы хоў ваць трэ ба ў пер шую чар гу ся бе.

— Афі цый на вы не за му жам, штамп у паш пар це 
не мае для вас зна чэн ня?

— Па куль на гэ та прос та ня ма ча су, а на огул я б, 
вя до ма, ха це ла быць ня вес тай, зла дзіць вя лі кае свя та 
з гас ця мі і він ша ван ня мі.

— Што вы больш за ўсё цэ ні це ў муж чы не?
— Якой бы моц най ні бы ла дзяў чы на, по бач з 

муж чы нам заў сё ды хо чац ца ад чу ваць ся бе сла бай, 
та му для мя не га лоў нае — ха рак тар. Адзін з па ка-
заль ных мо ман таў: быў час, ка лі мы з Мі шам трэ ні-
ра ва лі ся ра зам, я бы ла яшчэ зу сім ма лень кая, але 
нас усё роў на ста ві лі ў па ру. Дык вось, на ват ка лі я 
ўклад ва ла ў ба раць бу ўсе свае сі лы, ён ні ко лі мне не 
пад даў ся. Для мя не ён са праўд ны муж чы на і апо ра 
па жыц ці.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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