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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

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

Са мым пер шым сур' ёз ным кас тын гам стаў, на-

пэў на, мю зікл «Пра рок», які ста віў Ілья Алей ні каў. Ён 

су паў з ма ім па ступ лен нем у БДУ КіМ. І пры клад на 

ў адзін і той жа час мне прый шлі па ве дам лен ні аб 

тым, што я па сту пі ла на бюд жэт (кон курс быў вель мі 

сур' ёз ны — 12 ча ла век на мес ца) і прай шла кас тынг. 

Вы браць прый шло ся ву чо бу.

— Як баць кі па ста ві лі ся да ва ша га вы ба ру пра-

фе сіі?

— Мой дзя ду ля вель мі па ва жа ны док тар-ге ма то-

лаг. Але пры гэ тым ён вы дат ны сак са фа ніст. Та та па 

аду ка цыі на стаў нік, але ўсё сваё жыц цё іг рае на фар-

тэ пі я на. Твор часць заў сё ды бы ла не ад' ем най част кай 

на шай сям'і. Та му мя не ні хто не ад га вор ваў ад вы бра-

най пра фе сіі. І за сва бо ду вы ба ру — лю дзей, за ня ткаў 

у жыц ці — я вель мі ўдзяч ная сва ім баць кам.

— З ча го па чы на ец ца ва ша ра ні ца?

— На пэў на, гэ та вель мі смеш на: я, вя ду чая ра ніш-

няй пра гра мы, са мая заў зя тая ў све це «са ва». Для мя-

не ра ні ца — гэ та са праўд ная тра ге дыя, у коль кі б яна 

ні па ча ла ся. У ідэа ле ва кол па він на быць ці шы ня — ні 

му зы кі, ні раз моў. Па іро ніі лё су мой муж — поў ная 

су праць лег ласць. Ты по вы «жаў рук», які лю біць, каб 

ва кол усё раз маў ля ла і гры ме ла.

Ка лі ра ні ца зды мач ная, яна вель мі ран няя. Я на ват 

ска за ла б, што гэ та больш ноч, чым ра ні ца. Але тут не 

ўзні кае ні я кіх праб лем з уз ды мам, та му што, як ка жа 

мой та та, ка лі та бе хо чац ца пра чы нац ца, ты ні ко лі не 

пра спіш. Ка лі ж мне не трэ ба на эфір, пра чы на ю ся ў 

9.20. Ці шы ня ва кол — гэ та за кон. Але сне даць і фар-

ба вац ца ма гу пад се ры я лы. У 11.20 я, як пра ві ла, ужо 

вы хо джу з до му па спра вах.

— А што ра біць, ка лі ра ні ца не за да ла ся, а па-

трэб ны доб ры на строй, каб бу дзіць з эк ра наў тэ-

ле ві за раў усю кра і ну?

— Для мя не ад но ад дру го га не за ле жыць. Ад быц-

ца мо жа ўсё, але ў ця бе ёсць мі сія (на пэў на, за над та 

гуч нае сло ва, але ня хай бу дзе так) да рыць лю дзям 

да бро і па зі тыў. І ты пра цу еш. А ўсё, што ад бы ва ец ца, 

на прык лад, до ма, там і за ста ец ца.

— Ці лёг ка зна хо дзі це агуль ную мо ву з ва шым 

парт нё рам па пра гра ме Дзміт ры ем Шу ні ным? Вы 

на ад ной хва лі?

— Дзі ма вель мі важ ны ча ла век у ма ім жыц ці, мая 

кар ма. Ме на ві та ён па клі каў мя не пра ца ваць на ра дыё 

ў 2013 го дзе. З ім у нас усё вель мі гар ма ніч на. Спа чат-

ку, праў да, быў не вя лі кі страх та го, што, ка лі су стрэ нуц-

ца два яск ра выя па чуц ці гу ма ру, жар ты і смех мо гуць 

пе ра крыць ка рыс ны склад нік пра гра мы. Але гэ та га 

не зда ры ла ся. Нам вель мі лёг ка, і ча сам на ват на шы 

ка ле гі смя юц ца, што мы рэ пе ці ру ем па на чах.

Ка лі неш та пай шло не так, твой парт нёр ска заў не 

тую фра зу, збіў ся, вель мі важ на пад ха піць яго на паў-

сло ве. У нас з Дзі мам гэ та атрым лі ва ец ца...

— Ці важ на для вас, як для жан чы ны і як для 

ар тыст кі, заў сё ды вы гля даць ідэа льна?

— У 95 пра цэн тах вы пад каў я з ма кі я жам. Гэ та 

звыч ка. Чым больш у тва ім жыц ці ме дый нас ці, тым 

больш лю дзі звяр та юць на ця бе ўва гу. Ты за хо дзіш у 

па мяш кан не, а ча ла век, які там зна хо дзіц ца, ра зу мее, 

што ве дае ця бе. Не мо жа ўспом ніць ад куль, але дак-

лад на не дзе ба чыў. І гэ та на клад вае пэў ны ад бі так.

— Зра зу ме ла, што воб ра зы для зды мак пад бі-

ра юць пра фе сі я на лы. А яко му сты лю вы ад да яце 

пе ра ва гу ў бу дзён ным жыц ці?

— Вы гля даю заў сё ды да стат ко ва прос та. Дак лад на 

не ха джу ў вя чэр ніх су кен ках і на шпіль ках без па трэ-

бы. У адзе жы я ад на знач на за зруч насць.

— Чы та ла ў ва шым «Ін стаг ра ме», што вы не ўсё 

і да лё ка не заў сё ды па спя ва е це, але пры гэ тым 

шчас лі вая...

— Ска жам так: жа но чы комп лекс ві ны ў мя не ёсць 

усё роў на. Бо та бе ж хо чац ца быць для свай го му жа 

ідэа льнай гас па ды няй: на прык лад, це шыць яго вы печ-

кай хоць бы раз на ме сяц. Але пра ца, ты не па спя ва еш... 

Заў сё ды неш та цер піць у гэ тай па го ні за ідэа ла мі: або 

аса біс тае жыц цё, або кар' е ра.

А шчас це... Яно ж не ў та лер ках, якія 

ста яць па па рад ку. Для мя не яно ў за-

да валь нен ні ад ста сун каў з людзь мі, ад 

та го, што до рыш ім ра дасць, ад усве-

дам лен ня, што ў пра фе сіі ты ад быў ся. 

І я на ват не ўяў ляю, на коль кі шчас лі вы 

мо жа быць ар хі тэк тар. Бо да та го, што 

ён ства рыў, мож на да кра нуц ца!

— Якія хо бі ў вас ёсць? Чым за хап-

ля е це ся?

— Па-пер шае, па да рож жа мі. У нас з 

му жам на ват ёсць тра ды цыя з гэ тай на-

го ды. На свя ты мы до рым ад но ад на му 

не вя лі кія, на два-тры дні, ванд роў кі. На 

жаль, больш не атрым лі ва ец ца з-за пра-

цы, але пе ра за гру зіц ца і атры маць за да-

валь нен не мож на і за гэ ты час.

Яшчэ я вель мі люб лю ха дзіць у кі но 

і пла ваць у ба сей не. Ва да за бі рае ўсё дрэн нае, а 

па кі дае толь кі доб рае. Пры чым у ба сейн я, як пра ві-

ла, пры хо джу з пла нам: для мя не важ на пра плыс ці 

40—50 да ро жак у адзін і ў дру гі бок.

— У вас ад быў ся пер шы соль ны кан цэрт. Да гэ-

та га вы двой чы яго ад мя ня лі. Ча му?

— Я вель мі ад каз ны ча ла век. У мя не ёсць ка ман да 

пра фе сі я на лаў, і ўсім гэ тым лю дзям трэ ба за пла ціць. 

Я лі чу, што лю бая пра ца па він на аплач вац ца, на ват 

сяб роў ская. Гэ та ад на з пры чын, па якіх ад кла даў ся 

соль ны кан цэрт. Я ра зу ме ла, што не зма гу год на ад-

дзя чыць тым, з кім пра цую ў ад ной ка ман дзе. А па-

дру гое, для мя не бы ло важ на вы спець, у тым лі ку да 

пэў на га му зыч на га ма тэ ры я лу.

— Ці ёсць пла ны на да лей шую му зыч ную твор-

часць?

— Мне хо чац ца пра гра му «Пес ні лю бі ма га кі но» 

пра ка ціць па Бе ла ру сі, ха ця б па не каль кіх га ра дах. 

Што бу дзе да лей, па куль не ве даю. Пла наў вы пус ціць 

дыск або зняць кліп ня ма ад на знач на. Мне важ на, каб 

тое, што я раб лю, бы ло ка мусь ці трэ ба, пры но сі ла 

ра дасць і за да валь нен не.

Ган на БА ГІ НО.

«ШЧАС ЦЕ — «ШЧАС ЦЕ — 
ГЭ ТА АД БЫЦ ЦА ГЭ ТА АД БЫЦ ЦА 
Ў ПРА ФЕ СІІ»Ў ПРА ФЕ СІІ»

«ЗВЯРЫНАЯ КАМАСУТРА»
Не як у мя не на ра дзіў ся жарт пра ка лег па цэ ху. Ка лі рап там 

зда ра ец ца кры зіс жан ру і пі саць ка тэ га рыч на ня ма пра што, 

аба вяз ко ва з'я віц ца на ві на пра мядз ве дзя са ста ліч на га заа-

пар ка. Вось Тры стан за лёг у спяч ку, вось міш ка пра чнуў ся, 

вось ён у спя кот ны поў дзень плю ха ец ца ў ван не, а сё ле та 

Тры ста ну па леп шы лі жыл лё выя ўмо вы... Не каль кі ра зоў на 

год жы вё ла ста но віц ца са мым са праўд ным ньюс мей ке рам, 

за якім со чыць уся кра і на і ве дае пра яго ча сам больш, чым 

пра су се да па лес віч най пля цоў цы. («— Ты жаў рук ці са ва? — 

Мядз ведзь я... — Гэ та як? — А па спра буй за ча пі мя не, ка-

лі сплю, да ве да еш ся!») Зрэш ты, ча го тут здзіў ляц ца? Дзе ці 

ўрба ні за цыі, ада рва ныя ад пры ро ды, мы ра ды хоць так да лу-

чыц ца да яе. І ка лі кот на вяс ко вым пад вор ку — жы вё ла ўты-

лі тар ная, то ў га рад ской ква тэ ры... Ну, мно гія са мі ве да юць. 

(«Дзве га дзі ны тыц каў пы сай ка та ў да ку мен ты на ква тэ ру, да-

каз ва ю чы яму, што гас па дар жыл ля — я, а не ён».) І на ват ка лі 

га да ван цы на пра ку дзяць, аба вяз ко ва да ру ем. Яшчэ і па зай-

здрос цім між во лі. («Ка ты жы вуць па прын цы пе: «жэр ці на да-

ку чы ла спаць». І ця гам дня ста вяць кос ку ў роз ных мес цах».)

Та му цал кам зра зу ме ла, ча му час та мы на дзя ля ем бра тоў на шых 

мен шых па да бен ствам ча ла ве чых рыс. Па мя та е це ж гіс то рыю пра ўцё-

кі ў Поль шчы ка ро вы Ры жу хі да зуб роў у Бе ла веж скую пу шчу? Мно гім 

яна па да ла ся на ват ра ман тыч най: бяг лян ка і ляс ныя во ла ты-за ступ ні-

кі... Так і хо чац ца пра вес ці па ра лель з людзь мі, праў да? («Жан чын, якія 

па тра бу юць у му жоў фут ра, пра па ную на зы ваць нОр ка за леж ны мі».) 

Ха ця як там на са мрэч бы ло, хто ве дае? («Ке ліх шам пан ска га пе ра-

тва рае Але ну Пры ўкрас ную ў Але ну Пра муд рую, два ке лі хі — у Але ну 

Пры шпіль ную, а тры ке лі-

хі — у жа бу-ванд роў ні цу».) 

Да рэ чы, гіс то рыя ў тэ му пра 

кем лі васць. З Тэх аска га ін-

сты ту та бія ме ды цын скіх 

да сле да ван няў уцяк лі ча-

ты ры па ві я ны. Ды як? Для 

гэ та га яны су мес ны мі (!) 

на ма ган ня мі пад ка ці лі да 

сця ны 200-літ ро вую боч ку 

і па ста ві лі яе вер ты каль на. 

За лез лі і пе ра ско чы лі це-

раз ага ро джу. Мал паў, ка-

неш не ж, зла ві лі, але та кія 

ўцё кі зда ры лі ся ўпер шы ню 

за 50 га доў іс на ван ня ін сты-

ту та, на ву коў цы на зва лі яго 

са праў ды ўні каль ным ін цы дэн там. Ві даць, пра неш та ўсё ж зда гад ваў ся 

ша кал Та ба кі з мульт філь ма «Маў глі», ка лі бяс кон ца паў та раў: «А мы 

пой дзем на поў нач, а мы пой дзем на поў нач...»

А па мя та е це прад ка заль ні ка вы ні каў дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» вась-

мі но га Паў ля з мінск ага Цэнт ра акі я наг ра фіі? Яко га по тым змя ніў 

гі ганц кі краб Пят ро віч, што «ша ма ніў» над пра гно за мі гуль няў чэм пія -

на ту све ту па ха кеі? («Сён ня на ву лі цы ба чыў, як му жык раз маў ляе са 

сва ім са ба кам. Бы ло ві даць, што той ду мае, быц цам жы вё ла яго ра зу-

мее. Прый шоў да до му. Рас ка заў ка ту. Доў га смя я лі ся».) Ча сам гэ тыя 

па ра ле лі з па во дзі на мі лю дзей і бра тоў мен шых да хо дзяць да аб сур ду. 

У Швей ца рыі, на прык лад, аб мяр коў ва лі, як двой чы ця гам трох дзён 

кач ка па па ла ся на... па ру шэн ні хут кас на га рэ жы му, што за фік са ва ла 

да рож ная ка ме ра. Маў ляў, каб на мес цы птуш кі быў аў та ма бі ліст, яго 

б аштра фа ва лі і па зба ві лі пра воў на ме сяц. («— Я ля цеў да ця бе на 

кры лах ка хан ня! — Тры дні? — Вет рам зно сі ла...»)

...А як жа з гэ тай на го ды не ўспом ніць і пры го ды зна ка мі тай па рач кі 

з Пры мор ска га са фа ры-пар ку — тыг ра Аму ра і каз ла Ці му ра? Факт 

пра цяг ла га су мес на га пра жы ван ня дра пеж ні ка з па тэн цый най ах вя-

рай стаў ад ной з па пу ляр ных тэм у ра сій скіх (і не толь кі) СМІ. Сме лы 

Ці мур, яко га ад да лі на з'я дзен не, здо леў даць ад пор, тыгр ад сту піў. 

(«Адзі ны ча ла век у на шым го ра дзе, які мо жа да зво ліць са бе ез дзіць 

на ягу а ры, гэ та вар таў нік заа пар ка».) Атры ма ла ся амаль што як у той 

пры каз цы, ка лі па лю біць да вя ло ся і каз ла.

Ча ла век ужо даў но ўсвя до міў, што ў сва ёй дзей нас ці час та пе ра бі рае 

ме ру. Та му і спра буе ўра та ваць і амур скіх тыг раў, і не толь кі іх. («У акі-

я не ва кол са мкі пла вае кіт і з да ко рам да во дзіць той: «— Ва ўсім све це 

мільё ны лю дзей за кла по ча ныя за ха ван нем на шай па пу ля цыі. Яны ства-

ры лі сот ні даб ра чын ных ар га ні за цый дзе ля гэ та га, збі ра юць ах вя ра ван ні. 

А ты мне што?» «Га ла ва ба ліць, га ла ва ба ліць...») У Ке ніі ня даў на па мёр 

апош ні са мец паў ноч на га бе ла га на са ро га Су дан. На ву коў цы са бра лі ге-

не тыч ны ма тэ ры ял жы вё лы і спа дзя юц ца вы ра та ваць від пры да па мо зе 

са мкі паўд нё ва г а бе ла га на са ро га. А знай сці сяб роў ку са мцу ба лі вій скай 

жа бы з імем Ра мэа ву чо ныя му жы спра бу юць праз... сайт зна ём стваў. 

Там ар га ні за ва ны збор срод каў для по шу ку па тэн цый най парт нёр шы 

для ка ва ле ра з вы мі ра юча га ві ду. Яе збі ра юц ца шу каць ва ўсіх ру ча ях і 

рэ ках Ба лі віі. («Ад дам ся ў доб рыя жа но чыя ру кі. У ежы не пе ра бор лі вы, 

на ле ва ад гу ляў, да ту а ле та пры ву ча ны, зар пла ту да до му. Ёсць паш парт 

і пры шчэп кі. Ад гу ка юся на ко цю, пце ню, со ней ка і інш. Фра зу «ма ці ро-

біць па-ін ша му!» не вы ка рыс тоў ваю. Не каст ры ра ва ны».)

...Ня даў на ў ста лі цу пры еха ла не звы чай ная ра сій ская вы стаў ка. Экс-

па зі цыя на зы ва ец ца «Шлюб ныя па во дзі ны жы вёл у дзі кай пры ро дзе» і 

па каз вае яна... Тое ж са мае, чым зай ма юц ца і лю дзі. («Пе ця не ча ка на 

за бег у спаль ню да баць коў і за спеў бус ла зня нац ку...») Толь кі ўсё — 

на пры кла дзе чу чал роз ных жы вёл: мядз ве дзяў, во жы каў, дзі коў і г. д. 

Та кая вось «звя ры ная ка ма сут ра». Гэ та су час ны асвет ніц кі заа ла гіч ны 

пра ект «на яве» — на вы стаў цы да юць шмат ін фар ма цыі пра па во дзі ны 

звя роў па між са бой і ў та кой «пі кант най», але цал кам на ту раль най сфе-

ры. Мы ж заў сё ды ці ка ві лі ся: а як там, у бра тоў на шых мен шых?..

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.


