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Асноў ны ін стынкт
«Я зра зу ме ла ця бе і не бу ду раз ду ваць з му хі сла на, ро бя чы 
згуб ныя для на шых ад но сін вы сно вы. Под піс: ні ад на жан чы на 
ў све це». Ад нак ві таю вас, ша ноў нае спа дар ства. Як вы ўжо, 
ма быць, зда га да лі ся, сён ня га вор ка пой дзе пра тое, ча го хо ча 
(ці ду мае, што хо ча, або хо ча ду маць) жан чы на і як яна та го 
да бі ва ец ца. Вось толь кі не трэ ба ўсмі хац ца. Я не на столь кі на-
іў ны, каб не ра зу мець, што спа сціг нуць гэ тую та ям ні цу не мо жа 
ні адзін муж чы на ў све це. («Іс нуе міф, што ка лі жан чы ну не 
крыў дзіць, дык яна і не па крыў дзіц ца».) Але ж ёсць ся род нас 
та кія ня ўрымс лі выя і бяс страш ныя лю дзі, як да след чы кі (мне 
па да ец ца цал кам ла гіч ным, што прад стаў ніц пры го жа га по лу 
най перш вы ву ча юць на шчад кі Ада ма, інакш які сэнс ста на віц ца 
на ву коў цам у гэ тай сфе ры?). Вось хто са праў ды на іў ны, дык 
гэ та яны: ду ма юць, што змо гуць знай сці ней кі код. («Дзяў чы на 
ста но віц ца са праўд най жан чы най, ка лі ўпер шы ню ка жа свай му 
су жэн цу: «Гэ та доб ры па кет, не вы кід вай».)

Пра бяс страш насць я невы пад ко ва зга даў. («—Ты хоць бы раз пя рэ чыў 
жон цы? — Ка неш не! Хо чаш, шрам па ка жу?») Вось, на прык лад, ву чо ныя 
з ЗША пад лі чы лі, коль кі ра зоў за жыц цё ў жан чын... змя ня ец ца па мер 
адзен ня. Не, для прад стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва па мя няць не-
каль кі ра зоў за ра ні цу строі — аб са лют на нар маль ная з'я ва. («Бо жух на! 
Як жа скла да на быць жан чы най... Вы ра шы ла абуць ін шыя туф лі — да вя-
ло ся на ват спод няе пе ра апра наць!») Але на мя каць на па мер... («Сён ня 
бы ла на рын ку. Да ве да ла ся, што ў нас ёсць уся го тры па ме ры адзен ня: 
«на вас», «не на вас» і «трэ ба пры мя раць».) Ка ра цей ка жу чы, на ву коў цы 
пад лі чы лі, што ў ся рэд нім ця гам жыц ця жан чы ны мя ня юць яго 31 раз. 
Ся род пры чын, якія ўплы ва юць на гэ тыя змя нен ні, бы лі на зва ны за муж-

жа, ця жар насць, стра та род ных. Не 
абы шло ся і без уплы ву свят, пад час 
якіх доб ра ах вот ні кі з да сле да ван ня 
елі шмат смач най і час та шкод най 
ежы. («— Ска жы мне мае лю бі мыя 
сло вы! — Смач на ес ці!») Мно гім 

зна ё ма, праў да? («Пай шла на кух ню за ва рыць гар бат кі, да ела міс ку 
аліўе».) Ці ха-ці ха, гэ та не я, а на ву коў цы ка жуць! («Тыя, хто га во раць, што 
ноч чу нель га ес ці, ня хай па спра бу юць рас тлу ма чыць, для ча го пры ду ма лі 
свят ло ў ха ла дзіль ні ку».) Мы ж з ва мі дак лад на ве да ем, што гэ та не так. Ну, 
ці амаль не так... («Я моц ная, я ад каз ная, я ва ля вая, я ўпэў не ная, я дзёрз-
кая, я яшчэ пяць хві лін па ля жу і ўста ну...») Да рэ чы, да след чы кі вы свет лі лі, 
што муж чы ны мя ня юць па мер адзен ня пры клад на 24 ра зы за жыц цё. Мы 
на бі ра ем ва гу час цей за ўсё та ды, ка лі ўзні ка юць праб ле мы на ра бо це.

Апроч ін ша га мно гія доб ра ах вот ні кі з та го да сле да ван ня пры зна лі ся, 
што ў іх у ша фах ві сіць адзен не не па па ме ры, але яны спа дзя юц ца ка лі-
не будзь па ху дзець для яго. («Пе рад чар го вым се зо нам пе ра ме ра ла ўсё з 
ша фы. На лез лі толь кі па цер кі».) Зрэш ты, як мы ве да ем, шмат адзен ня ў 
на шых ча раў ніц мо жа быць зу сім не з пры чы ны не ад па вед ных па ме раў, 
так? («Маю дзяў чы ну за вуць Ан жэ ла, але яна ад гу ка ец ца толь кі на «Куп-
лю».) Гэ та яшчэ адзін з мі лых жа но чых асноў ных ін стынк таў — шо пінг. 
Ве да ю чы пра яго, ін шым ра зам і мы ім мо жам ска рыс тац ца з ка рыс цю 
для ся бе. («— Ку піў жон цы но вае фут ра. Яна ўжо дру гі ты дзень маў-
чыць. — Што, не спа да ба ла ся? — Та кой бы ла ўмо ва!»)

А на конт адзен ня, што ча кае свай го ча су, дык тое мо жа быць праў-
дай. Гэ та ня даў на да ка за ла 52-га до вая ра сій ская спя вач ка Але на Апі на з 
ко ліш няй па пу ляр най гру пы «Кам бі на цыя». Яна, як той ка заў, ус пом ні ла 
ма ла досць. («Прый шла ра ней ча су з нач ной зме ны да до му і ўба чы ла на-
паў аго ле ную дзяў чы ну, што вый шла з ван на га па коя. Пра кру ці ла ў га ла ве 
ўся го тры дум кі: сын па ста леў, муж аф...ў ці дзед па ве рыў у ся бе?») Апі на 
зня ла ся ў эра тыч ным клі пе на пес ню «Бліз касць», пра дэ ман стра ваў шы не 
толь кі вы дат ную фі гу ру, але і по зы, і адзен не, што вы клі ка лі спрэч ку ся род 
ка рыс таль ні каў се ці ва на конт ад па вед нас ці па во дзін спя вач кі яе ўзрос ту. 
Як нех та трап на за ўва жаў: гэ та ўжо не «Кам бі на цыя» — гэ та бюст галь та ры, 
стрын гі, пан чош кі... Ка жуць, на та кі эпа таж спя вач ку спра ва ка ва ла рас ста-
ван не з му жам, з якім Апі на па спе ла ад свят ка ваць ся рэб ра нае вя сел ле. 
Ве да е це, гэ та та кі но вы свое асаб лі вы трэнд ча су, вы най дзе ны жан чы на мі, 
та кі но вы «асноў ны ін стынкт»: у лю бой не зра зу ме лай сі ту а цыі — скі дай 
адзен не. («Ма ці ву чыць ма ла дую дач ку: «Ка лі што бу дзе не так з му жам, 
ад ра зу па чы най або пла каць, або рас пра на цца».)

Гэ ты трэнд зноў жа ня даў на па цвер дзі ла яшчэ ад на ра сій ская спя вач ка 
Глю ко за. («П'я ная шах ма тыст ка пры па ўзла да до му на ка рач ках, сцвяр-
джа ю чы, што ка ра ле ва як хо ча, так і хо дзіць».) Яна рэ гу ляр на вы клад ва ла 
ў се ці ве свае фо та здым кі з ад па чын ку, дзе най час цей па зі ра ва ла ў ку-
паль ні ку і ча сам — па вяр нуў шы ся да ка ме ры за дам. Мно гім пад піс чы кам 
гэ ты ак цэнт на строй ных на гах і пруг кай «пя тай кроп цы» не спа да баў ся, 
пра што яны з абу рэн нем і па ве да мі лі ў ка мен та ры ях. Што зра бі ла ў ад каз 
Глю ко за, зда га да лі ся? Яна па ча ла вы клад ваць яшчэ больш фо так ся бе 
лю бі май і асоб на той част кі це ла, якая ад ра зу пас ля спі ны губ ляе сваю 
га нар лі вую наз ву. Атры ма ла ся па прын цы пе «ўсіх не ві таю»...

Пры хіль ні кі спя вач кі, маг чы ма, не ме лі ра цыі. Але і Глю ко за маг ла б 
стры мац ца. Бо ёсць та кі анек дот: «Спус ка еш ся ты та кі па лес ві цы, а 
яна — са цы яль ная». І пра гэ та вар та па мя таць.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Но вы «асноў ны ін стынкт»: 
у лю бой не зра зу ме лай 
сі ту а цыі — скі дай адзен не.

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

— Па да ец ца, што аль бо мам 
«Ад на ка рэн ныя» Belaroots па-
спра ба ва лі за поў ніць пра бел, які 
ўтва рыў ся ў на шай рэп-му зы цы. 
Вы ста ві лі пе рад са бой ме на ві та 
гэ тую мэ ту?

Zeman: — У бе ла рус ка моў на га 
рэ па ні ко лі не бы ло свай го фір мо-
ва га сты лю. Маг чы ма, гэ та аб умоў-
ле на стэ рэа ты пам: рэп — най перш 
му зы ка пра тэс ту. Пер шае, што 
з'я ві ла ся ў на шым су поль ным пра-
ек це, — наз ва. Мы апе лю ем і да 
ка ра нёў хіп-хо па, і да на шых на цы я-
наль ных, сім ва ліч на ўяў ля ем ка ра ні 
дрэ ва. І вось на ба зе наз вы, як дрэ-
ва, «вы рас» аль бом. Ды і на са мрэч 
ні я кай не за поў не най ні шы ў на шым 
рэ пе не бы ло, бо тут мес ца шмат.

Angst: — Най перш мы ду ма лі 
пра тое, каб вы ка зац ца. Але ра зам 
з гэ тым мы з Kontra'м сва ім удзе лам 
у пра ек це яшчэ і за кры лі ней кія свае 
юнац кія геш таль ты.

— На вош та бы ло аб' яд ноў вац-
ца ў адзін гурт, ка лі кож ны мог 
на пі саць па ўлас ным аль бо ме?

Zeman: — Па-пер шае, ра зам ці-
ка вей. Па-дру гое, з'яў ля ец ца больш 
ідэй. Па-трэ цяе, раз на стай насць. У 
Belaroots, апроч ка ра нёў, пры сут ні-
ча юць ча ты ры сты хіі, роз ныя кроп кі 
кар ты, і кож ны з удзель ні каў прэ-
зен туе сваю част ку. Але ра зам мы 
ўтва ра ем су цэль ны пра ект.

Angst: — Ра зам пра ца ваць ляг-
чэй: не трэ ба пі саць тры куп ле ты 
для пес ні, час цей за ўсё да стат ко ва 
ад на го (смя ец ца). Ці за поў ні лі мы 
ні шу ад ным аль бо мам, па ка жа час, 
але спы няц ца мы не збі ра ем ся.

— Слу ха ю чы аль бом, я за ўва-
жы ла, што ў тэкс тах пе сень мно га 
ад сы лак і да кла сі кі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, і да пе сень, якія мож-
на на зваць зна ка вы мі ў на шай му-
зы цы. Вы на ўмыс на гэ тыя цы та-
ты, алю зіі ўпля та лі ў тэкс ты?

Zeman: — Ка лі пра цу ем над тэкс-
там, не ста ра ем ся зра біць ад сыл ку 
да ін шых тво раў. Яны не як са мі па 
са бе з'яў ля юц ца. Я на ват не ад ра зу 
ўспом ню, пра якія цы та ты ідзе га-
вор ка. Са праў ды, так мы вы каз ва ем 
пэў ную па ва гу му зы кам, але гэ та 
не штуч на зроб ле на, усё атры ма-
ла ся на ту раль на. Ка лі пі шаш рэп, 
шу ка еш на тхнен не дзе за ўгод на. 
Слу ха еш, гля дзіш, шмат чы та еш, 
каб неш та «стрэль ну ла».

Angst: — Час ад ча су прос та хо-
чац ца зга даць твор часць тых, ка го 
лю біш.

— Кож ны з вас мае свае твор-
чыя пра ек ты, ам бі цыі, сваю пуб-
лі ку. Што шу ка лі ў су поль най 
пра цы?

Angst: — Для мя не гэ та, най-
перш, маг чы масць удас ка на ліц ца ў 
тым, што мне ці ка ва. Ха це ла ся па-
гля дзець, як пра цуе Zeman у сту дыі, 
як бу дуе тэкс ты, чы тае. Гэ та тое, ча го 
я не ўмеў і па куль што не зу сім на ву-
чыў ся. Ча сам мне пі шуць, што «мой 
рэп — не зу сім рэп». Ха це ла ся па пра-
ца ваць са сло вам — не дзе ля лі та ра-
ту ры, а зра біць неш та для ся бе.

Zeman: — Для мя не рэп — гэ та 
тры бу на, з якой мож на вы ка зац ца. 
Тут ня шмат аб ме жа ван няў і зной-
дзец ца мес ца для лю бых пунк таў 
гле джан ня.

— Маг чы ма, з-за стэ рэа ты паў 
пры згад ван ні рэ пе ра ўяў ля ец ца 
ча ла век у шы ро кіх шта нах, рас-
цяг ну тай май цы і кеп цы. Гэ тая 
«мо да» і сён ня жы вая?

Zeman: — Ка лі я ка заў, што 
рэп — гэ та тры бу на, я меў на ўва зе 
і тое, што рэп — гэ та сва бо да. Сю-
ды мо жа прый сці ча ла век лю бо га 
вы гля ду, у лю бым адзен ні, з лю бым 
ко ле рам ску ры і ска заць тое, што ён 
ду мае. Гэ та га лоў нае.

Angst: — Мой ста рэй шы брат з 
суб куль ту ры «ме та ліс таў». І для яго 
рэ пе ры ў шы ро кіх шта нах заў сё ды 
вы гля да лі прос та ка міч на. Ён час та 
жар та ваў, што ў гэ тых ка ла шы нах 
мож на мех буль бы на сіць (смя ец-
ца). Та му я вель мі ра ды, што з ця-
гам ча су і са мі рэ пе ры з гэ та га вы-

рас лі, і мо да вы рас ла ра зам з імі. 
Ёсць ін шая скла да насць: я ду жа 
пры звы ча іў ся яшчэ ў юнац тве да 
кам форт ных шы ро кіх ма ек і ба ек, 
та му і сён ня ка шу лі з гу зі ка мі на сіць 
вель мі скла да на, асаб лі ва не люб-
лю галь шту кі.

— На коль кі бе ла рус кі рэп ары-
ен ту ец ца на гур ты з ЗША, дзе гэ-
тая куль ту ра на ра дзі ла ся?

Zeman: — Ка неш не, уплыў ёсць. 
Для мя не ары ен ці рам слу жаць рэ пе-
ры са Шта таў, Фран цыі, якія ак тыў-
на пра ца ва лі на пры кан цы 1990-х. 
Я не ска жу, што пра цую гэ так са ма, 
як яны, але азі ра ю ся на іх да сяг-
нен ні. Сён ня мэ та мно гіх ка манд — 
на браць больш пра гля даў, больш 
«лай каў». І ў та кіх умо вах зра біць 
неш та са праў ды зна ка вае вель мі 
скла да на.

Angst: — Як ча ла век, які заўж ды 
зна хо дзіц ца ў ста не по шу ку ся бе, 
ма гу ад зна чыць, што на мя не ўплы-
вае ўсё. Мне ці ка ва, на прык лад, пе-
рай маць тое, што ро бяць бры тан цы, 
але Zeman ска заў: ка лі я бу ду ра біць 
так, як яны, ён мя не вы га ніць з гур та 
(смя ец ца).

Zeman: — Не, я ні ко га вы гнаць 
не ма гу, у нас усё вы ра ша ец ца на 
агуль ным га ла са ван ні. Нас трое,та-
му два га ла сы — ужо пе ра мо га.

— У вас бы ло су поль нае вы ступ-
лен не — пад брэн дам Belaroots. 
Па дзя лі це ся ўра жан ня мі...

Angst: — Я маю вя лі кі до свед 
вы ступ лен няў у ін шай сфе ры і не-
каль кі ра зоў соль на чы таў свой рэп. 
Апош няе не па да ба ла ся, на ват ду-

маў, што гэ та не маё, бо ня ём ка 
па чу ва ю ся на сцэ не. Але ме на ві та 
вы ступ лен не з гур том мя не вель мі 
на тхні ла. Сто ра зоў чуў, як ар тыс-
ты ка жуць у ін тэр в'ю «мы раз гай-
да лі» за лу, і ўпер шы ню ме на ві та з 
Belaroots я гэ та ад чуў.

Zeman: — Мне вель мі па да ба ец-
ца, што я зноў маю шанц вы сту паць 
з ка ман дай. У рэ пе ся бе заўж ды лі-
чыў гуль цом ка манд ным. Але так 
зда ры ла ся, што боль шасць тых, з 
кім пра ца ваў ра ней, сыш лі з рэ па 

(праз уз рост, зме ны ў све та по гля-
дзе), і я за стаў ся адзін. А тут зноў 
з'я ві ла ся па чуц цё ка ман ды, пля ча 
по бач, ка лі мо жаш пра пус ціць ра-
док, а хлоп цы ў два га ла сы ця бе 
пад тры ма юць.

— Да рэ чы, мо жа, ёсць ней кія 
сак рэ ты за па мі нан ня та кіх вя лі-
кіх тэкс таў?

Zeman: — Шмат рэ пе ці ра ваць. 
Ка неш не, мож на за пом ніць сло вы 
без рэ пе ты цый, але пры чы тан ні 
не бу дзе та кой упэў не нас ці. Пас ля 
рэ пе ты цый кож ны ве дае, дзе пад-
хоп лі ваць.

Angst: — У мя не кры ху ін шая 
схе ма за па мі нан ня. Я ма гу на па-
мяць ка ля трох га дзін чы таць чу-
жыя вер шы. Але ад мыс ло ва ні ко лі 
не ву чыў, яны за па мі на юц ца, бо 
змя шча юць неш та ці ка вае, ма юць 
зна ход кі на ўзроў ні рад ка, стра фы 
ці воб ра за. Са сва і мі тэкс та мі і тэкс-
та мі хлоп цаў з гур та пра цую так са-
ма. За па мі наю ці ка выя рад кі, а за 
іх чап ля ец ца ўсё ас тат няе.

— Ці мож на блі жэй шым ча сам 
па чуць і па ба чыць Belaroots на 
сцэ не?

Angst: — На  па чат ку вяс ны пла-
ну ем зла дзіць жы вую прэ зен та цыю 
аль бо ма «Ад на ка рэн ныя» ў Мін ску. 
Спа дзя ём ся, ува ход бу дзе бяс плат-
ны. Ду ма ем за пра сіць як ма га бо лей 
на ро ду, каб прос та па зна ё міц ца. 
Гэ та бу дзе на тхняць на да лей шую 
твор часць.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

«Рэ пе ры ў шы ро кіх шта нах 
заў сё ды вы гля да лі прос та 
ка міч на. Мой брат час та 
жар та ваў, што ў гэ тых 
ка ла шы нах мож на мех 
буль бы на сіць».

«Для нас рэп — «Для нас рэп — 
як тры бу на»як тры бу на»
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