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ІЛЮ ЗІЙ

...Ве да е це анек дот пра су ро вае бе ла рус кае ле та? «Па за ўчо ра 
пле чы спа ліў, а ўчо ра но гі аб ма ро зіў». Зу сім ня даў на ўсе па ку та-
ва лі ад тэм пе ра тур ных рэ кор даў спё кі, а ця пер гэ так жа друж на 
з на сталь гі яй пры гад ва ем тыя слаў ныя дзянь кі. Але не трэ ба 
ілю зій: ле та скон чы ла ся. Дак лад на ка жу, бо ёсць пры кме та: у 
мет ро за раз не пра ціс нуц ца з-за сту дэн таў-пер ша курс ні каў, якія 
яшчэ не на ву чы лі ся ні ў ся рэ дзі ну ва го на пра хо дзіць, ні за плеч ні кі 
зды маць на ўва хо дзе ў яго. Ні чо га, па цер пім — на ву чац ца. Як там 
жар та ва ла на ша ка ман да «ЧП» — фі на ліст вы шэй шай лі гі КВЗ? 
У тэ ат ры да юць «Ра мэа і Джуль е ту», як рап там пры во зяць буд-
ма тэ ры я лы — ма шы ну до шак. У ра бо чых сцэ ны вы хад ны, та му 
ак цё рам да во дзіц ца яе са мім раз гру жаць, пры чым, лі та раль на 
пад час спек так ля. І вось ка лі і дзея па ста ноў кі, і раз груз ка тых 
до шак на блі жа юц ца да за вяр шэн ня, гу чыць фра за ад на го з пер-
са на жаў: «Му жай тесь, братья, привезли це мент!..» А тэ ма на шых 
сён няш ніх «Ба ля саў» — вы шэй зга да ныя ілю зіі.

Ду маю, ні хто не бу дзе спра чац ца, што ілю зіі су пра ва джа юць нас усё 
жыц цё, пры сут ні ча юць ва ўсіх сфе рах на ша га іс на ван ня. Гэ та свое асаб-
лі вае мас тац тва та го, як мож на ба чыць ня бач нае і не за ўва жаць ві да-
воч нае. Як ка заў адзін з ге ро яў ка ме дыі «ДМБ»: «Сус лі ка ба чыш?» — 
«Не!» — «І я не ба чу. А ён ёсць!» Мы або жы вём ілю зі я мі («Трэ ба жыць 
так, каб на са цы яль ныя сет кі не за ста ва ла ся ча су» — на пі са ла ад на 
дзяў чы на ў «Тві та ры»), або зма га ем ся з імі («Пас ля на ва год ніх свят дзве 
бя ды — люс тэр ка і ва га...», «Мя не бе лае таў сціць» — «Дык ты не еш»). 
Або са мі са бе іх ства ра ем («Муж чы на, які скон чыў шко лу з за ла тым 
ме да лём, а ВНУ з дып ло мам з ад зна кай і які атрым лі ваў 100 до ла раў у 
ме сяц, усё ні як не ад важ ваў ся ска заць сы ну: «Ву чы ся доб ра, сы нок»), 
або «вя дзём ся» на чу жыя («Ка лі ты пры го жая, ра зум ная і ці ка вая, а ў 
ця бе ня ма хлоп ца, мо жа быць, хо піць ве рыць ма ці, што ты пры го жая, 
ра зум ная і ці ка вая?»). Са мы прос ты прык лад на шых ілю зій: па чаць 
«но вае жыц цё» з па ня дзел ка, з пер ша га чыс ла, пас ля дня на ра джэн ня, 
ад ра зу пас ля Но ва га го да — па трэб нае пад крэс ліць. Што, не так? Толь кі 
ці ў мно гіх атрым лі ва ла ся да вес ці за ду ма нае да ла гіч на га за вяр шэн ня? 
Ве да е це анек дот? «Я заў сё ды ха джу ў трэ на жор ную за лу па аў то рках. 
Пас ля па ня дзел ка тут ні ко лі ні ко га не бы вае».

...Пер шае не шчас лі вае ка хан не — тра ге дыя. Ці яе ілю зія? Бо тое, што 
нас не за бі вае, ро біць нас мац ней шы мі. Але па спра буй па тлу ма чыць 
гэ та та му, для ка го пер шае ка хан не ўяў ля ец ца і апош нім? На вя сел лі 
свед ка ўзды мае тост: «На жаль, я зу сім не ве даю жа ні ха, та му не ма гу 
па він ша ваць ня вес ту. Але я вель мі доб ра ве даю ня вес ту, та му не ма гу 
па він ша ваць жа ні ха...» Ці так вось яшчэ мо жа быць. У Во лі бы лі два ка-
ва ле ры: ін жы нер Пе ця і жур на ліст Са ша. Ка му з іх па шчас ці ла? Са шу, 
бо Во ля вы бра ла Пе цю. Але, з ін ша га бо ку, не ка му та кая пе ра ка на-
насць на дае сі лы зма гац ца за па чуц ці, да бі вац ца свай го. (У міль яр дэ ра 
пы та юц ца, як у яго атры ма ла ся за ра біць столь кі гро шай. Ён ад каз вае: 
«Усё вель мі прос та. Мне прос та ха це ла ся ве даць, ка лі на рэш це ма ёй 
жон цы іх хо піць»).

...Не як еха лі ў гос ці за го рад ра зам з ся мей най па рай. У да ро зе ім 
па тэ ле фа на ва ла дач ка. Ска за ла, што яны ад зна чы лі ў ка вяр ні дзень 
на ра джэн ня сяб роў кі, а ця пер яна про сіць да зво лу баць коў пры вес ці 
ўсю кам па нію да іх да до му, каб яшчэ кры ху па ве ся ліц ца. Па чуў шы тое, 
баць ка змя ніў ся ў тва ры: «Там жа бу дуць хлоп цы!» Коль кі мы не спра ба-
ва лі пе ра ка наць Але га, што ні чо га страш на га ў тым ня ма, ён і ў гас цях 
за ста ваў ся да стат ко ва на пру жа ным. Зда гад ва е це ся, ча му? Чар го вы 
анек дот. Кож ны муж чы на ўхва ляе секс да шлю бу. Па куль у яго не на-
ра джа ец ца дач ка...

Мож на пра жыць усё жыц цё з ча ла ве кам і толь кі та ды зра зу мець, што 
пе ра ра біць яго так і не атры ма ла ся. Гэ та бы ла не больш чым ілю зія. 
Зноў анек дот у тэ му. На схі ле га доў раз мо ва су жэн цаў. Яна ка жа: «Я 
ха це ла б пры знац ца та бе ў не чым... Да руй мне, але я на са мрэч — даль-
то нік...» Ён ад каз вае: «І ты мне да руй. Му шу та бе так са ма пры знац ца. 
Я — негр!» Але тут, мне зда ец ца, мо жа да па маг чы гу ма рыс тыч ны по-
гляд на сі ту а цыю, на ват са ма іро нія. «Я не ра зум ная, я во пыт ная. Бы ла 
б ра зум най — не бы ла б та кой во пыт най».

...Вы ду ма е це, што секс у су се да за сця ной — як у філь мах «для да-
рос лых»? Хут чэй за ўсё — не, та кі ж звы чай ны, як і ў вас, і ў боль шас ці 
ін шых. Гэ та ілю зія. Якая ча сам мо жа на ват пе ра ўтва рыц ца ў ка лі зію. Як 
у тым чар го вым анек до це. Ста яць два муж чы ны, раз маў ля юць. Рап там 
ба чаць — мі ма пра хо дзіць эфект ная блан дзін ка: даў га но гая, з шы коў ны-
мі ва ла са мі і та кім жа бюс там. Адзін з муж чын з зайз драс цю вы ды хае: 
«Мне б та кую!» А дру гі яму спа кой на ў ад каз: «А ты ўяў ля еш, што ёсць 
нех та, ка му яна НА-ДА-КУ-ЧЫ-ЛА!».

Але, як ка за ла не ка лі ка ман да КВЗ «Мак сі мум» з Том ска: «Бай ка 
па він на за кан чвац ца на па зі ты ве!» Ін шы мі сло ва мі, ча сам ка рыс на (па-
мя та е це пра гу мар і са ма іро нію?) зра біць вы гляд, што не бы ло та го, што 
бы ло («Усё апі са нае ў га зе це ме ла мес ца быць. Але не так, не там, не 
ў той час»). Та му і скон чыць ха це ла ся б на гу ма рыс тыч най но це. Ка лі 
жыц цё пад кла ла вам свін ню — па спра буй це раз гле дзець гэ та як за пра-
шэн не на шаш лы кі. А ка лі нех та ска жа вам «Мне б твае праб ле мы», 
сме ла ад каз вай це: «Ды за бі рай!» Са ма вы ваз, рэ гу ляр нае па паў нен не 
асар ты мен ту, маг чы мы опт!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

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

— Па пу ляр насць да ся га ец ца 
роз ны мі спо са ба мі. Які шлях най-
больш ім па нуе вам?

— Пра гра ма ван не ся бе на пос пех! 
У мя не ёсць пла кат жа дан няў. Перш 
чым мае жа дан ні споў ні лі ся і маё 
жыц цё ста ла та кім, якое яно ця пер, 
прай шло шмат га доў. І бы ло вель-
мі пры ем на, ка лі не як знай шла свой 
пла кат жа дан няў і на су праць сва іх 
за па вет ных мар змаг ла па ста віць 
«птушач ку». Усё ад бы ло ся ме на ві та 
так, як я ха це ла... Та му на ват ка лі ў 
вас ня ма ні ка пей кі, але ёсць жа дан-
не ад крыць най леп шы рэ ста ран, то 
вы змо жа це гэ та зра біць. З'я вяц ца 
маг чы мас ці. На прык лад, леп шы ку-
хар ака жац ца даў нім зна ё мым тва іх 
сяб роў і бу дзе на па чат ку пра ца ваць, 
як і ты, на эн ту зі яз ме. А по тым мно-
гае бу дзе за ле жаць ад та го, ці здо-
ле еш ты на да лей за ўва жаць не вы-
пад ко выя вы пад ко вас ці і ці змо жаш 
быць удзяч ным Бо гу і су све ту за тое, 
што ма еш. Так бы ло і да гэ туль ад бы-
ва ец ца ў нас.

— Які мі ўво гу ле бы лі гэ тыя 
амаль пяць га доў твор ча га жыц-
ця?

— Я лі чу, што са мыя яр кія эмо цыі 
ты атрым лі ва еш на шля ху да мэ ты. 
Сён ня мне зда ец ца, быц цам гэ тыя 
га ды — са мы шчас лі вы час у ма ім 
жыц ці.

А па дзей вы па ла ня ма ла. У 2010-м 
пас ля не каль кіх акус тыч ных кан-
цэр таў удзель ні кі гур та пе ра еха лі ў 
Санкт-Пе цяр бург. Са ка вік 2012-га — 
удзел у тэ ле шоу «Чыр во ная зор ка» 
на Пер шым», а ў маі — кліп на пес-
ню «Ма ма» са браў міль ён пра гля даў 
на YouTube. Сё ле та кліп на пес ню 
«Усмі хай ся» на браў ужо два міль ё ны. 
По тым кон курс «Но вая хва ля», дзе 
атры ма лі не толь кі ста ноў чыя вод гу кі 
ад ка лег па цэ ху, але і бы лі ўзна га ро-
джа ны спе цы яль ным пры зам. І гэ та 
толь кі част ка па дзей з гіс то рыі жыц ця 
ка лек ты ву, а коль кі ўся го за ста ец ца 
за ку лі са мі...

— Што дае вам на тхнен не ў 
твор час ці?

— На тхнен не мож на знай сці ў роз-
ных мес цах і пры лю бых аб ста ві нах. 
Яно мо жа з'я віц ца на ват у гас ці ні цы, 
дзе спы ня еш ся пе ра на ча ваць. Так са-
ма твор чы ўздым мне да юць філь мы 
з удзе лам Од ры Та ту. А ча сам пес ню 
мож на пры ду маць на ват у ван не, ка лі 
ў гу ку, з якім льец ца ва да з кра на, 
ні бы чу еш мет ра ном.

— Якой па він на быць пес ня, 
ство ра ная ва мі, каб вы ёю га на-
ры лі ся?

— Па куль не ве даю. Ма быць, гар-
ма ніч най. Ад нак не так лёг ка знай-
сці му зы кан та, які ска жа, што пес ня 
атры ма ла ся ідэа льнай і мож на спы-
ніц ца. Па ста ян на хо чац ца неш та вы-
пра віць, зра біць лепш, чым ёсць. А 
леп шае — во раг доб ра га!

— Дум ка, што ро бі це ўсё не да-
рэм на, на вед вае пад час кан цэр таў?

— Ра зу ме ем гэ та і пад час кан-
цэр таў, і пас ля іх, ка лі, на прык лад, 
пра гля да ем пош ту, а там лю дзі рас-
каз ва юць, як пад на шы пес ні су стра-
ка юц ца, ка ха юць, ства ра юць сем'і... 
Жы вуць! І ў та кія мо ман ты вель мі 
ра ду еш ся за іх і за ся бе. Пра фе сія 
ар тыс та дае та бе пе ра ва гу: ты га-
во рыш са сцэ ны, і ў ця бе ёсць усе 
шан цы быць па чу тым.

— У ва шых пес нях гу чаць пры-
го жыя гіс то рыі пра ка хан не. Як лі-
чы це, ка лі ча ла век за ка ха ны, вар та 
пры слу хоў вац ца да ро зу му ці да 
сэр ца?

— Лепш ра да вац ца за сваё сэр-
ца, га ла вой ра зу ме ю чы, што та бе 
па шчас ці ла знай сці свай го адзі на га 
ся род міль ё наў. А пер ша па чат ко ва 
па він на пад ка заць сэр ца, ка го вы-
браць, я ў гэ тым пе ра ка на на.

У пы тан нях, ці да стат ко ва для гар-
мо ніі ў ад но сі нах толь кі ка хан ня і як 
вы трым лі ваць ба ланс па між аса біс-
тым жыц цём і твор час цю, ар тыст ка 
не спя ша ец ца вы да ваць улас ныя сак-
рэ ты. Але пры зна ец ца, што ра ман ты-
цы ёсць мес ца ў яе жыц ці...

— Вас час та за пра ша юць на 
спат кан ні?

— Ча сам клі чуць у кі но і, што 
здзіў ляе, у тэ атр...

— Які ад па чы нак вам па да ба-
ец ца?

— До ма, каб ад па чыць, мне да-
стат ко ва му зы кі ў на вуш ні ках, маль-
бер та і фар баў. Але лепш за ўсё ад-
наў ляць сі лы на мо ры.

— Чу ла, вы збі ра е це кні гі. Якія 
ўжо сён ня ёсць у ва шай ка лек-
цыі?

— Пас ля кні гі Ле а ні да Ціш ко ва 
«Як стаць ге ні яль ным мас та ком, не 
ма ю чы ні кроп лі та лен ту» я ста ла 
ста віц ца да кніг ці, лепш ска заць, 
да іх афарм лен ня, як да тво ра мас-
тац тва. Ня даў на ку пі ла ў Бе ла ру сі 
кні гу Пет ру ся Броў кі, пе ра кла дзе ную 
на анг лій скую мо ву, з ілюст ра цы я мі 
Уладзіміра Зін ке ві ча. Так са ма ў ма-
ёй ка лек цыі кні гі Ан ту а на дэ Сент-
Эк зю пе ры і Ту ве Ян сан, якія са мі 
ілюст ра ва лі свае тво ры, і іх ма люн кі 
прос та не паў тор ныя.

— Ад ной чы вы ска за лі, што жа-
дан не — гэ та як ма літ ва. Ці заў сё-
ды чуе вас Су свет?

— Заў сё ды, та му што я ве ру.
Але на ДРАП КО.

«ЗА ПРА ГРА МУЙ СЯ БЕ «ЗА ПРА ГРА МУЙ СЯ БЕ 
НА ПОС ПЕХ!»НА ПОС ПЕХ!»

Не ве даю, ці мо жа му зы ка 
быць га лоў ным жыц цё вым 
ін та рэ сам, ка лі не пры но сіць 
гро шай, але аб са лют на 
пе ра ка на на, што ча ла век 
па ві нен зай мац ца толь кі 
тым, ад ча го атрым лі вае 
за да валь нен не.

Ня даў на ку пі ла ў Бе ла ру сі 
кні гу Пет ру ся Броў кі, 
пе ра кла дзе ную на анг лій скую 
мо ву, з ілюст ра цы я мі 
Уладзіміра Зін ке ві ча. Так са ма 
ў ма ёй ка лек цыі кні гі 
Ан ту а на дэ Сент-Эк зю пе ры 
і Ту ве Ян сан, якія са мі 
ілюст ра ва лі свае тво ры, і іх 
ма люн кі прос та не паў тор ныя.


