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(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

Я най блі жэй шым ча сам 

ха чу па спра ба ваць свае сі-

лы на «Еў ра ба чан ні». Ужо 

на ват пес ню для кон кур су 

пад рых та ва ла. Пра што 

яна? Па куль сак рэт!

— Ча му пай шла ву-

чыц ца на фі ло ла га ў 

БДУ, а не на ва ка ліст-

ку?

— Яшчэ школь ні цай я 

на вы хад ных пры яз джа-

ла з Го ме ля ў Мінск. Бы ла 

маг чы масць зай мац ца ва-

ка лам з Пят ром Ял фі ма-

вым і Воль гай Ма ку шын-

скай, якія вы кла да юць 

ва ўні вер сі тэ це куль ту ры 

і мас тац тваў, не па сту па-

ю чы ту ды. Та кім чы нам 

сфар мі ра ва ла ся доб рая 

му зыч ная ас но ва, якую 

пас ля я раз ві ва ла са ма. 

Ні ў якім ра зе не шка дую, 

што не маю про філь най 

аду ка цыі.

Акра мя та го, у на шай 

сям'і пе да га гіч ная ды нас-

тыя. Ма ма і ба бу ля — на стаў ні цы. 

Ця пер і я да лу чы ла ся да іх кам-

па ніі: вы кла даю анг лій скую мо ву 

на кур сах. Мне па да ба ец ца, плюс 

гэ та дае маг чы масць за раб ляць 

гро шы для за пі су пе сень і зды мак 

клі паў. Ад ны мі кан цэр та мі шмат 

не за ро біш.

— Сяб ру еш з ка ле га мі па 

сцэ не?

— Ка неш не! Ёсць сяб ры яшчэ з 

ча соў дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня», з 

кімсь ці па зна ё мі лі ся на кан цэр тах. 

Ха ця не бу ду ад маў ляць: у на шай 

спра ве, як і ў лю бой ін шай, вя лі кая 

кан ку рэн цыя.

Са праўд ная ўда ча — знай сці 

«сва іх» аў та раў му зы кі і тэкс таў. 

Мне па шан ца ва ла: мой най леп шы 

сяб ра Улад Чы жы каў пі ша пес ні, 

якія поў нас цю пе ра да юць мой 

унут ра ны стан. Вы кон ваю іх з ней-

ма вер ным за да валь нен нем.

Час ад ча су пес ні да сы ла юць 

аў та ры, з які мі я не зна ё мая аса-

біс та. Але гэ ты ма тэ ры ял «не мой» 

і «не пра мя не». Заў сё ды хо чац-

ца спя ваць тое, што бліз ка, што 

ад чу ва ла на са мрэч. Та му ўсе мае 

трэ кі на пі са ныя сяб ра мі і доб ры мі 

зна ё мы мі.

— На коль кі рэ аль на ма ла до-

му ар тыс ту, які пра цуе звы чай-

ным вы клад чы кам анг лій скай 

мо вы, за пі саць пес ню і зняць 

кліп?

— Ка лі ён зай ма ец ца толь кі му-

зы кай, то вель мі цяж ка. Але ка лі 

мае яшчэ якія-не будзь кры ні цы 

да хо ду, то ўсё маг чы ма. У мя не 

ня ма прад зю са ра ці ме не джа ра. 

Ар тыст у наш час мо жа і па ві нен 

усё кант ра ля ваць сам: якія тэкс ты 

спя ваць, якія аран жы роў кі ра біць, 

у якіх кас цю мах яму зруч ней.

У ін дуст рыі му зы кі трэ ба вы клад-

вац ца «на ўсе сто» і на ват больш. 

Ад нак вы нік пры гэ тым мо жаш 

атры маць не ад ра зу. Пом ню, ка-

лі ма ма пры вя ла мя не да пер ша га 

пе да го га па ва ка ле, тая не ха це ла 

са мной зай мац ца. Маў ляў, за над-

та ма лень кая дзяў чын ка. Праў да, 

па чуў шы, як я спя ваю, ад ра зу ж 

пе ра мя ні ла сваё ра шэн не.

Мае пес ні доў га не бра лі на ра-

дыё. Я па ста ян на чу ла ў ад каз ад-

ну і тую ж фар му лёў ку: «Не наш 

фар мат». Зор кі сыш лі ся ў 2016-м, 

ка лі я за пі са ла пес ню «Раз бі ва ем-

ся». Яна ста ла са праўд ным хі том, 

які гу чаў на ўсіх ай чын ных ра дыё-

стан цы ях, і бы ла ўда сто е ная прэ міі 

«Пес ня го да Бе ла ру сі». Пры гэ тым 

ні чо га асаб лі ва га для яе «пра соў-

ван ня» я не ра бі ла. Як заўж ды, 

прос та да сла ла за піс на ра дыё.

— У ця бе ўжо сфар мі ра ваў-

ся му зыч ны стыль ці ты па куль 

у твор чых по шу ках?

— Я пра цяг ваю раз ві вац ца. Ад 

пад лет ка ва-сту дэнц кай га рэз лі-

вас ці пе ра хо джу на больш глы бо кія 

лі рыч ныя тэ мы і ме ло дыі. Зноў жа 

хо чац ца пад крэс ліць: я вы рас ла. 

Да рэ чы, і мая аў ды то рыя рас це 

ра зам са мной.

— Ёсць рэ чы, якія ты са бе ні-

ко лі не да зво ліш на пуб лі цы?

— Уво гу ле, мне ня ма ча го ха-

ваць. Ад нак на ву лі цу без ма кі я-

жу — ні на гой! Пры на леж насць да 

шоу-біз не су на ву чы ла быць больш 

асця рож най у ад но сі нах з людзь мі. 

У са цы яль ных сет ках у мя не до-

сыць мно га пад піс чы каў, 

та му пад ра бяз нас ці свай-

го аса біс та га жыц ця ста-

ра юся не рас кры ваць. Не-

здар ма ка жуць: шчас це 

лю біць ці шы ню. Але што 

да ты чыц ца твор час ці, 

то заў сё ды дзя лю ся на-

ві на мі праз «Ін стаграм». 

Як вы свет лі ла ся, мя не 

слу ха юць не толь кі бе ла-

ру сы, але і ра сі я не, укра-

ін цы. Па ве дам лен няў 

ад пры хіль ні каў пры хо-

дзіць шмат з вель мі роз-

ных га ра доў.

— За твор час цю якіх 

спе ва коў со чыш з асаб-

лі вай ува гай?

— Мне ім па нуе стыль 

вы ка нан ня Эда Шы ра на, 

Ары я ны Гран дэ, Чар лі 

Пу та, з на шых па да ба ец-

ца «Аё ва». Ад ным сло-

вам, люб лю той кі ру нак 

поп-му зы кі, у якім пра-

цую са ма. Ха ця ра зам з 

сяб ра мі-му зы кан та мі мы 

аба вяз ко ва слу ха ем усе 

му зыч ныя на він кі, аб мяр-

коў ва ем іх.

— Кож ны ар тыст мае свой спо-

саб ад наў лен ня энер гіі пас ля вы-

ступ лен няў. Як ад па чы ва еш ты?

— Як са праўд ны фі ло лаг — 

з доб рай кні гай. (Усмі ха ец ца.) Ча-

сам хо чац ца прос та па быць сам-

на сам, па маў чаць і па ду маць аб 

сва ім. Каб пас ля з но вы мі сі ла мі 

зноў вы хо дзіць на сцэ ну.

Да та го ж люб лю ванд роў кі. 

Ужо па бы ва ла ў 21 кра і не і хо чац-

ца яшчэ. Ра зам з тым я пры вя за-

ная да Мін ска, у якім жы ву ўжо 

сем га доў. Мне заў сё ды пры ем на 

вяр тац ца ў род ны Го мель, дзе жы-

вуць баць кі.

— Якой ба чыш ся бе праз 

10 га доў?

— У пер шую чар гу — ма май і 

жон кай. Бу ду пра цяг ваць вы сту-

паць на сцэ не, а мо жа, у да да так 

да анг лій скай мо вы пач ну да ваць 

за ня ткі па ва ка ле.

— Ня ўжо не ма рыш ад ной чы 

са браць ста ды ён?

— Не. Я зор з не ба не ха паю. 

Ра зу мею, што сён ня кар' е ра боль-

шас ці поп-вы ка наў цаў хут ка плын-

ная. За раз ад ны на хва лі па пу ляр-

нас ці, заўт ра — ін шыя. А я не ха чу 

ўсё жыц цё гнац ца толь кі за рэй-

тын га мі. Як ка за ла Мэ ры лін Ман-

ро, кар' е ра — цу доў ная рэч, але 

яна ні ко га не змо жа са грэць у ха-

лод ную ноч. Та му сям'я і ся мей ныя 

каш тоў нас ці зна хо дзяц ца ў мя не 

на пер шым мес цы.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ ТА ЯМ НІ ЦЫ 
СПОД НЯ ГА

Яго но сяць усе, але боль шасць нар маль ных лю дзей без не аб-

ход нас ці не імк нец ца ак цэн та ваць на ім ува гу. Ну, хі ба толь кі 

ка лі які форс-ма жор... («Ідзеш у ка зі но — на дзя вай са мыя пры-

го жыя тру сы. Маг чы ма, ме на ві та ў іх ты бу дзеш вяр тац ца».) 

Або свя та. Што звы чай на до раць жан чы ны сва ім муж чы нам на 

23 лю та га? Пра віль на, апроч пен кі для га лен ня — тру сы і шкар-

пэт кі. («— Ну што, да вай це ця пер спар вац ца, — ска заў му жык 

і сеў пе рад ку чай па мы тых шкар пэ так».) Да рэ чы, пра апош нія. 

На ву коў цы рас кры лі ро лю шкар пэ так у... жа но чым ар газ ме. 

Так, у да сле да ван ні ні дэр ланд скіх ву чо ных ад зна ча ец ца, што 

жан чы ны ў 1,6 ра за час цей ад чу ва юць «ма тыль коў у жы ва це», 

ка лі пад час сек су не зды ма юць шкар пэт кі. На дум ку спе цы я-

ліс таў, гэ та да зва ляе ім ад чу ваць ся бе ў бяс пе цы і кам фор це. 

(«— Со неч ка, та кі ты шу ка еш но ва га муж чы ну, не рас стаў шы ся 

з па пя рэд нім?! — Ха еч ка, та кі ка лі ты ідзеш у кра му куп ляць 

но вы абу так, дык ты што, ідзеш ба са нож?») Ды і муж чы ны 

раз-по раз спра бу юць на 8 са ка ві ка да га дзіць дру гім па ла він-

кам тым жа, ро бя чы гэ та, як уме юць. («Пра даў шчы ца спод няй 

бя ліз ны з сё мым па ме рам гру дзей яшчэ ні ра зу не чу ла фра зу: 

«Пры клад на, як у вас».)

Уво гу ле, пры да па мо зе гэ-

тых ін тым ных прад ме таў мож-

на пра са чыць ста наў лен не і 

раз віц цё ўза е ма ад но сін па між 

муж чы нам і жан чы най. («Ка-

шу ля-хло пец шу кае блуз ка-

дзяў чы ну для ства рэн ня гар дэ-

ро бу».) На па чат ку кі пяць жарс-

ці, по тым ста сун кі ста но вяц ца 

больш спа кой ным. («Мой муж 

прый шоў да до му з ра бо ты, а я 

ад чы ні ла яму дзве ры ў чор най 

ску ра ной бя ліз не, сек су аль ных 

пан чо хах і мас цы. Ён па гля дзеў 

і спы таў: «Па жэр ці ёсць, Бэт мен?») У не ка то рых яны за кан чва юц ца не 

вель мі доб ра... («— Вой, блі-і-і-і-н, ты што, шкар пэт кі змя ніў? Ты ж уся го 

два ме ся цы іх на сіў! — Але, мі лая... — Ну-ка, у во чы! Хто яна?»)

...На гэ тыя на тат кі пад штурх ну ла да сле да ван не ву чо ных Гар вард-

скай шко лы гра мад ска га зда роўя, якое рэ абі лі та ва ла ся мей ныя тру-

сы, — яны пры зна ныя са мы мі леп шы мі для муж чын, бо пры кмет на 

па вя ліч ва юць здоль насць стаць баць кам. («Ці ка ва, у мя не ад на го 

са мае лю бі мае і зруч нае хат няе адзен не вы гля дае так, быц цам я яго 

з бо ем ад біў у бам жа?») Апош нім ча сам прад стаў ні кі ду жай па ло вы 

ча ла вец тва ста лі ад да ваць пе ра ва гу аб цяг валь най спод няй бя ліз не. 

(Па мя та е це аме ры кан скі фільм «Вы бух з мі ну ла га»? Ева раз маў ляе з 

Клі фам: «— Што ты тут ро біш? — За бі раю рэ чы. — Свае рэ чы?! Па ка-

жы. Па тру сы вяр нуў ся? — А ты як ду ма ла, гэ та тру сы Джа ні Вер са чэ». 

Пас ля Адам звяр та ец ца да Евы: « — Я ха цеў спы таць, ча му Кліф но сіць 

тру сы ін ша га муж чы ны».) Дык вось, на ву коў цы да ка за лі, што ся мей ныя 

тру сы най больш ап ты маль ныя для муж чын скай «гас па дар кі», па коль кі 

да зва ля юць пад трым лі ваць для яе ап ты маль ную тэм пе ра ту ру з усі мі 

вы ні ка ю чы мі на ступ ства мі. («— Ты ча му хо дзіш па ква тэ ры ў ад ных 

тру сах? — У два іх го ра ча».) Шчы ра ка жу чы, знай шлі чым здзі віць. 

У нас, не ка жу чы пра жар ты, на ват рэд кі фільм абы хо дзіц ца без дэ ман-

стра цыі гэ тай «каш тоў нас ці». І «Вер ныя сяб ры», і «Ка лі на чыр во ная», 

і «Брыль ян та вая ру ка», і... Па мя та е це ра сій скі кры мі наль на-тра гі ка міч-

ны тэ ле се ры ял па чат ку 2000-х NEXT? Там у ад ным эпі зо дзе зло дзей 

у за ко не, аў та ры тэт «ста рых па няц цяў» Лаўр у вы ка нан ні Аляк санд ра 

Аб ду ла ва на вед вае ры нак у по шу ках «нар маль ных ча ла ве чых са ці на-

вых тру соў». А тут, бач ты, цэ лае да сле да ван не...

Прад стаў ні цы ж пры го жай па ло вы ча ла вец тва ў пла не спод ня га 

ле тась здзі ві лі дву ма трэн да мі. На він кай для ўла даль ніц пыш на га бюс-

та стаў так зва ны га мак-руч нік (гл. фо та), ство ра ны як аль тэр на ты ва 

звы чай на му бюст галь та ру. («Каб зра зу мець жан чы ну, трэ ба ду маць 

як туф лі».) Пі шуць, што ён доб ра да па мог пе ра жыць спя кот ныя дні. 

Ну, ка лі спра ва толь кі ў гэ тым, та ды на ступ ны трэнд з «Ін стаг ра ма» 

яшчэ больш ка рыс ны. Дзяў ча ты ста лі ад маў ляц ца пры здым ках ад 

бюст галь та раў, прос та пры кры ва ючы гру дзі ва ла са мі. Да флэш мо бу 

да лу чы лі ся не толь кі прос тыя пры га жу ні, але і вя до мыя лю дзі. («Жа-

но чае адзен не, па сут нас ці, дзе ліц ца на два ві ды: або ха вае не да хо пы, 

або пад крэс лі вае ваб но ты».)

Ка лі, як мы ўжо ка за лі вы шэй, боль шасць лю дзей ста ра ец ца не 

афі ша ваць усю пад на гот ную, зна хо дзяц ца і тыя, хто ідзе на су пе рак 

пра ві лам. Так, вы на ход ні ца Са ра Пет кус з Лос-Ан джэ ле са па ка за-

ла га джэт, які, па яе сло вах, пры зва ны да па маг чы лю дзям на ладж-

ваць «сек су аль ны дыя лог». Ка лі ко рат ка, гэ та не каль кі аб' яд на ных 

устрой стваў для вы мя рэн ня «ін тым ных ас пек таў фі зіч на га ста ну, якія 

інакш бы лі б не за ўва жа ны мі». («Якія функ цыі ў бюст галь та ра? Ён 

аб' яд ноў вае раз дзе ле ных! Пад трым лі вае сла бых! Пры цяг вае моц ных! 

Пад ман вае на іў ных...») Праз на руч ны дыс плей ула даль ні ца га джэ та 

(і ўсе на ва коль ныя) бу дзе ве даць сту пень уз бу джэн ня — ад дат чы каў, 

за ма ца ва ных на «пя тай кроп цы», гру дзях і па ла вых ор га нах. («Уво гу ле, 

«пя тая кроп ка» лю біць не пры го ды, а мяк кі ло жак, цёп лую ван ну, да лі-

кат нае мы ла, да ра гую бя ліз ну. Але хто ў яе пы та ец ца?») Ад на ча со ва 

вы на ход ні ца прад ста ві ла «ра зум ную» спод нюю бя ліз ну, якая мо жа 

па вы шаць уз бу джаль насць, ства ра ю чы віб ра цыю «там, дзе трэ ба» ў 

такт біц ця сэр ца, по яс, які сціс кае та лію ў мо мант най боль ша га ўзбу-

джэн ня і г. д. («Я пра па на ва ла яму ка ву, а ён на гру дзі зір нуў тай ком. 

Мне ад ра зу ўсё ста ла зра зу ме ла: ма быць, хо ча з ма ла ком».)

На пры кан цы пе ра фра зую сло вы з вя до май пес ні: ду май це са мі, 

вы ра шай це са мі — на сіць гэ та або не на сіць...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Заў сё ды хо чац ца спя ваць 
тое, што бліз ка, што ад чу ва ла 
на са мрэч. Та му ўсе мае трэ кі 
на пі са ныя сяб ра мі і доб ры мі 
зна ё мы мі».

«Сям'я і ся мей ныя 
каш тоў нас ці зна хо дзяц ца 
ў мя не на пер шым мес цы».

«Мае слу ха чы рас туць «Мае слу ха чы рас туць 
ра зам са мной»ра зам са мной»

Дзі я на з най леп шым сяб рам, аў та рам яе пе сень, 
лі да рам гур та «Ра дыё хва ля» Ула дам Чы жы ка вым.


