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КАЛЕКТЫВЕ!
Поль скiя вы твор цы да-
ма вiн ня даў на вы пус-
цi лi... эра тыч ны ка лян-
дар. Так-так, не здзiў-
ляй це ся! На здым ках 
пры сут нi ча юць, па-пер-
шае, улас на да ма вi ны 
ў роз ных ва ры я цы ях, 
па-дру гое, пры го жыя 
дзяў ча ты з мi нi му мам 
адзен ня. Па-трэ цяе, фа-
та гра фу ец ца ўсё гэ та 
ра зам узя тае на фо не, 
на прык лад, пей за жу: 
драў ля на га маст ка на 
во зе ры i ча ро ту, зя лё-
на га луж ка, якi за кан-
чва ец ца не дзе за га-
ры зон там... Ну, нi даць 
нi ўзяць — са праўд ная 
па ста раль... Ка лi не за-
дум вац ца пра тое, што 
зна хо дзiц ца на пер шым 
пла не. Вя до ма, я не пра 
дзяў чат. Да ма вiн ных 

спраў май стар Без ян чук з «12 крэс лаў», на пэў на, ужо не адзiн раз 
у сва ёй тру не пе ра вяр нуў ся ад зайз драс цi — та кi пi яр яму i не снiў ся! 
Бо што гэ та, як не спро ба лiш нi раз пры цяг нуць да ся бе ўва гу?

Па га дзi це ся, ну не бу дуць жа вы твор цы да ма вiн укла даць гэ тыя ка-
лен да ры ў тое, што вы раб ля юць — як бо нус клi ен ту?! Сям'i ня бож чы ка 
так са ма не як ня ём ка iх пра па ноў ваць. (Маў ляў, ка лi што — звяр тай це-
ся, вось тут i ўзо ры на лю бы густ пе рад ва чы ма цэ лы год бу дуць...) Хi ба 
толь кi ў сва iм офi се па ве сiць цi дзе ла вым парт нё рам прэ зен та ваць: тыя 
чор ны гу мар зра зу ме юць. Та му, упэў не ны, гэ ты эра тыч ны ка лян дар 
за ду ма ны не дзе ля ўлас на ка лен да ра, а най перш — дзе ля раз моў пра 
яго. Як i мно гае iн шае, пры нам сi...

...На шы ма ла дыя чы та чы 
не ве да юць, а iх баць кi, вя до ма 
ж, пры га да юць, як пас ля па-
дзен ня «жа лез най за сло ны» 
эра тыч ныя ка лен да ры па ча лi 
з'яў ляц ца i ў нас. Рэд кi па кой 
пад лет ка абы хо дзiў ся без iх. Пры го жы пост ар не со рам на бы ло на ват па-
да рыць на дзень на ра джэн ня сяб ру! Ды што пад лет кi? Вя лi кiя ка лен да ры з 
на паў аго ле ны мi пры га жу ня мi бы лi аба вяз ко вым ат ры бу там за дня га шкла, 
якое ага родж ва ла мес ца кi роў цы аў то бу са цi тра лей бу са! Вя до ма, ка лi 
кi роў цам быў муж чы на. Што са мае цi ка вае, па сва iм пра мым пры зна чэн нi 
— да ту па гля дзець — гэ ты мi ка лен да ра мi нi хто асаб лi ва i не ка рыс таў ся. 
Так, зды мач кам во ка па ра да ваць... Ну, ды ка лi тое бы ло! А ця пер што?

Па мя таю, коль кi га доў та му на шы бе ла рус кiя пiсь мен нi кi за явi лi, што 
рых ту юць да вы дан ня ка лян дар, дзе вя до мыя аў та ркi па ўста нуць пе рад 
пры хiль нi ка мi iх та лен ту ў сты лi «ню». Раз моў бы ло! Ча кан ня! Ка лян дар 
вы пус цi лi — да во лi пры го жы, але... звы чай ны. Што там не «зрас ло ся» 
з рас пра на ннем, ужо i не пры га даю. Шка да, цi ка вая ж iдэя бы ла. На 
той мо мант.

Бо по тым эра тыч ныя ка лен да ры па ча лi штам па ваць усе, хто не ле на-
ваў ся. Мо да пай шла з Ра сii i Укра i ны. У вы нi ку пра цэс стаў на гад ваць жарт 
ка ман ды «Адэ скiя ман сы» з Вы шэй шай лi гi Клу ба вя сё лых i зна ход лi вых: 
«Што вы па во дзi це ся бе, як Iран з атам най бом бай? Зра бi лi — хва лi це ся!». 
Iн шы мi сло ва мi, ледзь ве не кож ная больш-менш пры стой ная фiр ма лi чы ла 
сва iм аба вяз кам вы пус цiць эра тыч ны ка лян дар! I вы пус ка лi... На па чат ку 
га лоў ным бы ло, каб на фо не паў аго ле ных це лаў пры га жунь — на ня тых 
ма дэ ляў — пры сут нi чаў ла га тып кам па нii, яе рэ квi зi ты. Да лей — бо лей. 
Но вай «фiш кай» стаў удзел у эра тыч ных здым ках ра бот нiц гэ тых са мых 
фiр маў, прад пры ем стваў, бан каў, ар га нi за цый... «На шчыт» уз ня лi дэ вiз: 
«Вы рас цiм ма дэль у сва iм ка лек ты ве!». «Па не сла ся» па но вым кру зе... 
Ра бот нi кi мет ра па лi тэ на, су вя зiс ты, спарт сме ны... З гус там зроб ле ныя 
або аля па ва тыя — ад тых ка лен да роў ужо стра ка це ла ў ва чах. Вы лу ча-
лi ся хi ба толь кi ары гi наль ныя. Пры гад ва ец ца, на прык лад, як сту дэнт кi 
жур фа ка МДУ пра свя цi лi эра тыч ны ка лян дар... Пу цi ну. Яны вы ра шы лi 
па вiн ша ваць та го з днём на ра джэн ня i ад на ча со ва за ра бiць гро шай. 
Быў вы пу шча ны ка лян дар пад наз вай «Ула дзi мiр Ула дзi мi ра вiч, мы вас 
лю бiм!», дзе сту дэнт кi зня лi ся ў паў аго ле ным вы гля дзе. Фа та гра фii бы лi 
пад пi са ны двух сэн соў ны мi под пi са мi: «Ля сы па ту шы лi, а я яшчэ га ру», 
«Усiм бы та ко га муж чы ну», «Як на конт трэ ця га ра зу?»...

I вось коль кi апош нiх га доў пры клад на тое ж на зi ра ец ца i ў нас. То 
за вод, то кам па нiя вы пус цяць ка лян дар з са мы мi пры го жы мi на паў аго-
ле ны мi сва i мi ра бот нi ца мi... Ка лi га ва рыць больш шы ро ка па тэ ме, мож-
на пры га даць, на прык лад, рэ кла му на мiн скiх ву лi цах нiж няй бя лiз ны. 
Угле дзеў шы ся ў вы явы пры га жунь, мож на бы ло за ўва жыць, што тыя... 
цал кам аго ле ныя. Бя лiз на на iх бы ла «на кла дзе на» мас та ком. Маў ляў, 
яна на столь кi лёг кая i кам форт ная, што яе не за ўва жа еш. Цi вось ня даў на 
з'я вi ла ся на вi на: у Го ме лi ад кры ла ся аў та мый ка, дзе ма шы ну клi ен та па 
асоб ным та ры фе пры вя дуць у па ра дак дзяў ча ты ў бi кi нi. Пад свет ла му-
зы ку, штуч ны дым i з вя лi кай коль кас цю пе ны...

Як ста вiц ца да ўся го гэ та га? Ду ма ец ца, каб не чым здзi вiць, гэ та неш-
та трэ ба зра бiць ра ней за iн шых. Або не так, як iн шыя. Ка лi мы па ча лi 
паў та раць тое, што iн шыя ўжо зра бi лi даў но i не ад ной чы, — хi ба гэ та 
цi ка ва? Не, не па ду май це, я зу сiм не су праць, каб вы пус ка лi ся кар па ра-
тыў ныя эра тыч ныя ка лен да ры. Уяў ля е це, як па-iн ша му за гу ча лi б сло вы 
га лоў на га ге роя фiль ма «Мi мi но»: «Ла ры су Iва наў ну ха чу», ка лi б та кi 
пры сут нi чаў у кад ры?

...Ка лi рых та ваў на тат кi, па-но ва му зiр нуў на на шых дзяў чат у рэ дак-
цыi. Пры га жу нi! Ад на лепш за дру гую! Па ду маў, а што ка лi нам са мiм 
вы пус цiць та кi кар па ра тыў ны ка лян дар? Па да ец ца, нi вод ная рэ дак цыя 
яшчэ гэ та га не ра бi ла... Ад на ка ле га, па чуў шы пра гэ та, вы ра шы ла па-
жар та ваць. Па тэ ле фа на ва ла му жу: «Мне пра па на ва лi на пра цы зняц ца 
для эра тыч на га ка лен да ра!». Ска за ла по тым, што той уз дых нуў i ад ка-
заў: «Ну, ка лi хо чаш... Ка лi трэ ба...» Так што па тэн цы ял ёсць!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«На шчыт» уз ня лi дэ вiз: 
«Вы рас цiм ма дэль 
у сва iм ка лек ты ве!»

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

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

— Яр кім у ва шай твор чай бія-
гра фіі быў пе ры яд пра цы з Ся ро-
гам. Якой бы ла тая шко ла?

— Так за гар тоў ва ла ся сталь. З 
Ся ро гам мы су пра цоў ні ча лі ка ля ся-
мі га доў. За гэ ты час я па гля дзеў 
увесь свет, па зна ё міў ся з вя лі кай 
коль кас цю лю дзей, на быў но вых 
сяб роў. Бы ла пра ца, гаст ро лі і 
сту дый ная ра бо та. Мы да ва лі 
кан цэр ты на роз ных сцэ нах, 
на гла баль ных шоу ў Ра сіі і 
за мя жой. Пра ект «Ся ро га» 
быў для мя не, як для не ка га 
«Фаб ры ка зо рак», дзе я спя-
ваў, пі саў пес ні... Жы лі прак-
тыч на ў да ро зе. Ма ім до мам 
бы лі цяг нік аль бо аэ ра порт. 
У гэ ты пе ры яд я на бы ваў так-
са ма і ва каль ны во пыт. Вы-
сту па лі на вя лі кіх кан цэрт ных 
пля цоў ках і на сцэ не клу баў. 
Бы ва ла, што і апа ра ту ра 
трап ля ла ся дрэн ная ці яе не 
ха па ла. Ча сам спаз ня еш ся 
на кан цэрт на не каль кі га дзін 
з-за роз ных не прад ба ча ных 
сі ту а цый, а там мік ра фон не 
пра цуе... Па чы на еш шу каць 
ап ты маль нае і хут кае ра шэн-
не праб ле мы, бо лю дзі ча ка-
юць вы ступ лен ня. Але які мі 
б не бы лі ўмо вы, мы заў сё-
ды ства ра лі для аў ды то рыі 
шоу. Та кі «ўз вод спе цы яль-
на га пры зна чэн ня». Уся го і не 
рас ка жаш, бо раз мо ва не з 
ка рот кіх атры ма ец ца...

— По тым вы па ча лі іс на ваць 
соль на. Якія мэ ты ста ві лі пе рад 
са бой і ці да сяг ну ты яны сён ня?

— Пла наў бы ло шмат. Для мя не 
заў сё ды га лоў ным за ста ец ца жа дан-
не тва рыць, пі саць му зы ку. Ха чу ра-
да ваць лю дзей сва і мі пес ня мі. Як бы 
я не імк нуў ся змя ніць на пра мак свай-
го жыц ця, усё роў на му зы ка аказ-
ва ец ца на пры яры тэт най па зі цыі. 
З'яў ля юц ца но выя ідэі, за раз вось 
пра ца над но вым ду э там ідзе, плюс 
кан цэрт, та му ад не ча га да во дзіц ца 
ад маў ляц ца. Мо жа, гэ та і ёсць мая 
мэ та — быць у му зыч най сфе ры? А 
ўжо ў за леж нас ці ад та го, як у ёй усё 
склад ва ец ца, вы строй ва юц ца ін шыя 
жыц цё выя пла ны.

— Рас ка жы це пра свае ад чу-
ван ні ад пра цы ў сту дыі і ад вы-
ступ лен няў на сцэ не...

— Для ар тыс та вель мі важ на 
знай сці сваю пуб лі ку. Бы вае, та бе 
неш та крыўд нае вы крык ва юць з 
на тоў пу або мо ладзь за бы вае пра 
тое, што па він на пры сут ні чаць суб-
ар ды на цыя па між пуб лі кай і ар тыс-
там. Та му вя лі кая ўда ча — тра піць 
на тую пля цоў ку, дзе ця бе ча ка юць 
і лю бяць. Толь кі та ды ад кан цэр та 
атрым лі ва еш па зі тыў і ты і твае пры-
хіль ні кі. Ар тыст, без умоў на, мо жа 

аб стра га вац ца ці спя ваць на ват для 
ад на го ча ла ве ка ў за ле. Ад нак, ка лі 
ад чу ва еш лю боў гле да чоў, ка лі лю-
дзі та бе ўсмі ха юц ца, не шка ду юць 
апла дыс мен таў, на ра джа ец ца па-
чуц цё эй фа рыі. Не па він на быць вы-
пад ко вых гле да чоў на тва ім кан цэр-
це. У мя не быў вы па дак, вы сту па лі 
на ней кай ак цыі. Уя ві це, на ад ной 
сцэ не Макс Ло рэнс і «ДДТ»! Поў ная 
за ла ро ке раў, і тут вы хо дзіць эрэн-

біш нік... Як прый шло ў га ла ву та кое 
су мяс ціць?

У сту дый най ра бо це так са ма пры-
сут ні чае мо мант эй фа рыі, ка лі ад чу-
ва еш, што на ра джа ец ца но вая пес ня. 
Пра цэс ідзе: пес ня, і аран жы роў ка 
пі шуц ца. А зда ра ец ца, прад чу ва еш, 
што пес ня атры ма ец ца вы дат най, 
але вель мі ма руд на яна на ра джа-
ец ца. У та кой сі ту а цыі яе лепш ад-
клас ці на не ка то ры час. А вяр та еш ся 
— яна ўжо змя ні ла фар бы...

— Ваш пер шы аль бом «Тан цы 
пад ме ся цам» быў у сты лі r-n-b, а 
сён ня вы ства ра е це кры ху ін шую 
му зы ку. Не збі ра е це ся змя ніць 
зноў сты ліс тыч ны на пра мак?

— Ка лі за піс ваў ся пер шы аль бом, 
то я быў цал кам у той сты ліс ты цы, 
та кая му зы ка мне па да ба ла ся на 
той мо мант. Яна і ця пер мне ім па нуе. 
Але прай шоў пэў ны час і, маг чы ма, 
я па ста леў. Змя ніў ся мой унут ра ны 
на строй, і я стаў пі саць ін шую му зы-
ку — больш тан ца валь ную. Ад нак 
ні хто не ве дае, што яшчэ да вы ха ду 
аль бо ма «Тан цы...» у мя не быў яшчэ 
адзін аль бом, які змя шчае лі ры ку і 
ба ла ды. Ду маю, ён яшчэ ўба чыць 
свет, але не ў най блі жэй шы час. Ка лі 
я вы сту паў з пес ня мі ў сты лі r-n-b, то 
лі ры ка бы ла не ла гіч най у да чы нен ні 
да май го воб ра зу і па зі цы я ні ра ван-
ня ся бе на сцэ не, бо кам па зі цыі тыя 
сур' ёз ныя і да рос лыя. Аў ды то рыя та-
ды маг ла б іх не зра зу мець. А сён ня я 
ма гу да зво ліць са бе вы пус ціць гэ тыя 
кам па зі цыі.

— Пра што бу дзе це спя ваць?
— У аль бо ме бу дуць не фар мат-

ныя і не ра дый ныя кам па зі цыі, але 
да стат ко ва сур' ёз ныя па сва ім гу-
чан ні, вы ка нан ні і тэ ма ты цы. Я бу ду 

рас каз ваць пра па чуц ці, уза е ма ад но-
сі ны. Гіс то рыі аў та бія гра фіч ныя і не 
толь кі. Ад ным сло вам, пра ўсё, што 
ад бы ва ла ся са мной па жыц ці.

— Ці ка ва, пе ра езд у Маск ву не-
як змя ніў ва шы по гля ды на твор-
часць і ўспры ман не жыц ця?

— Я ўжо ў мно гіх кра і нах па бы ваў 
і ча сам ду маю: дзе б не апы нуў ся — 
бу ду як до ма. Бо заў сё ды перш за 
ўсё трэ ба пры звы ча іц ца да зме ны 

мес ца і мак сі маль на за ся ро-
дзіц ца на пра цы, на твор час-
ці. Та му ма гу ска заць, Маск ва 
мя ня ец ца з кож ным днём, а 
Макс Ло рэнс — ня змен ны. 
Яго не мо гуць змя ніць знеш-
нія ўмо вы. Без умоў на, жыц-
цё вір лі вае і сум бур нае, але 
ні чо га, спраў ля ем ся. Ка лі 
зма га еш ся за вы жы ван не, 
то твор часць ады хо дзіць на 
дру гі план. У ба раць бе лю дзі 
губ ля юць са міх ся бе, на жы ва-
юць во ра гаў, злу юц ца. А мне 
гэ та не па трэб на. Не трэ ба ні 
з кім кан ку ры ра ваць, бя ры і 
ра бі шчы ра сваю спра ву. Му-
зы ка па він на быць па-за ме-
жа мі кан ку рэн цыі.

— Як рэ агу е це на кры-
ты ку аль бо вы па ды ў свой 
ад рас?

— Ка лі кры ты ку юць — 
доб ра. Я знаю ад но: тое, чым 
я зай ма ю ся, грэе мне ду шу і 
пры но сіць ра дасць. І ні я кая 
кры ты ка не мо жа зла маць 
тыя па чуц ці, які ўнут ры мя не. 
На «жоў тую» прэ су не звяр-
таю ўва гі. Ча сам мне на ват 

ве се ла слу хаць вы па ды ў свой ад-
рас. Бы вае, што баць кі мо гуць па тэ-
ле фа на ваць з пы тан нем, што ж ад-
бы ва ец ца. Я іх су па кой ваю і раю не 
чы таць роз ную бяз глуз дзі цу. Маў ляў, 
пры еду з гаст ро ляў і пра ўсё рас-
па вя ду за ку бач кам гар ба ты. Так і 
ад бы ва ец ца. Вяр та ю ся і дзя лю ся на-
ві на мі, яны ра ду юц ца за мя не.

— Не ўзні ка ла дум кі, што вы-
бар жыц цё ва га шля ху мог быць 
ін шым?

— У свой час я ха цеў па жыц ці 
зай мац ца мо ва мі, але зра біў вы бар 
на ка рысць му зы кі. Пай шоў пра ца-
ваць у фі лар мо нію і ад ра зу ж па чаў 
зай мац ца сва ёй пра фе сій най кар' е-
рай. Лі чу, што та ды зра біў пра віль-
ны вы бар. Вар та мне толь кі па чаць 
за дум вац ца пра жа дан не за няц ца 
не чым ін шым, і, ад ра зу ж у му зы цы 
з'яў ля юц ца ней кія цяж кас ці, неш та 
не атрым лі ва ец ца і я ра зу мею: не 
вар та са бе здрадж ваць. Я зы чу кож-
на му, не за леж на ад пра фе сіі, знай-
сці свой та лент і раз віць яго. Бо ка лі 
ты ад маў ля еш ся ад свай го пры зна-
чэн ня, спра бу ю чы рэа лі зоў ваць ся бе 
ў ін шых сфе рах, то не ба мо жа ця бе 
па ка раць і ты ста неш ні кім.

Але на ДРАП КО.
Мінск — Го мель — Мінск.

«МАСК ВА МЯ НЯ ЕЦ ЦА 
З КОЖ НЫМ ДНЁМ, 
А Я — НЯ ЗМЕН НЫ»

Пра ект «Ся ро га» 
быў для мя не, як для 
не ка га «Фаб ры ка зо рак», 
дзе я спя ваў, пі саў пес ні... 
Жы лі прак тыч на ў да ро зе. 
Ма ім до мам бы лі цяг нік 
аль бо аэ ра порт. 

Ха чу ра да ваць лю дзей 
сва і мі пес ня мі. Як бы я не 
імк нуў ся змя ніць на пра мак 
свай го жыц ця, усё роў на 
му зы ка аказ ва ец ца на 
пры яры тэт най па зі цыі. 


