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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Шан сон ця пе раш ні і ра ней-

шы моц на ад роз ні ва юц ца?

— Ця пер кі ру нак стаў вель-

мі шмат гран ны, гэ та ўжо даў но 

не толь кі блат ная пес ня. Ён стаў 

больш на гад ваць тое, што ра ней 

на зы ва ла ся эст ра дай аль бо шля-

ге рам. Гэ та тыя кам па зі цыі, якія 

жы вуць больш за тры-пяць га доў, 

не як хі ты-ад на дзён кі. Гэ та тыя 

пес ні, якія хо чац ца пе ра слу хоў-

ваць, вы кон ваць у кам па ніі бліз кіх 

лю дзей як у мо ман ты ра дас ці, так 

і су му.

— Ці па пу ляр ны гэ ты кі ру нак 
у Бе ла ру сі?

— Я лі чу, што не толь кі ў нас, 
але і на пра сто рах СНД, і та му 
ёсць мност ва па цвяр джэн няў. Гэ-

та і поў ныя за лы, і тая ака ліч насць, 

што ра дыё стан цыі, у 

фар ма це якіх пры сут ні-

чае шан сон, — са мыя 

рэй тын га выя. На іх са-

мая да ра гая рэ кла ма, і ў 

іх са мая вя лі кая, да рос-

лая, пла це жаз доль ная і 

ду ма ю чая аў ды то рыя.

— А што на конт 

мо ла дзі?

— На прык лад, у Ра-

сіі і Укра і не вель мі шмат 

ма ла дых слу ха юць і ра-

зу ме юць шан сон. А ў 

Бе ла ру сі асноў ная яго 

аў ды то рыя на шмат ста-

рэй шая. Я ўво гу ле лі чу, 

што прак тыч на кож ны 

ча ла век з ча сам пры хо-

дзіць да та го, што яму 

ста но віц ца зра зу ме-

лай і па трэб най та кая 

му зы ка.

— Твор часць якіх шан санье 

паў плы ва ла на вас?

— Не ма гу ска заць, што ў мя не 

ёсць лю бі мыя вы ка наў цы. З са бой 

у да ро зе заў сё ды ёсць флэш ка з 

му зы кай, на ёй са бра ныя вы ка наў-

цы і кам па зі цыі роз ных жан раў ды 

кі рун каў. Час цей за ўсё гэ та не ма-

са ва-па пу ляр ныя тво ры, а тое, што 

па да ба ец ца аса біс та мне. Хоць на-

огул му зы кі ў жыц ці ха пае, та му ў 

воль ны час я не так час та яе слу-

хаю. Час цей за ўсё гэ та прос та ра-

дыё ў фо на вым рэ жы ме. Ка лі еду за 

ру лём у даль няй да ро зе, ад на з ма іх 

лю бі мых ме ло дый — гэ та ці шы ня.

— Вы соль ны вы ка наў ца. А як 

ста ві це ся да ду э таў?

— Доб ра, але па куль у мя-

не амаль не бы ло та ко га во пы ту. 

Ад нак на гэ тую тэ му ёсць шмат 

пла наў і ідэй. Лі чу, што пер ша па-

чат ко ва трэ ба ад штур хоў вац ца ад 

ма тэ ры я лу. Не так важ на з кім спя-

ваць, больш важ на, што ме на ві та.

— Ці час та гаст ра лю е це?

— На шчас це, у мя не шмат ра-

бо ты, вы ступ лен няў і пе ра ез даў. У 

асноў ным, вя до ма, па Бе ла ру сі, бо 

гэ та мая ра дзі ма. Рэ гу ляр ныя гаст-

ро лі па ёй бы ва юць вяс ной і во сен-

ню. Час та за пра ша юць на дні го ра да, 

раз на стай ныя пры ват ныя і за кры тыя 

ме ра пры ем ствы як у нас, так і за мя-

жой. Па коль кі я спя ваю толь кі на рус-

кай мо ве, гэ та аб мя жоў вае спектр 

маг чы мас цяў, але тым не менш, геа-

гра фія ма іх вы ступ лен няў усё роў на 

до сыць шы ро кая. Ка лі ка заць пра 

за меж жа, то не ад на ра зо ва вы сту-

паў на пры ват ных ме ра пры ем ствах у 

Гер ма ніі, ААЭ, кра і нах Бал тыі, вель мі 

шмат ва Укра і не, ну і, вя до ма ж, у 

Ра сіі — ад Ка лі нінг ра да да Да лё ка-

га Ус хо ду.

— Што вы ду ма е це пра кры-

ты ку ў свой ад рас?

— Да ра зум най, аб грун та ва най 

і, са мае га лоў нае, кам пе тэнт най 

стаў лю ся нар маль на. Але я не 

вы но шу бес пад стаў най бал бат ні 

і раз моў «за спі най».

— Вы ўдзель ні ча лі ў мно гіх 

фес ты ва лях. Што бы ло для вас 

са мым скла да ным?

— На огул усе іх я па дзя ліў бы на 

дзве пад гру пы: кон курс ныя і прос-

та кан цэрт на га фар ма ту. Ка лі ты 

кан кур сант, то са мае скла да нае — 

скан цэнт ра вац ца на вы ступ лен ні, 

пра віль на па да браць рэ пер ту ар і 

па спра ба ваць мак сі маль на доб-

ра пра спя ваць. Мне шан ца ва ла, 

я ні ра зу не вяр таў ся да до му без 

пры за во га мес ца. А з ча сам на-

ват ста лі рэ гу ляр на за пра шаць у 

склад жу ры. Што да ты чыц ца свя-

точ на-кан цэрт ных фес ты ва ляў, 

то ў іх ні чо га скла да на га ня ма. 

Гэ та свя та му зы кі, но выя зна ём-

ствы, ура жан ні, су стрэ чы з сяб-

ра мі.

— Са мі пі ша це свае пес ні?

— На жаль, я не заў сё ды ма гу 

са ма стой на на пі саць та кую кам па-

зі цыю, якую ха це ла ся б вы ка наць. 

Та му звяр та ю ся да па слуг пра фе-

сі я на лаў. Так атры ма ла ся, што за 

апош нія га ды ў мя не амаль ня ма 

пе сень бе ла рус кіх аў та раў, за не-

ка то рым вы клю чэн нем. Час цей за 

ўсё мне пі шуць Аляк сандр Яро мен-

ка, Сяр гей Рус кіх-Се вер, Анд рэй 

Ку ра еў. З бе ла рус кіх кам па зі та-

раў я б ад зна чыў свай го сяб ра Іга-

ра Ак сю ту, не каль кі тво раў яко га 

ўжо за пі саў і яшчэ з ім на ме ча на 

ра бо та.

— Якія твор чыя пла ны на бу-

ду чы ню?

— Увесь час пі шуц ца но выя пес-

ні. Спа дзя ю ся, што яны прый дуц ца 

да спа до бы па ва жа ным слу ха чам. 

А на огул, пла ны — рэч ня ўдзяч ная. 

Спа дзя ю ся даў жэй па вы сту паць, 

за пі саць шмат доб рых кам па зі-

цый, каб яны па да ба лі ся не толь кі 

мне, але і, вя до ма ж, пуб лі цы.

— Ці да во дзі ла ся ў 

пра фе сій най дзей нас-

ці пе ра сту паць це раз 

ся бе?

— На шчас це, не. 

На огул, імк ну ся жыць 

па сум лен ні і па спра-

вяд лі вас ці. Як і ва ўсіх, у 

мя не бы ва юць спрэч кі, 

свар кі і не па ра зу мен ні 

з людзь мі і ў паў ся дзён ным жыц-

ці, і ў ра бо це. Лі чу, што па куль ні 

ра зу не да во дзі ла ся іс ці па га ло-

вах. Спы няю ста сун кі з ты мі, хто 

пад штур хоў вае мя не пе ра сту піць 

це раз мае ж прын цы пы. Кож на му 

сваё. Жы ву, як умею, і ні ко му не 

на вяз ваю сваю па зі цыю.

— Ці лі чы це ся бе па спя хо вым 

і шчас лі вым ча ла ве кам?

— Што да ты чыц ца шчас ця, то ў 

кож на га яно сваё, і ўсё па зна ец ца 

ў па раў на нні. Не ха чу гня віць Бо га. 

Мяркую, я шчас лі вы чалавек. А пра 

пос пех хо чац ца ду маць, што ўсё са-

мае важ нае яшчэ на пе ра дзе.

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.

14 03 2019 г.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ТАМ, ДЗЕ ТОН КА...
На ві на ад су се дзяў, якая ўска лых ну ла мно гіх... У Ра сіі аб мяр-

коў ва юць ідэю ўвя дзен ня па пры кла дзе Япо ніі штра фаў для 

лю дзей, якія па ку ту юць на атлус цен не, — тых, у ка го та лія 

пе ра вы шае аб' ём 90 сан ты мет раў. Па сыл, вя до ма, доб ры — 

трэ ба дбаць пра сваё зда роўе. («Ду май пра тых, хто бу дзе 

на сіць ця бе на ру ках. Не жа ры на ноч!») Хоць, на прык лад, той 

жа ко ліш ні га лоў ны са ні тар ны ўрач Ге надзь Ані шчан ка да во-

дзіць, што прык лад з Япо ні яй — не са мы ўда лы. Маў ляў, там 

мо на на цы я наль ная дзяр жа ва, уся рэд не ныя стан дар ты і свае 

асаб лі вас ці кан сты ту цыі це ла. («— Мне ў ма ім ста но ві шчы 

трэ ба доб ра і мно га ес ці. — На ста, у якім яшчэ ста но ві шчы? — 

У ста но ві шчы ча ла ве ка, які лю біць доб ра і мно га ес ці».) Ага, 

і мен та лі тэт ін шы. («За зі му я на бра ла дзе сяць кі ла гра маў. 

Пад ка жы це, дзе мож на ку піць ле а пар да выя ла сі ны?»)

Пры му сам са праў ды на ўрад ці што атры ма ец ца да біц ца, ка лі ў 

ча ла ве ка ня ма жа дан ня. («— Дзяў чы на, што вы ро бі це сён ня ве ча-

рам? — Я аб са лют на сва бод ная. А што? — Я б на ва шым мес цы сха-

дзіў у спарт за лу».) Ды і ў ме да ля, як вя до ма, два ба кі. Вось, ска жам, 

прад стаў ні кі са ма га вя до ма га брэн да бя ліз ны ў све це Vіctorіa's Secret 

у кан цы мі ну ла га го да за яві лі, у пры ват нас ці, што не бу дуць пры маць 

на ра бо ту ма дэ ляў «па ме ру плюс». І што? А не гэ та га ча ка лі су час-

ныя спа жыў цы! («— Я пры хіль ні ца зда ро ва га хар ча ван ня. — Але ж ты 

жа рэш усё без раз бо ру! — Дык хі ба гэ та не здо ра ва?») У вы ні ку праз 

ча ты ры ме ся цы брэнд му сіў за крыць паў сот ні сва іх кра маў у ЗША. 

Ін шы мі сло ва мі, там дзе тон ка, там, як вя до ма, і рвец ца. Ней кая не-

спа дзя ван ка хут чэй за ўсё зда ра ец ца ў сі ту а цыі, дзе ўжо да гэ туль бы лі 

пэў ныя праб ле мы. («Ды е то ла гі ра яць ес ці час та, але па тро ху. Пер шая 

част ка рэ ка мен да цыі ў мя не ўжо вы дат на атрым лі ва ец ца».) Та му, як 

га ва рыў Мі ха іл Жва нец кі: «Больш руп лі ва трэ ба, ра бя ты. Агуль ным 

вы гля дам ава ло да лі, ця пер пад ра бяз нас ці не трэ ба пра пус каць».

Для ка гось ці за ліш няя ва га 

(я не за клі каю да гэ та га!) — аб-

са лют на не пе ра шко да для 

та го, каб ра да вац ца жыц-

цю. Па мя та е це гіс то рыю, 

ка лі секс бры тан скай па-

ры... раз бу рыў трох па вяр-

хо вы бу ды нак у Лі вер пу лі? 

Ло жак 290-кі ла гра мо ва га 

муж чы ны і яго 200-кі ла-

гра мо вай парт нёр шы 

пад час уцех пра ва ліў-

ся скрозь пад ло гу на 

дру гі па верх, а по тым і 

ў пад вал. («— Бы лі та кой 

доб рай па рай. Ча му яны 

раз бег лі ся? — Ён — Ша лі, 

яна — Дзе ва. Дзе ва рас таў сце ла — Ша лі не вы тры ма лі».) Па дзен не 

пры вя ло да раз бу рэн ня не толь кі пад ло гі, але і сцен 250-га до ва га 

бу дын ка. («Доб ры секс — той, пас ля яко га на ват су се дзі вы хо дзяць 

па ку рыць».) Ба ла зе, у той мо мант у до ме ні ко га не бы ло, адзі най 

траў май быў пе ра лом у ге роя-ка хан ка. Па сло вах су се дзяў, ка лі па ра 

не каль кі ра зоў на ты дзень вель мі гуч на зай ма ла ся сек сам, бу ды нак 

лі та раль на дры жэў, а свят ло мі га це ла. На сце нах з'я ві лі ся шчы лі ны, 

так што лёс до ма быў прад вы зна ча ны. («Уба чыў у ап тэ цы ўпа коў ку з 

12 прэ зер ва ты ва мі і ад ной гі гі е ніч най сур вэт кай у па да ру нак. Не вы-

тры маў, спы таў у пра даў ца: а на вош та сур вэт ка ў па да ру нак? Ад каз 

за біў: пот з іл ба вы ці раць!») Я ж ка заў — дзе тон ка...

Гле да чы бры тан ска га ра ніш ня га шоу бы лі здзіў ле ны сю жэ там пра 

па ру з Аў стра ліі. Дзяў чы на пас ля су стрэ чы з абран ні кам спе цы яль на 

на бра ла 76 кі ла гра маў і ста ла ва жыць усе 188... Трэ ба ска заць, што 

ма ла дыя лю дзі па зна ё мі лі ся на гле бе за хап лен ня фі дэ рыз мам — ад-

корм лі ван нем сва іх парт нё раў. Дзяў чы на есць вя лі кія пор цыі, а па 

на чах у па ры ад бы ва юц ца ін тым ныя се ан сы карм лен ня... («Каб спа да-

бац ца дзяў чы не-ап тэ ка ру, ска жы: «Мне па чак ві яг ры». А по тым, доў га 

па гля дзеў шы ёй прос та ў во чы, да дай: «Ужо не трэ ба».) Ула даль ні ца 

пыш ных фор маў заявіла, што ста ла ад чу ваць ся бе больш упэў не на 

і сек су аль на пас ля на бо ру ва гі, ад нак больш паў нець не збі ра ец ца. 

Мно гія гле да чы шоу ў ка мен та ры ях за зна чы лі, што не ве раць, быц цам 

са 188 кі ла гра ма мі мож на вес ці зда ро вы лад жыц ця... («На кон кур се 

пры га жос ці вель мі не пры го жая дзяў чы на ста ла пе ра мож цай у на мі-

на цыі «Міс Ма лай чы на, што прый шла».)

А вось аме ры кан ская па ра з атлус цен нем са шта та Мі су ры дзе ля 

пер ша га сек су ху дзе ла 11 га доў! («— Для мя не бы ло рас ча ра ван нем 

да ве дац ца, што ты пра цу еш у «Мак до наль дсе». — Рас ча ра ван не — 

вя лі кае, ма лое, ся рэд няе?») Агу лам яны ва жы лі 572 кі ла гра мы, пас ля 

апе ра цыі па зба ві лі ся прак тыч на ад па ло вы ва гі. («Ап ты міст Мі ка лай 

так і не змог вы зна чыць, у якім мес цы яго жон ка ху дая».) Я ж ужо га-

ва рыў пра два ба кі ад на го ме да ля...

А ў ідэа ле тон кай па він на быць не толь кі та лія. Та кім жа ва ўсіх 

ха це ла ся б ба чыць і па чуц цё гу ма ру. А то ве да е це, як яно ча сам 

бы вае... («Пас ля сек су кі ну ла ў яго ло жак ма нет ку, каб вяр нуц ца... 

А ён па крыў дзіў ся, па ду маў, што за пла ці ла...») Ста ліч ны заа парк 

на пя рэ дад ні жа но ча га свя та за пус ціў у са цы яль ных сет ках жар таў лі-

вы кон курс «Пры га жосць — страш ная сі ла». Ён пра па на ваў да слаць 

фо та ка ха най жан чы ны і на пі саць у ка мен та ры ях, на яко га... жы ха ра 

заа пар ка яна па доб ная і ча му. Смеш на? Ка ля жан ка як па чу ла пра та кі 

«жарт», ад ра зу вы да ла: ка лі б мой муж зра біў так, ні ко лі б не да ра ва-

ла! («— Да ра гая, ты заў сё ды на тхня еш мя не на твор часць! — Але ж 

ты пі шаш анек до ты! — Пра бач!»)

...І на пры кан цы па жа дан не: каб не «па рва лі ся» ні та лія, ні па чуц цё 

гу ма ру!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Лі чу сваё поў нае імя 
не вель мі сцэ ніч ным, та му, 
ка лі прый шоў час, пры ду маў 
псеў да нім Аляк сей РОМ».

«Прак тыч на 
кож ны ча ла век 
з ча сам пры хо дзіць 
да та го, што яму 
ста но віц ца 
зра зу ме лай 
і па трэб най 
та кая му зы ка».

«Шан сон — «Шан сон — 
ужо не толь кі ужо не толь кі 
блат ная пес ня»блат ная пес ня»


