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ПАД ЛУ ПАЙ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТА
Ну што, спрэч кі на рэш це скон чы лі ся? Ра зам з ле там. А то, па-

мя та е це, яшчэ зу сім ня даў на на ўсіх кух нях і ў ку рыл ках толь-

кі і гу ча ла: вой, хо лад на, вой, го ра ча, даж джоў ня ма, даж джы 

пай шлі... («У ін тэр нэ це ны юць: «са мот на ле там до ма ся дзець», 

«ле та пра хо дзіць да рэм на» і г. д. Людзі, вы на пра цу ўлад куй-

це ся — і ле та на ват не за ўва жы це!») І тое праў да, ка лі ў ця бе 

шмат ра бо ты, ню ан сы на двор'я — па няц це дру гас нае. («—Як 

вы пра вя лі ле та? — По зір кам...») Вось узяць хоць бы тых жа да-

след чы каў, най перш, — у га лі не ча ла ве чых ста сун каў. Ім што 

ха ла дэ ча, што спё ка — ані я кай роз ні цы, шчы ру юць на ні ве ка-

хан ня і сек су, як за ве дзе ныя. («На зі раў тры дні за му раш ні кам. 

Ні пла нё рак, ні на рад. І га лоў нае — усе пра цу юць» .) Ча сам ужо 

так і хо чац ца ска заць сло ва мі чэм пі ё наў Вы шэй шай лі гі, ка-

ман ды КВЗ з БДУ пра са бач ку, які дае ма ла ко: «Хо піць ужо, 

Ся ро жа!» А ён усё но сіць і но сіць...» І не спы ніць жа на ву коў-

цаў! Як тую жан чы ну пад час спрэч кі! («Вы да ля еш усе акаўн-

ты, вы кід ва еш тэ ле фон, з'яз джа еш жыць у вёс ку. Зі мой уна чы 

паш таль ён пры но сіць та бе пісь мо: «Я яшчэ не ўсё ска за ла!»)

Так, сё лет ні год фак тыч на па ста віў над усімі на мі экс пе ры мент па 
на двор'і. («Ле та — гэ та цу доў ная маг чы масць за га раць, ка лі ідзеш на 
пра цу».) Дык вось, па куль мы з ва мі на ві ны «ня бес най кан цы ля рыі» аб-
мяр коў ва лі, да след чы кі за на шы мі спі на мі та ко га «на кру ці лі»... («Ёсць 
цу доў нае вы каз ван не: ду шы пры го жыя па ры вы... Дык вось «ду шы» — гэ-
та дзея слоў».) Па вер це, ні чо га не маю су праць са міх на ву коў цаў, на ват 
кры шач ку зайз дро шчу іх цяж кай, але та кой ці ка вай пра цы! Гэ та най мі-
лей шыя лю дзі, улю бё ныя ў сваю спра ву. («Шчас лі вы ча ла век — той, хто, 
ві та ю чы ся, га во рыць «доб рай ра ні цы» аб са лют на шчы ра, на ват ка лі гэ та 
ра ні ца па ня дзел ка».) Вось толь кі вы ні кі іх вы сіл каў ча сам здзіў ля юць.
(«Чым ці шэй вір, тым больш пра фе сі я наль ныя ў ім чэр ці».)

На прык лад, апош нім ча сам мно гія ву чо ныя час та за дум ва юц ца пра 
тое, ці мож на зай мац ца сек сам у кос ма се. («— Я ўчо ра на пад піт ку бы ла, 
ты не па мя та еш, па між на мі ні чо га не бы ло? — Не! Ні чо га не бы ло! — 
Што ж та бе так не шан цуе...») Па мер ка ван ні на ву ко вых су пра цоў ні каў 
з Уні вер сі тэ та Ан дэр са на (ЗША), за няц це ка хан нем у кос ма се пры ня се 
парт нё рам толь кі не пры ем ныя ад чу ван ні і га лоў ная пры чы на та му (ува-
га, не ча ка на!) — бяз важ касць і дру гі за кон Н'ю та на. Бог з ім (да руй це за 
ка лам бур), з апош нім, мя не га лоў нае ці ка віць — а дзе до каз ная ба за? 
Ні я кіх спа сы лак на кан крэт ных доб ра ах вот ні каў, ад на су хая тэ о рыя. Ці 
ад нас штось ці ха ва юць? («Леп шыя мо ман ты ў жыц ці ча ла ве ка ад бы ва-
юц ца па-за ме жа мі са цы яль ных се так».)

Але вер нем ся на Зям лю, тут у ня стом ных да след чы каў ку ды боль шае 
і раз на стай нае по ле для дзей нас ці. Ня хай са бе экс пе ры мен ты і тра-
ды цый ныя, га лоў нае — аб вяс ціць ка то ры раз пра іх вы ні кі. («Чар го вы 
до пін га вы скан дал ад быў ся на алім пі я дзе па рус кай мо ве».) Ву чо ныя з 
Ка лі фар ній ска га ўні вер сі тэ та апы та лі жан чын ад 18 да 35 га доў з на го ды 
ўпа да ба на га імі па ме ру муж чын скай год нас ці. Не бу дзем пра даў жы ню, 
ка лі ко рат ка (зноў да руй це за ка лам бур), то для пра цяг лых ста сун каў 
мож на і менш. Ка лі для ад ной но чы і эк стры му — больш. («Сён ня свя та 
ў дзяў чат, а заўт ра бу дзе со рам на».)

Аса цы я цыя аме ры кан скіх псі хо ла гаў пай шла да лей і пра вя ла ана нім нае 
апы тан не ся род жан чын роз ных са цы яль ных груп і ў вя лі кім дыя па зо не 
ўзрос таў (ад 28 да 55 га доў) на тэ му «Коль кі сек су вам не аб ход на ў жыц ці, 
каб ад чу ваць ся бе сек су аль на паў на вар тас най?») Вы ні кі ўра зі лі да след чы-
каў на столь кі, што ана ла гіч ныя экс пе ры мен ты пра вя лі яшчэ ў шэ ра гу кра ін. 
Ка лі зноў жа без кан крэт ных ліч баў («Усе ве да юць, што секс ка рыс ны для 
зда роўя, але не ўсе ве да юць, што з 31-й хві лі ны...») най больш рас паў сю-
джа ны ад каз паў сюд на гу чаў так: чым больш, тым лепш! («Ва ўсіх жон кі 
як жон кі, а ў гэ тай ні ко лі га ла ва не ба ліць», — стом ле на пра шап таў муж, 
за чы ня ю чы за са бой дзве ры ў спаль ню».) І быц цам бы пад гэ тыя вы клад кі 
не пад ка па еш ся — сур' ёз ныя ж му жы пра ца ва лі. Хто ж па да зра ваў, што 
жан чы ны за ве дзе ныя на секс не менш за муж чын, як пры ня та лі чыць. («Мне 
па ра пе ра сПаць ду маць пра яе».) Але як жа жыц цё? («— У ця бе бы ва юць 
пры сту пы ля но ты? — У мя не бы ва юць пры сту пы ак тыў нас ці, ля но та ў мя не 
па ста ян ная...») Гэ та з ад на го бо ку. («Жон ка му жу: «Зар пла ту атры маў? Ка лі 
ад да сі?» Су жэ нец з яхід ствам: «Пас ля, сён ня га ла ва ба ліць...»)

А яшчэ ў ін тэр нэ це з'я ві ла ся аў ды я біб лі я тэ ка... жа но чых ар газ маў. 
Яе ства раль ні кі лі чаць, што сек су аль ныя сцэ ны ў кі но і філь мах «для да-
рос лых» сфар мі ра ва лі ў гра мад стве ня пра віль нае ўяў лен не пра тое, як 
вы гля дае і гу чыць у лож ку жан чы на. Маў ляў, мно гія ча ка юць ад парт нё ра 
ней кай тэ ат раль нас ці і вель мі здзіў ля юц ца, ка лі гэ та га не ад бы ва ец ца. 
Пра ект па зі цы я ні ру ец ца як асвет ніц кі: мож на не толь кі па слу хаць чу жое, 
але і да даць свой трэк. («— Ало, па жар ная? — Так. — У нас тут агонь! — 
Усё агонь? — Уво гу ле агонь! — Пры ем на га ад па чын ку!»)

...Што я ду маю на конт усіх гэ тых экс пе ры мен таў? Ды ні чо га, мной кі руе 
вы ключ на «про філь ная» ці каў насць. Бо кож ны ў жыц ці — сам іні цы я тар і 
да след чык. («— Ро зач ка, а што вы ро бі це сён ня ве ча рам? Толь кі не па-
ду май це ні чо га та ко га... А ка лі па ду ма е це, дык як вам мая ідэя?») Гэ та 
я так, у якас ці той са май ідэі...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

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

— Ся род му зы кан таў за раз 
не пры ня та ства раць эпа таж ны 
імідж, ужы ваць ал ка голь. У вас 
і наз ва та кая — Іntеllіgеnсу. Ад-
па чат ку пад крэс лі ва е це: на ша 
му зы ка ін тэ ле кту аль ная для ра-
зум ных лю дзей?

Юрый: — Гэ та хут чэй ста су ец-
ца з му зы кай, але не з на мі са мі мі. 
Скла да на ска заць, што мы стры ма-
ныя, пра віль ныя.

Яў ген: — Та кія ж як і ўсе му зы-
кан ты.

Усе ва лад: — Ду маю, гэ та хут-
чэй са ма іро нія. Так, мы хо чам граць 
больш ін тэ лі гент ную му зы ку. Са мі ж 
пра цу ем у роз ных сфе рах — у аб слу-
гоў ван ні су вя зі, бу даў ні чым пра ек та-
ван ні, аба ро не ін фар ма цыі. Але гэ та 
не пе ра шка джае му зы цы. Яе лі чым 
паў на вар тас ным за ня ткам па жыц ці і 
ча сам дзе ля яе ах вя ру ем пра цай.

— Вы гра е це элект рон ную му-
зы ку на анг лій скай мо ве, і до сыць 
скла да на вы зна чыць яе, так бы 
мо віць, на цы я наль ную пры на-
леж насць. Ча сам кры ты кі на ват 
на ра ка юць: будзь це бе ла рус кі мі, 
і вас тут па лю бяць...

Усе ва лад: — У мя не на гэ та 
вель мі прос ты ад каз: хо піць пры-
вяз ваць му зы ку да на цы я наль нас ці. 
Гэ та тое са мае, што ка заць бе ла рус-
кім фут ба ліс там гу ляць «па-бе ла-
рус ку». Са праў ды, ёсць му зы кан ты, 
якія ад мыс ло ва ак цэн ту юць ува гу 
на на цы я наль ным склад ні ку твор-
час ці, гра юць ар ха і ку. У нас ня ма 
та кой за да чы, мы экс пе ры мен ту ем 
з твор чым, а не з на цы я наль ным. 
Мы б ха це лі пі саць му зы ку з на цы-
я наль ным ка ла ры там і на ват спра-
ба ва лі. Але гэ та вель мі сур' ёз нае 
і на мно га больш глы бо кае пы тан-
не. Тут ба чыц ца больш ад каз нас ці. 
Тое, што мно гія спра бу юць спя ваць 
па-бе ла рус ку, са праў ды доб ра, але 
трэ ба ра зу мець, што са праўд ная бе-
ла ру сі за цыя твор час ці па чы на ец ца 
най перш з ма са вай куль ту ры.

Юрый: — Мы ўжо не каль кі га-
доў вы кон ва ем пес ні на бе ла рус кай 
мо ве, і пры нам сі ад на з іх гу чыць 
пад час кож на га вы ступ лен ня. Яна 
прос та ар га ніч на атры ма ла ся. Мо-
жам на ват га дзін ную пра гра му ады-
граць толь кі па-бе ла рус ку.

Усе ва лад: — Кож ную з гэ тых 
пе сень ра бі лі вель мі доў га, вы нош-
ва лі. Лі чым гэ та вя лі кай ад каз нас-
цю. Тут для нас ары ен цір Ула дзі мір 
Му ля він. Ён вы кон ваў пес ні шчы ра, 
ар га ніч на, і маг чы ма та му яны ўжо 
ста лі ле ген да мі. Але су час ны сы-

ход у ар ха і ку ці штуч ная бе ла рус-
касць — ні як не прык лад.

— У ва шых анон сах ёсць абя-
цан ні ней ка га му зыч на га ча-
раў ніц тва, ша ман ства. На коль кі 
атрым лі ва ец ца вось так паў плы-
ваць на пуб лі ку?

Усе ва лад: — Маг чы ма, гэ та 
пра гу чыць са ма ўпэў не на, але ка лі 
ча ла век прый шоў па слу хаць му зы-
ку, прос та аку нуц ца ў ат мас фе ру, 
яе ад чуць і зра зу мець, то ён на сто 
пра цэн таў бу дзе з на мі на ад ной хва-
лі і схо піць гэ ты «ша ман скі» мо мант. 
Прос та та му, што мы ве да ем, што 
гра ем, да но сім і са мі гэ та ад чу ва-
ем. Усё за ле жыць ад сту пе ні ад кры-
тас ці аў ды то рыі. Ас тат няе ўжо ёсць 
у му зы цы. Мы вель мі лю бім сва іх 
слу ха чоў і га на рым ся тым, што на 
вы ступ лен ні пры хо дзяць роз ныя лю-
дзі. Для нас ня ма та ко га па няц ця, як 
мэ та вы слу хач. Ка жуць, Іntеllіgеnсу 
слу ха юць толь кі хіпс тэ ры. Гэ та не 
так. У за ле ёсць ра бо чыя з за во даў, 
лю дзі, якія па жыц ці не слу ха юць ан-
дэг раў ндную му зы ку, а нас лю бяць, 
ну і, ка неч не, хіпс тэ ры.

— Ся бе лі чы це пра ек там ан-
дэг раў ндным? А ўво гу ле, дзе 
мя жа па між поп-му зы кай і ан дэ-
г раў ндам?

Усе ва лад: — У век ін тэр нэ ту 
ан дэг раў нднай твор час ці прос-
та не бы вае. І ўсе гу тар кі пра не-
маг чы масць пра біц ца да слу ха ча 
бес сэн соў ныя. Ця пер на ват са мы 
жорст кі хард кор-ка лек тыў, які грае 
раз бу раль ную му зы ку, ста но віц ца 
мэй нстры мам. Іх мо гуць па слу хаць 
усе, хто хо ча. Ін тэр нэт дае маг чы-
масць па гля дзець і па слу хаць аб са-
лют на ўсё. Ан дэг раўнд па мёр. Іс нуе 
му зы ка з шы ро кай і вуз кай аў ды то-
ры яй. Вось і ўсё.

— Але ўсё яшчэ пры ня та лі-
чыць тэ ле ба чан не ме рай «зор-
нас ці». Маў ляў, тра піў ту ды — і 
ма ра здзейс ні ла ся.

Усе ва лад: — Але ж і ТБ сён ня 
ста ла ін тэр ак тыў ным. На шоу да 
Урган та пры хо дзяць і Ак сі мі рон, і 
Макс Корж. Яшчэ пяць га доў та му 
гэ та бы ло б нон сэн сам, а сён ня цал-
кам на ту раль на. І свед чыць пра тое, 
што па няц це суб куль ту ры ў пад пол-
лі знік ла. На пэў на, ка лі бе ла рус кае 
тэ ле ба чан не так са ма зра зу мее, 
што прый шоў час па каз ваць твор-
часць, так бы мо віць, «ні зоў», бы лы 
ан дэг раўнд, та ды са праў ды рас квіт-
нее бе ла рус кая ма са вая куль ту ра 
і пач нец ца шчы рая бе ла ру сі за цыя 
твор час ці.

— Мі ні-ар кест рык па спеў сыг-
раць на ад ной пля цоў цы з са-
праўд ны мі зор ка мі сты лю, на-
прык лад, ОNUKА, Tеslа Bоу і ін-
шы мі. Якім з гэ тых су сед стваў на 
сцэ не га на ры це ся най больш?

Усе ва лад: — Гуч на ска за на, гэ-
та, хут чэй, прос та ра док у на шым 
парт фо ліа. Мы га на рым ся кож ным 
фес ты ва лем, у якім удзель ні ча-
ем, не за леж на ад «зор нас ці» яго 
ўдзель ні каў. Па ва жа ем усіх му зы-
кан таў, з які мі вы хо дзім на сцэ ну 
і лю бім слу хаць кож нае з вы ступ-
лен няў. Не за леж на ад та го, гэ-
та хэд лай нер ці не. На прык лад, 
14 каст рыч ні ка бу дзем пры маць уд-
зел у фес ты ва лі элект рон най му-
зы кі ў «Ста лоў цы», дзе сыг ра ем з 
ін шы мі бе ла рус кі мі му зы кан та мі, на 
наш по гляд вель мі ці ка вы мі. І па слу-
ха ем кож ны з гур тоў.

Юрый: — На пэў на, пы тан не не 
ў су сед стве і не ў скла дзе ўдзель-
ні каў. Для нас вель мі важ на вы сту-
паць гэ так жа яр ка, як і хэд лай не ры, 
граць гэ так жа доб ра, быць з імі на 
ад ным уз роў ні.

Усе ва лад: — Бе ла рус кія экс пер-
ты прад каз ва лі, што мы раз ва лім-
ся або заў сё ды бу дзем за ста вац ца 
ка лек ты вам дру го га га тун ку, вы-
сту паць на ра за грэ ве. З-за та кіх 
пра гно заў так са ма вель мі ці ка ва 
пра ца ваць і ўдас ка наль вац ца. На-
блі жац ца да па зі цый хэд лай не раў.

— Зра зу ме ла, што прад ка заць, 
якім бу дзе ва ша на ступ нае вы-
ступ лен не, не маг чы ма. А ці ве-
да е це, якім бу дзе на ступ ны аль-
бом?

Усе ва лад: — Ён бу дзе ін тэ лі гент-
ным (смя ец ца). Па фор ме, ка неш не, 
не ве да ем, якім. Але па сут нас ці гэ-
та ўсё роў на бу дзем мы.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vеsіаluhа@zvіаzdа.bу

«Ро бім тое, «Ро бім тое, 
што ні хто не спра ба ваў»што ні хто не спра ба ваў»
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