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БРУ ТА ЛЫ Ў... КА РУН КАХ
Тры май це ся, спа дар ства... У мя не на ві на, ад якой хо чац ца, 

пра бач це, толь кі пля вац ца і ма цю кац ца... («— Аааааааааа! — 

Су па кой ся і па спра буй рас тлу ма чыць ад ным сло вам, што 

ад бы ло ся. — А!») Дык вось, вы ка рыс тоў ва ю чы па зра зу-

ме лых пры чы нах шмат кроп'е і узяў шы ся бе ў ру кі... Адзін 

аў стра лій скі брэнд вы пус ціў ка рун ка вую спод нюю бя ліз ну 

для... муж чын.

Ад ра зу бя ру не вя лі кую паў зу, каб на га даць эпі зод з філь ма «Во раг 

дзяр жа вы» з вя до мым Уі лам Смі там. Па мя та е це, як да па спя хо ва га 

ад ва ка та ў яго вы ка нан ні вы пад ко ва трап ляе кам пра мат на вы со пас-

таў ле на га чы ноў ні ка і ге рой ім гнен на пе ра тва ра ец ца ў са праўд ную 

па гро зу для на цыі? Там ёсць эпі зод, ка лі га лоў ная дзей ная асо ба 

стуж кі на бы вае ў па да ру нак жон цы на свя та сюр прыз — кам плект 

ка рун ка вай бя ліз ны. Па хо ду ад бы ва ец ца та кі жар таў лі вы дыя лог. 

«— Пры ку піў сёе-тое з ніж няй бя ліз ны. Гэ та ж не за ба ро не на? — Ва-

шай жон цы? — Не, для ся бе. Я пры бі ра ю ся жан чы най па вы хад ных. 

Вы на ват не ўяў ля е це, як па ра тру сі каў мо жа пад няць па тэн цыю». Дык 

вось, за прай шоў шыя з мо ман ту зды мак філь ма 20 га доў змя ніў ся 

Уіл Сміт. На га даю, ён ня даў на за пра шаў на спат кан не ро ба та Са фію, 

на ват спра ба ваў па ца ла ваць анд ро і да і быў пры ні жа ны апош нім за 

сваю твор часць. («Яна сцяг ну ла з ся бе ніж нюю бя ліз ну, чым на нес ла 

па цяр пе ла му най ця жэй шую ма раль ную траў му, не су мя шчаль ную з 

сек сам».) Змя ні ла ся, як ба чы це, і «мо да»... («— Ты ча му хо дзіш па 

ква тэ ры ў ад ных тру сах? — У двух го ра ча».)

Вяр та ю чы ся да па чат ку на та так. Ка лек цыя ўклю чае ў ся бе, пра бач-

це за пе ра лік, мност ва ма дэ ляў бюст галь та раў, тру соў, вы раб ле ных 

з шоў ку, са ці ну і ка рун каў. Усе ма дэ лі прад стаў ле ны аж но ў пя ці па-

ме рах. Бо жа, так і хо чац ца ска заць: як сум на я жы ву... («Не тое, каб 

я зла ва ла ся, але каб ты га рэў у аг ні, а ў мя не ў ру ках бы ла ва да, я б 

яе вы пі ла».) І ве да е це што? «Мая дзяў чы на ў за хап лен ні, ка лі я на-

дзя ваю бюст галь тар і тру сы ў тон», — цы ту юц ца сло вы за да во ле на га 

клі ен та ў вод гу ках да ад на го з то паў. («Я не ма цю ка ю ся. Я ўся го толь кі 

вы ка рыс тоў ваю не нар ма тыў ную лек сі ку ў мэ тах больш поў на га і ла-

ка ніч на га вы ра жэн ня сва іх эмо цый».) Як усё змя ні ла ся, аказ ва ец ца... 

Свае ма ла дыя га ды ўжо не як і пры гад ваць ня ём ка. («Ка лі ў твай го 

хлоп ца дзве цэ лыя ад ноль ка выя шкар пэт кі, зна чыць, не ты ра шы ла, 

што ў ця бе сён ня бу дзе секс».)

«Яны цу доў ныя, вель мі якас ныя і сек су аль ныя», — за хо дзіц ца са лаў-

ём ад за хап лен ня бя ліз най ін шы па куп нік. Амаль што як жан чы на, не 

зна хо дзі це? Да рэ чы, па мя та е це, як у Ка зах ста не хло пец пе ра апра нуў ся 

ў дзяў чы ну і дай шоў да фі на лу на цы я наль на га кон кур су пры га жос ці? 

Ён зра біў жа но чую пры чос ку, ма кі яж і да слаў свае фо та здым кі для 

ўдзе лу ў ім, быў ада бра ны з пры клад на ча ты рох ты сяч удзель ніц і ў 

вы ні ку тра піў у лік дзе ся ці фі на ліс так. Толь кі пас ля гэ та га пры знаў ся ў 

пад ма не. Сам хло пец, які пра цуе ма дэл лю, ска заў, што вы ра шыў пры-

няць удзел у кон кур се, пай шоў шы ў за клад з сяб ра мі. І тлу ма чыў, што 

ха цеў звяр нуць ува гу на гон ку дзяў чат за штуч ным ха раст вом, ка лі ўсе 

яны ў вы ні ку ста но вяц ца ад ноль ка вы мі: на адзін ка пыл апра на юц ца, 

фар бу юц ца. А ён, маў ляў, з та кім 

па ды хо дам не згод ны і лі чыць, што 

пры го жае ўсё тое, што ін ды ві ду аль-

нае. («Дзяў чы не лёг ка пры цяг нуць 

ўва гу: на дзе ла чыр во ную су кен ку — 

і ўсё! Ну, у прын цы пе і хлоп цу лёг ка: 

над зеў чыр во ную су кен ку — і ўсё!») 

Што гэ та бы ло: са праў ды спрэч ка 

ці... Ці, як за да ва лі ся пы тан нем ге-

роі мульт філь ма «След ства вя дуць 

Ка лаб кі»: «Або неш та зда ры ла ся, 

або ад но з двух». («Пры зыў ні коў з 

не тра ды цый най сек су аль най ары-

ен та цы яй ў ва ен ка ма це на зы ва-

юць — «ня год ні кі».)

У Вя лі ка бры та ніі гэ тым ле там 

бы ло вель мі спя кот на. І там тэй шыя 

бу даў ні кі ў ад ным з граф стваў «пры шпі лі лі ся»: прый шлі на ра бо ту ў су-

кен ках і спад ні цах, каб абы сці за ба ро ну на на шэн не шор таў. Апош нія па 

тэх ні цы бяс пе кі на дзя ваць нель га. Але і пра ца ваць у шчыль най ро бе на 

га ра чы ні бы ло не кам форт на. І ра бо чыя да мо ві лі ся прый сці на аб' ект у 

адзен ні, што па зы чы лі ў сяс цёр і жо нак. Дзя ку ю чы пра ві лам ген дар най 

роў на сці, на шэн не жа но ча га адзен ня на бу даў ні чай пля цоў цы не за ба-

ро не на. (Ча му толь кі там? «Ха чу быць гэт кім са мым са ма ўпэў не ным, 

як тоў стая ба ба ў ла сі нах».) Уяў ля е це, як вы гля да лі тыя бры тан скія бу-

даў ні кі? («Іду чы ў ка зі но, заў сё ды на дзя вай це но выя тру сы. Маг чы ма, 

у іх вам да вя дзец ца вяр тац ца да до му».) Дык тое ж быў жарт. Ра бо чыя 

ў вы ні ку да бі лі ся для ся бе па слаб лен ня ў пла не адзен ня. А ўя ві це зва-

рот ную сі ту а цыю: пры хо дзіць да до му той са мы бру таль ны бу даў нік, 

скід вае ро бу і на дзя вае неш та са зга да най ка лек цыі...

Пра цяг нуць пра ўсе гэ тыя ру шы і ка рун кі ха чу гіс то ры яй з ін тэр нэ ту 

ў тэ му. «Ка лі ты за раз ба ра да ты, ты — мод ны. А за раз у кож на га дру-

го га ба ра да. У кож на га, але не ўсім гэ тыя ба ро ды па су юць. Я за раз 

га ва ру пра гэ тых «плю ша вых» хлоп цаў, якія рап тоў на вы ра шы лі стаць 

муж ны мі. Це ла дзі ця ці, га ла ва дры ва се ка. Я ска жу так: ка лі ў ця бе твар 

ба ра да ты, у ця бе і сэр ца па він на быць ба ра да тым. Я ня даў на ба чыў, як 

адзін та кі ба ра да ты бру тал ста яў у кра ме і сва рыў ся з пра даў шчы цай 

на конт пра тэр мі на ва на га ёгур ту. Ты — ба ра да ты му жык. Ты ўво гу ле 

не па ві нен ве даць, што та кое ёгурт. Ты па ві нен піць ма ла ко ад ра зу з 

ка ро вы. Браць вось так ка ро ву і піць ма ла ко, па куль ка ро ва не скон-

чыц ца. А по тым вы кід ваць пус тую ка ро ву. Ка лі тра піў пус той ка ро вай 

у урну — за га дай жа дан не».

Што, не так? Як га ва рыў Мі мі но з ад най мен на га філь ма вус на мі 

са праўд на га муж чы ны і ба ра да ча Вах тан га Кі ка бі дзэ: «Я та бе адзін 

ра зум ны рэч ска жу... Я так ду маю».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

У гэ ты час бы лі па езд кі на кон-

кур сы, бяс кон цыя кан цэр ты, фес-

ты ва лі, гаст ро лі... Бур нае твор чае 

жыц цё. І за вяр шы ла сваю пра фе-

сій ную пад рых тоў ку па ступ лен нем 

у ма гіст ра ту ру ў Ака дэ мію му зы кі 

на спе цы яль насць «ма гістр мас-

тацт ва знаў ства».

— Як пас ля гэ та га ака за лі ся ў 

му зыч ным тэ ат ры?

— Ні ко лі не ду ма ла, што бу ду 

пра ца ваць тут. Заў сё ды ма ры ла 

спя ваць у опе ры і на гэ та на строй-

ва ла ся. Як лі чу са ма, у тэ атр тра пі ла 

вы пад ко ва, але па лю бі ла яго ўсёй 

ду шой і за ста ла ся на заў сё ды!

Па ча ло ся ўсё з кон кур су ва ка-

ліс таў імя С. Ма нюш кі, які пра хо дзіў 

у Мін ску ў Му зыч ным тэ ат ры. Пас-

ля яго мас тац кі кі раў нік і га лоў ны 

рэ жы сёр тэ ат ра за пра сі лі мя не на 

га лоў ную ро лю ў пер шы на цы я-

наль ны гіс та рыч ны мю зікл «Соф'я 

Галь шан ская». Улас на з гэ та га і па-

ча ло ся маё пра фе сій нае тэ ат раль-

нае жыц цё. Пас ля Соф'і бы лі ін шыя 

па ста ноў кі: «Вя сел ле ў Ма лі наў цы», 

«Ля ту чая мыш», «Юно на і Авось» 

і г. д. Уво гу ле, Му зыч ны тэ атр стаў 

для мя не дру гім до мам.

— Ці цяж ка бы ло ўліц ца ў ка-

лек тыў?

— Па пер шым ча се — так, вель-

мі. На пэў на, мя не яшчэ вы ра та ва-

ла тое, што я цал кам не ад чу ва ла 

ад каз нас ці за ўскла дзе ныя на мя-

не аба вя за цель ствы і ве лі зар ны 

крэ дыт да ве ру, які ака за ла кі раў-

ніц тва. Я прос та пра ца ва ла, шмат 

пра ца ва ла і ста ра ла ся прый сці да 

год на га вы ні ку. І ён з'я віў ся: на трэ-

цім кон кур се тэ ат раль на га мас тац-

тва спек такль быў уда сто е ны На-

цы я наль най тэ ат раль най прэ міі.

— Ці час та вы ез дзі це на гаст-

ро лі?

— Уво гу ле ў нас сям'я ін тэр-

на цы я наль ная, сва я кі жы вуць у 

роз ных кра і нах на роз ных кан ты-

нен тах. І ця пер, не без ма ёй да па-

мо гі, мы на бы лі пры хіль ні каў ужо 

па ўсім све це. Ха це ла ся б ве рыць, 

што Му зыч ны тэ атр бу дзе толь кі 

па шы раць свой гаст роль ны спіс. 

На шых ар тыс таў усю ды лю бяць, 

усю ды ча ка юць, і я ўпэў не на, што 

з та кім пра фе сій ным уз роў нем 

пад рых тоў кі, з не ве ра год най са-

ма ад да чай і лю боўю, з якой яны 

пра цу юць, не маг чы ма не за ва я-

ваць на ват са мых па тра ба валь ных 

гле да чоў.

Гаст ро лі — заў сё ды яр кія эмо-

цыі для ар тыс та. Мы заў сё ды вель-

мі ча ка ем іх, та му што ў пер шую 

чар гу гэ та маг чы масць пры вез ці 

і па ка заць час цін ку на шай цу доў-

най кра і ны за мя жой, на шы най-

ці ка вей шыя спек так лі. А нам — 

па зна ё міц ца з но вай куль ту рай, 

да ве дац ца і па гля дзець, як пра-

цу юць ар тыс ты ў ін шых кра і нах, у 

ін шых тэ ат рах, па ву чыц ца, па гля-

дзець і ўзяць для ся бе неш та для 

та го, каб зноў здзіў ляць гле да ча, 

атрым лі ваць яр кія эмо цыі, за ра-

джац ца па зі тыў най энер ге ты кай. 

І вя до ма, маг чы масць па быць у 

кам па ніі сва іх ад на дум цаў. Не так 

час та атрым лі ва ец ца са брац ца 

ра зам. У нас ня ма кар па ра ты ваў, 

вы ез даў на пры ро ду. Усе свя ты мы 

ад зна ча ем на пра цы! Та му гаст ро-

лі — гэ та той час, ка лі мы мо жам 

не толь кі ра зам шчыраваць, але і 

ра зам ад па чы ваць!

— Вы пра цу е це ў жан ры апе-

рэ ты...

— Рас паў сю джа на па мыл ко вае 

мер ка ван не, што ён — лёг кі і вя-

сё лы: пес ні, тан цы... Зда ва ла ся б, 

ні чо га скла да на га. А на са мрэч — 

гэ та не ве ра год на цяж кі і, ма быць, 

са мы сін тэ за ва ны му зыч ны жанр, 

дзе ар тыст па ві нен не прос та пры-

го жа і пра віль на спя ваць, ён па ві-

нен доб ра тан ца ваць і быць вы дат-

ным дра ма тыч ным ак цё рам, каб 

не стра ціць тэм па рытм спек так ля, 

які кан цэнт ру ец ца і ўста наў лі ва ец-

ца праз му зыч ныя і тан ца валь ныя 

ну ма ры.

— Якія ро лі вы іг ра е це? Ці 

ёсць у вас лю бі мыя?

— Я моц на люб лю сва іх ге ра-

інь, та му кож ная ро ля для мя не — 

лю бі мая. Соф'я — да ра гая за яе 

са ма ад да насць і моц ны ха рак тар. 

Ра зам з тым яна шчы рая, вель мі 

чыс тая і ў яе вя лі кая доб рая ду-

ша, якая і вы ра та ва ла ге ра і ню ад 

не мі ну чай смер ці. Ярын ка — гэ-

та іск ра, эма цы я наль насць, яна 

вель мі шуст рая, сме лая, ба я вая, 

але ў той жа час вель мі мяк кая, 

ка ха ю чая, га то вая ад даць жыц цё 

за праў ду і сум лен насць. Ге ра і ня 

«Ля ту чай мы шы» Ад эль за хап ляе 

мя не сва ёй упарт асцю. Яна сва ім 

да пыт лі вым ро зу мам, сва ім ка кец-

твам, вы тан ча нас цю і ве лі зар най 

пра ца здоль нас цю да ма га ец ца па-

стаў ле най мэ ты: сціп лая вяс ко вая 

дзяў чы на атрым лі вае ро лю ў вя ду-

чым тэ ат ры. Вель мі лю бі ла ро лю 

Кан чы ты з «Юно ны і Авось» — там 

на огул цэ лае жыц цё пра жы ва еш 

у ма лень кім ад рэз ку сцэ ніч на га 

ча су.

— А чым ад роз ні ва юц ца дзі-

ця чыя ро лі ад да рос лых?

— Вель мі люб лю дзі ця чыя спек-

так лі. У мя не іх ня шмат, уся го два: 

«Пры го ды Гер ды і Кая» і «Баль у 

Па пя луш кі». Дзе ці — гэ та зу сім 

ін шы гля дач. Яны заў сё ды сум-

лен ныя, шчы ра вы каз ва юць свае 

эмо цыі. Ка лі ім па да ба ец ца, ты 

гэ та ад чу ва еш: та бе су пер ажы-

ва юць, да па ма га юць, удзель ні ча-

юць у спек так лі. Та му за слу жыць 

пры знан не дзя цей заў сё ды больш 

важ на і скла да на, чым да рос лых!

— Як вы пра во дзі це свой 

воль ны час?

— У на шай пра фе сіі трэ ба ву-

чыц ца па ста ян на. Як толь кі спы-

ніш ся — ад ра зу рэ грэс. Я заў сё-

ды ста ра юся не ся дзець на мес-

цы. Мне ці ка ва ўсё: люб лю опе ру, 

апе рэ ту, імк ну ся бы ваць на ўсіх 

да ступ ных гаст роль ных спек так-

лях ін шых тэ ат раў. Вель мі люб лю 

дра ма тыч ныя: Рус кі тэ атр, Тэ атр 

бе ла рус кай дра ма тур гіі, у іх ге ні-

яль ныя па ста ноў кі. Люб лю тэ атр 

ант рэп ры зы «Аль фа кан цэрт», ха-

джу ў фі лар мо нію на сім фа ніч ныя 

кан цэр ты.

Я вель мі ак тыў ны ча ла век. Зай-

ма ю ся спор там, ста ра юся час цей 

бы ваць за го ра дам, на све жым па-

вет ры. Мне ці ка ва ўсё но вае, усё 

не звы чай нае для мя не. Люб лю пра-

ца ваць на пе ра адо лен не ся бе і звы-

чай на заў сё ды пра цую на вы нік.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІI кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

«ПЕР ШЫ БУ КЕТ БЫЎ... «ПЕР ШЫ БУ КЕТ БЫЎ... 
ПЛАС ТЫ КА ВЫ»ПЛАС ТЫ КА ВЫ»


