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

Твор часць ста ла менш пуб ліч най, 
пра ект быў част ко ва за ма ро жа ны, 
але не за кры ты. Мы ні бы та не ча га 
ча ка лі. На ват зай ма ю чы ся соль ны мі 
кам па зі цы я мі, бу ду чы ў ад па чын ку, 
я аб дум ваў но выя рэ чы для ка ман-
ды, ра зу меў, што ду ша ля жыць да 
су поль най пра цы. Ад чу ван не гур та 
на сцэ не па энер ге ты цы вель мі ад-
роз ні ва ец ца ад зна хо джан ня сам-
на сам з пуб лі кай.

— Ужо ад бы ла ся кан цэрт ная 
прэ зен та цыя аль бо ма, ды і сам 
дыск вы ад ра зу ж вы кла лі для 
бяс плат на га пра слу хоў ван ня...

— За раз не тыя ча сы, каб аб мя-
жоў ваць до ступ да му зы кі, ра біць 
яго плат ным. Та ды аль бом прос та 
не па чу юць. Лю дзі не га то выя ад-
да ваць гро шы толь кі за тое, каб па-
слу хаць трэ кі. Ды і прай шло до сыць 
мно га ча су з па пя рэд ня га рэ лі зу. 
Пра ві лы гуль ні на рын ку змя ні лі ся, 
та му мы фак тыч на «аб ну лі лі ся». 
Так, гурт мае пэў ную гіс то рыю, але 
пра яе амаль ні хто не ве дае, мо-
ладзь ус пры мае СhеrrуVаtа як но-
вы пра ект. Та му і са мі ста вім ся да 
гэ та га эта пу, як да но ва га жыц ця, 
і ста ра ем ся ра біць но вую му зы ку. 
Мы вель мі хва лю ем ся, як пры муць 
аль бом ды і нас но вых. Ка неш не, 
част ка ра ней шых слу ха чоў з на мі 
за ста ла ся, але іх жыц цё, пры яры-
тэ ты, гус ты змя ні лі ся. Вар та ары-
ен та вац ца на мо ладзь, ра біць трэн-
да вую му зы ку, пры слу хоў вац ца да 
та го, што ма ла дыя лю дзі лю бяць, 
але ўсё ж іс ці сва ім шля хам. Мы — 
пра ект не ка мер цый ны, не ства ра ем 
пэў ны пра дукт у ад па вед нас ці з па-
тра ба ван ня мі пуб лі кі.

— Вы ска за лі пра зме ну пра-
ві лаў гуль ні на му зыч ным рын ку. 
За гэ ты час ста ла пра сцей ці скла-
да ней гур ту за явіць пра ся бе?

— Усё прос та па-ін ша му. Сён ня 
пра сцей зу сім ма ла дым, па чат коў-
цам. Ка лі з'я віў ся пра ект, мож на ад-
ра зу ж раз мяс ціць яго ў ін тэр нэ це, 
ства рыць су пол ку ў са цы яль ных сет-
ках. Па ці ху бу дзе па шы рац ца твая 
аў ды то рыя. Ра ней жа для па чат ку 
за піс ва лі му зы ку на ка се ту ці дыск. 
Скла да на бы ло стар та нуць, але ка-
лі ты гэ та зра біў, пра цэс твор чай 
ак тыў нас ці, рас крут кі быў пра сцей-
шы. Ка лі мы па чы на лі, я з ка се та мі 
бе гаў па сту ды ях, ра іў ся з людзь мі, 
якія ўплы ва лі на бе ла рус кую му зы-

ку. Мно гія ад маў ля лі — і гэ та бы-
ло са праўд ным вы пра ба ван нем на 
тры ва ласць. Але вы хад пер ша га 
аль бо ма на вя до мым лэй бле быў 
для нас са праўд ным трамп лі нам: 
сіс тэ ма пра ца ва ла як га дзін нік. З'я-
ві ла ся мност ва ін тэр в'ю, пуб лі ка цый 
у прэ се, пра нас усе га ва ры лі. Сён ня 
мож на стар та нуць яр ка, а што да-
лей? Слу хач мае до ступ да міль ё-
наў трэ каў, і та му вы лу чыц ца вель мі 
скла да на. Ка лі ў ця бе ня ма ча су на 
рас крут ку ў ад па вед нас ці з су свет-
ны мі мар ке тын га вы мі стра тэ гі я мі, 
на прык лад на ства рэн не ві рус на га 
ві дэа, то пра тры мац ца на хва лі ўва гі 
бу дзе вель мі цяж ка.

— А пуб лі ка змя ні ла ся?
— Яна, су час ная, мне вель мі 

па да ба ец ца. Не ска жу, што ра ней 
пуб лі ка бы ла кеп скай. Нас заў сё ды 
слу ха лі ін тэ лі гент ныя лю дзі, сён ня іх 
мож на на зваць хіпс та ра мі, і гэ та за-
баў на. На прык лад, на адзін з ня даў-
ніх кан цэр таў прый шлі толь кі два 
зна ё мыя ча ла ве кі, усе ас тат нія — а 
іх амаль сот ня — бы лі цал кам но-
выя слу ха чы. І я ра зу мею, што яны 
прый шлі з-за ці ка вас ці, каб па зна-
ё міц ца. Больш за тое, ка лі ра ней на 
кан цэр ты трап ля ла мно га вы пад ко-
вых лю дзей, то сён ня ве ра год насць 
па ба чыць на вы ступ лен ні «не свай-
го» на мно га мен шая. Пуб лі ка ста ла 
больш куль тур на аду ка ва най, і гэ та 
вы дат на, бо ёсць раз віц цё. Ра дуе, 
што мы ўсё яшчэ мо жам раз ва ру-
шыць мо ладзь.

— Ва ша му зы ка до сыць ня-
звык лая для бе ла ру саў. Я ска-
за ла бы, што СhеrrуVаtа гу чыць 
хут чэй па-еў ра пей ску...

— Я са праў ды атрым лі ваю та-
кія вод гу кі. Але хут чэй як не га тыў-
ныя. Так, адзін пар тал пі саў, што 
мы зноў не ці ка выя сва ім еў ра пей-
скім по гля дам на му зы ку, якой і так 
сён ня мно га. Ра ней жа СhеrrуVаtа 
бы ла больш яск ра ва за ўваж ная ў 
бе ла рус кай му зыч най пра сто ры. 

Гіс та рыч на скла ла ся так, што ў 
на шай кра і не рок, больш ці менш 
ан дэграў ндны, раз ві ваў ся на мно га 
больш ак тыў на, чым элект рон ная 
му зы ка. І якас ны рэ ліз «элект рон-
шчы ны» быў са праўд ным пос пе-
хам. Та ды мы аб' яд на лі ўсіх і за ня лі 
сваю ні шу, ста лі ці ка вы мі. За раз жа 
элект рон ных пра ек таў больш, і яны 
не над та ад роз ні ва юц ца ў за леж-
нас ці ад на цыя наль нас ці вы ка наў-
цаў. Я на ват не вы лу чаў бы асоб на 
бе ла рус кую і еў ра пей скую му зы ку 
ў гэ тым сег мен це. Так, мож на вы-
дзе ліць ты по выя аме ры кан скія, ня-
мец кія, анг лій скія, япон скія з'я вы, а 
Еў ро па, пост са вец кая пра сто ра, з 
пунк ту гле джан ня твор ча га склад-
ні ка, не над та ад роз ні ва юц ца. Прос-
та за мя жой больш раз ві тая інф-
ра струк ту ра, і му зы кан ты ма юць 
шы рэй шыя маг чы мас ці за ра біць і, 
ад па вед на, уклас ці срод кі, на няць 
доб рых спе цы я ліс таў. У Бе ла ру сі 
ма ем спра ву час цей з му зыч ны мі 
са ма род ка мі, вель мі та ле на ві ты мі, 
але з-за ад сут нас ці во пы ту і пэў най 
куль ту ры ство ра ны імі іх пра дукт 
мо жа прай граць.

— Маг чы ма, гэ тае імк нен не 
сцер ці ме жы, па зба віц ца ад ліш-
ніх экс пе ры мен таў з элект рон-
ным гу чан нем ад та го, што і му-
зы кан ты, і слу ха чы на гу ля лі ся 
ў пост ма дэр нізм, дзе ўсё бы ло, 
як ла бі рынт, за блы та на, як кан-
струк тар, раз дроб ле на?

— Так. Прый шоў час до сыць 
прос тых твор чых па сы лаў. Трэнд 
су час най ак ту аль най му зы кі — да-
ступ насць для слу ха ча. Я не ска жу, 
што на шы трэ кі ў вы ні ку атры ма лі-
ся вель мі прос тыя, мы не на столь кі 
кру тыя, каб нас слу хаў увесь свет 
(смя ец ца). Ство ра на мно га га ла-
ва ло мак. Ра ней, яшчэ ў па чат ку 
2000-х, гэ та бы ло па пу ляр на і ці ка-
ва, дзіў ныя наз вы і вок лад кі аль-
бо маў бы лі звы чай най рэч чу. Усе 
ста мі лі ся. Та му ў но вым аль бо ме 
СhеrrуVаtа кам па зі цыі до сыць прос-
тыя, я іх на пі саў, ка лі ся дзеў на бе-
ра зе мо ра ўна чы. Ба чыў толь кі ва ду, 
ме ся ца вую да рож ку, ус ход сон ца. 
Я не ста віў за да чу зра біць неш та 
скла да нае: ад сюль і наз ва аль бо ма, 
і ко ле ра вая га ма яго вок лад кі. Усё 
прос та, на ват мі ні ма ліс тыч на.

— Па да ец ца, што СhеrrуVаtа 
для вас — як хо бі, спра ва, якой 
зай ма е це ся, ка лі ад па чы ва е це?

— «У га ла ве» гэ та за ня так уся-
го жыц ця. Але на спра ве — хо бі, 
бо пра ект па-за асноў най пра цай. 
Ка лі бу дзе маг чы масць зай мац ца 
толь кі му зы кай, то я бу ду шчас лі вы. 
Па куль жа СhеrrуVаtа ад ве дзе ны 
толь кі нач ны час: та ды і спа кай ней, 
і больш на тхнен ня для твор час ці.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vеsіаluhа@zvіаzdа.bу
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ГА ЛА ВУ 
НА ПЯК ЛО?

Гэ ты год (а ён жа яшчэ не скон чыў ся, ча го ча каць?), бяс спрэч-
на, за пом ніц ца мно гім і на доў га. Вя до ма, з-за сё лет ніх умоў 
на двор'я. Ма быць, та кой коль кас ці анек до таў з гэ тай на го ды 
яшчэ ні ко лі не на ра джа ла ся за адзін раз. Усе ж па мя та юць, як 
па чы на ла ся, як мы ча ка лі цяп ла ўвес ну? Не да ча ка лі ся... («Вяс ну 
пе ра зі ма ва лі і ле та пе ра зі му ем! Не на тых на па лі».) Бы ла на дзея 
хоць бы ў па чат ку ле та па ба чыць дзяў чат у лёг кіх са ра фан чы ках, 
у ка рот кіх спад ні цах. Зноў жа, ага... («Пла ны на чэр вень? Па куль 
не ве даю. У за леж нас ці ад та го, якая бу дзе па ра го да».) Вось ужо 
мно гія і ў вод пуск сха дзі лі, а муж чын скае во ка на прад стаў ні цах 
пры го жай па ло вы ча ла вец тва так і не ад па чы ла. («Мяр зот на-
кан ты нен таль ны клі мат — гэ та ка лі за тры дні ты ба чыш вяс ну, 
зі му і ле та, пры чым не вы яз джа ю чы за ме жы свай го го ра да».) 
Не ка то рыя ўжо ад ча я лі ся да ча кац ца цяп ла і эро ты кі ў воб ра зах 
дзяў чат. («Да вай це ўжо ваш ве ра сень, з гэ тым ле там усё зра зу-
ме ла».) І тут, ка лі і спа дзя вац ца пе ра ста лі, прый шла яна, спё ка... 
(«Пры ві тан не, ле та! Спа дзя ю ся, хоць бы без сне гу?»)

Ве да е це, што аса біс та мя не кож ны раз не каль кі пу жае ў гэ тай сі-
ту а цыі? Ка лі гра дус па вет ра імк лі ва па вы ша ец ца, мно гім сон ца б'е ў 
га ла ву ў пла не знеш ня га вы гля ду. («Чу ла, што ў стыль най жан чы ны 
туф лі і ма шы на па він ны быць ад на го ко ле ру. Ку пі ла жоў тыя бо ты, каб да 
марш рут кі па ды хо дзі лі».) Зра зу ме ла, спя ко та, хо чац ца све жа га вет ры ку, 
пра ха ло ды, але ж... На ву лі цах на се ле ных пунк таў з'яў ля ец ца проць ма 
лю дзей з та кім лет нім дрэс-ко дам, што ча сам хо чац ца за га ла ву сха-
піц ца. Га вор ка не толь кі пра дзяў чат, але і пра хлоп цаў так са ма. («Ка лі 
ў спё ку ха дзіць у тру сах, дык на дзе тая да ста ла май ка ўспры ма ец ца як 
поў ны па рад».)

І ўсё ж най перш «за-
паль ва юць» прад стаў-
ні цы пры го жай па ло вы 
ча ла вец тва. Ды ча сам, 
пра бач це, так... На прык-
лад, ра сій ская спя вач ка 
Ла лі та здзі ві ла сва іх па-
клон ні каў не звы чай ным 
стро ем. Пад час вы ступ-
лен ня ў Ба ку яна скі ну ла 
з ся бе на кід ку і за ста ла ся 
пе рад за лам у... аб цяг-
ва ю чым, амаль праз рыс-
тым тры ко-кам бі не зо не з 
эфек там та ту і роў кі на ску-
ры. Чым ду ма ла? («Гэ та 
бы ла дрэн ная ідэя, та му 
я, ка неш не ж, вы ра шы-
ла па спра ба ваць».) Усё б 
ні чо га, але трэ ба ве даць 
пра га ба ры ты спя вач кі... 
(«Муж чы ны, ні ко лі не па-
раў ноў вай це жан чы ну з 
лан ню. Бо, ува га, ся рэд-
няя ва га са мкі ла ні — 
120 кі ла грамаў!») Па чуц-

цю гу ма ру і сме лас ці Ла лі ты мож на толь кі па зайз дрос ціць: на вы пад 
Гал кі на яна ад ка за ла, маў ляў, што ў тва ёй жон кі знік ла, да мя не прый-
шло. І да лей пра тое, што хо ча за ста вац ца на ра сій скай сцэ не са май 
тоў стай спя вач кай. («Я тоў стая толь кі та му, што ўва мне жы ве ад ра зу 
не каль кі прын цэс».) Схі ляю га ла ву пе рад са ма іро ні яй Ла лі ты, але... Хто 
ска заў, што гэ та бы ло пры го жа? («Ска жы це, а вам так са ма па на чах 
ха ла дзіль нік пра хо ду не дае?»)

Ві да воч на, усё тая ж спё ка паў плы ва ла на знеш ні вы гляд 28-га до вай 
«зор кі» бры тан скіх рэ алі ці-шоу на ад па чын ку. Яна з'я ві ла ся на пуб лі цы 
ў ру жо вай су кен цы, ма тэ ры ял якой вель мі на гад ваў сет ку з-пад мя хоў 
ад буль бы ці ін шай ага род ні ны. Бе ла ру сы, уя ві лі? («А тэ ма на ша га сён-
няш ня га се мі на ра: «Ад наў лен не рэ пу та цыі дзе ла вой жан чы ны пас ля 
на ва год ня га кар па ра ты ву».) Больш за тое, за мя жой ужо не каль кі га доў 
у трэн дзе ку паль ні кі, у якіх нель га ку пац ца, бо яны са стра за мі, вы шыў-
кай, дра пі роў кай, пер' ем і г. д. Жы ха ры ме га по лі саў вы хо дзяць у іх на 
ву лі цы, як на пляж. Адзін брэнд пра па нуе, на прык лад, кід кі ку паль нік 
у спа лу чэн ні з блуз кай з доў гі мі ру ка ва мі з тка ні ны з тым жа прын там. 
(З адэ ска га гу ма ру. «— Фа еч ка, та кі апі шы ся бе ў двух сло вах? — Вой, 
ся бе? У двух сло вах? На ама та ра...») Дру гі брэнд агі туе за ку паль нік з 
па да бен ствам па рэа на сцёг нах у спа лу чэн ні з «рым скі мі» сан да ля мі. 
Ды зай нер скі ду эт пра па нуе на сіць ку паль нік у го ра дзе з... пу ха ві ком фу-
ты рыс тыч на-га тыч на га вы гля ду. («Ба чыць вас — ад но за да валь нен не. 
Не ба чыць — дру гое».)

Але гэ та што — ку паль нік на ву лі цы? Вось ня даў на ў цэнт ры Кі е ва 
мож на бы ло су стрэць аго ле ную жан чы ну. Аб са лют на го лая і бо сая дзяў-
чы на да во лі ўпэў не на ха дзі ла па пра ез най част цы, не звяр та ю чы ўва гі 
на ма шы ны, якія еха лі по бач. Со ней ка га ла ву на пяк ло? («Мі лыя дзяў-
ча ты! Вя до ма, што кож ная сня жын ка — асаб лі вая. Але яны ча мусь ці не 
вы пенд ры ва юц ца з гэ тай на го ды».) А ў нас у Мін ску яшчэ больш дзіў ны 
вы па дак быў. У сац сет ках з'я ві ла ся фа та гра фія хлоп ца (я ж ка заў, і яны 
так са ма «за паль ва юць») у... ру жо вай су кен цы. Маў ляў, яму так зруч на 
ў спё ку — све жа, лёг ка. По тым, праў да, вы свет лі ла ся, што гэ та ён на-
са мрэч спрэч ку прай граў. («Хло пец не вель мі ўмеў ра біць кам плі мен ты 
і, бу ду чы не ў са мым цвя ро зым ста не, вы даў: «— Мі лая, твае во чы, як 
вы хад ныя: так са ма два».) Мне на ват больш ска заць ня ма ча го з гэ тай 
на го ды... («Вель мі люб лю тэ ле па тыю. Бы вае, па гля дзіш на ча ла ве ка — 
і ён ужо ве дае, ку ды яму це ля паць».)

Але са праўд ны «хіт» се зо на — ва ла са ты... ку паль нік. Аме ры кан ская 
кам па нія са шта та Юта вы пус ці ла гэ ты прад мет жа но ча га гар дэ ро бу 
ў вы гля дзе муж чын ска га ва ла са та га тор са. Ку паль ні кі амаль цал кам 
паў та ра юць ана то мію муж чын ска га це ла і вы раб ля юц ца ў не каль кіх 
рас фар боў ках. У ЗША яны атры ма лі па пу ляр насць, ад нак мно гім за-
над та на ту ра ліс тыч ны эле мент адзен ня пад аў ся агід ным. Тое яшчэ, я 
вам ска жу, ві до ві шча... А дзяў ча там па да ба ец ца! («На са мрэч ляг чэй 
уга ва рыць ні на што не згод ную жан чы ну, чым ад га ва рыць на ўсё згод-
ную».) Та кая яна, лет няя мо да...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Прый шоў час до сыць 
прос тых твор чых па сы лаў. 
Трэнд су час най ак ту аль най 
му зы кі — да ступ насць 
для слу ха ча».

«СhеrrуVаtа «аб ну лі ла ся»...«СhеrrуVаtа «аб ну лі ла ся»...


