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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ГУЛЬ НІ 
З ДРА КО НА МІ

Пас ля та го як бы ло аб ве шча на аб вы ха дзе за ключ на га се-

зо на куль та вай са гі «Гуль ня тро наў», вы пад ко ва пра чы таў 

ці ка вую, на мой по гляд, дум ку. Вы пад ко ва, бо не гля дзеў, 

пра бач це, ні вод най се рыі філь ма і ў сю жэ це не ары ен ту юся. 

Ве да е це, ёсць чым за няц ца і без кі на са гі. («Трэ ба зняць се-

ры ял па філь ме «Каз ка аб стра ча ным ча се» і зра біць там 

дзе сяць се зо наў па 150 се рый кож ны».) Хоць на во чы не-

як усё ж трап ля лі пэў ныя мо ман ты — ча мусь ці вы ключ на 

з дра ко на мі. І пра чы та ная дум ка да ты чы ла ся ме на ві та іх: 

«Пас ля «Гуль ні тро наў» ста ла ві да воч на, што дра ко ны — ас-

но ва пос пе ху лю бо га се ры я ла...» Ма быць, бы лі са праў ды 

ві до вішч ныя спец эфек ты... Мне ж ча мусь ці пас ля пра чы та-

на га пры га да лі ся сло вы ка пі та на Жаг ло ва з «Мес ца су стрэ-

чы змя ніць нель га»: «Ка лі і ёсць на зям лі д'я бал, дык ён не 

каз ла но гі ра гач, а трох га ло вы дра кон, і га ло вы яго — ба яз-

лі васць, сквап насць, здра да. Ка лі ад на над ку сіць ча ла ве ка, 

дык ужо ас тат нія да ядуць да чыс та». Так што вы шэй ска за нае 

пра дра ко наў мож на ра зу мець па-роз на му. Тым больш што 

ця пер яны мо гуць пры маць са мыя не ве ра год ныя аб ліч чы...

Вы чу лі гіс то рыю пра пяць ма ці з Вя лі ка бры та ніі, якія бы лі на столь-

кі ша кі ра ва ны су час най пар наг ра фі яй, што вы ра шы лі са мі зняць для 

пад рас та ю ча га па ка лен ня... «кі но для да рос лых»? Па сыл быц цам бы 

са мы што ні ёсць вы са ка род ны: Анг лія — най буй ней шы пас ля ЗША 

спа жы вец та ко га кан тэн ту. Боль шасць дзя цей зна ё міц ца з ім у ран нім 

і пад лет ка вым уз рос це: 65 пра цэн таў — у 15—16 га доў, 28 пра цэн-

таў — у 11—12 га доў. («Ма лень кі хлоп чык, па гля дзеў шы зной дзе ную 

ка се ту з над пі сам «Клуб ніч ка», зра зу меў, з якой цяж кас цю ба бу лі 

да ста ец ца ва рэн не».) Бры тан скі ўрад, ка неш не, спра буе па шы рыць 

пра гра му па ла во га вы ха ван ня, але...

Але, ві даць, без жан ру ў сты лі шоу тут нель га бы ло абы сці ся. Пры 

пад трым цы гра мад ска га ка на ла Channel-4 жан чы ны за пус ці лі экс-

пе ры мен таль ны тэ ле пра ект Mums Make Porn. Каб ска рыць сэр цы 

най боль шай коль кас ці гле да чоў быў ство ра ны стан дарт ны гёрл-бэнд: 

удзель ні цы мак сі маль на ад роз ні ва лі ся ад на ад ад ной, ро лі ся род іх 

бы лі раз мер ка ва ны. («Я не гля дзеў рус кае пор на з мед сёст ра мі, але 

мне па да ец ца, што там пад час пра цэ су ў ка бі нет пе ры я дыч на за гляд-

вае ба бу ля з чар гі».)

Не, не па ду май це, яны не збі ра лі ся вы сту паць у ро лі «га лоў ных 

акт рыс», прос та сціп ла па га дзі лі ся быць пор нап ра дзю са ра мі і пор на-

рэ жы сё ра мі. На па чат ку ў тэ о рыі і на прак ты цы азна ё мі лі ся з «ба зай», 

а по тым пры сту пі лі і да экс пе ры мен таў. («Ня мец кія ву чо ныя ства ры лі 

ан ты ві яг ру для спа кой на га і ўдум лі ва га пра гля ду «філь маў для да-

рос лых».) І па не сла ся... («— Хо піць, хо піць! — кры ча ла блан дзін ка ў 

марш рут цы, за быў шы ся сло ва «спы ні це ся».)

Вы ні кі іх пра цы атры ма лі не ад на знач ныя ацэн кі... Мя не ж най больш 

ура зі лі сло вы са міх жан чын. «Мы да ка за лі, што ма мы мо гуць зды маць 

пор на». І, як пі шуць, да мы пад па фас ную му зы ку згу бі лі ся на ву лі цах 

Лон да на. («— Дзяў чы на, да вай це сён ня ве ча рам з ва мі су стрэ нем-

ся. — Я за му жам, які ве чар? Да вай це днём».) Маў ляў, з ва мі бы лі 

звы чай ныя лю дзі, зроб ле на бу дзён ная спра ва? Ці не гуль ня гэ та з 

ты мі са мы мі дра ко на мі?

Мо да на секс з вель мі рэа ліс-

тыч ны мі сі лі ко на вы мі ляль ка мі 

за ха пі ла Гер ма нію. («У ця пе раш ні 

час фра за «Ды я ўжо не дзяў чы-

на» мо жа мець зу сім ін шы сэнс».) 

Не ка то рыя з іх мо гуць пра яў ляць 

эмо цыі. Экс пер ты па тра бу юць «ча-

ла ве чых пра воў» для «ра зум ных» 

секс-ля лек. Вы клад чы ца юрыс пру-

дэн цыі ў Вест мінс тэр скім уні вер сі-

тэ це Вік то рыя Брукс пе ра кон вае, 

што і ро ба ты па він ны да ваць сваю 

зго ду на «ка хан не», каб па збег-

нуць сек су аль на га гвал ту над 

са бой. Фе мі ніст кі, у сваю чар гу, 

б'юць тры во гу з-за та го, што «ста-

сун кі» з ляль ка мі спа ра джа юць у 

муж чы нах звыч ку абы хо дзіц ца з 

жан чы на мі, як з рэ ча мі, і са дзей ні-

ча юць з'яў лен ню ў апош ніх фан та зій аб згвал та ван ні. («— А ты праў да 

прый шла да мя не з каз кі? — Так. — А з якой? — З доб рай. — Вы гна-

лі?») Ні хто і тут не ба чыць дра ко наў?

У Япо ніі з-за рас паў сюдж ван ня секс-ро ба таў на спя вае дэ ма гра фіч-

ны кры зіс. Ле тась па каз чык на ра джаль нас ці ў кра і не быў са мы ніз кі з 

па чат ку рэ гіст ра цыі та кіх да ных у 1899 го дзе. Пры чы на ў са цы я фо біі: 

ка лі ра ней сек су аль нае на пру жан не пры му ша ла ма ла дых лю дзей на-

ладж ваць са цы яль ныя су вя зі, дык ця пер па трэ ба ў жы вым парт нё ры 

ад па ла. («Тэр мі но ва па трэб ны му жык для сек су аль на га сяб роў ства. 

Ці сек су аль ны му жык для сяб роў ства. Ці сяб роў скі му жык для сек су. 

Неш та я за блы та ла ся...») Да рэ чы, дра ко ны заў сё ды пры сут ні ча лі ў 

тра ды цы ях япон цаў...

...Апош нім ча сам у све це паў ста лі праб ле мы, пра якія яшчэ ня даў на 

і ду маць не ду ма лі. Вы ра шаць іх трэ ба, вя до ма, у тым лі ку і су час ны мі 

спо са ба мі. Га лоў нае, на мой по гляд, у гэ тай апан та нас ці не за бы ваць 

пра вя до мую фі ла соф скую кі на пры па весць Мар ка За ха ра ва — каб не 

раз бу дзіць дра ко наў у са бе. Ня хай яны за ста юц ца вы ключ на фан тас-

тыч ны мі іс то та мі на тэ ле эк ра не...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ра ней бе ла ру сы ез дзі-

лі на «Еў ра ба чан не», што на-

зы ва ец ца, «па-ба га та му», у 

сэн се про ма-пра дук цыі. Але 

тэн дэн цыя апош ніх ча соў — 

ні чо га ліш ня га, дыс кі, май кі, 

ка рыс ныя дро бя зі і пры ем-

ныя су ве ні ры. Што пла нуе 

пры вез ці твая ка ман да?

— Про ма-пра дук цыя фар-

мі ру ец ца з улі кам ма іх па-

жа дан няў і ін та рэ саў, а так-

са ма з улі кам та го, што гэ та 

Із ра іль, цёп лая кра і на, — інт-

ры гуе ар тыст ка. — Па куль 

усіх сак рэ таў рас крыць не ма гу, 

са ма ў ча кан ні і прад чу ван ні, але 

па вер це: усё бу дзе па зна ча на ма ім 

хэш тэ гам, бу дзе стыль ным і яр кім, 

як і мой ну мар і пес ня. Што дак лад-

на — па вя зём дыск (ка лі па спе-

ем, да да дзім на яго акус тыч ную 

вер сію кон курс най пес ні «Lіke Іt») 

і ін фар ма цый ны бук лет.

— Хто на огул ува хо дзіць сён-

ня ў ка ман ду, акра мя са мой Зі ны 
і бэк-ва ка ліс так?

— Су пол ка ін тэр на цы я наль ная 

і, шчы ра ка жу чы, не ма лень кая: 

прад зю сар, бэк-ва ка ліс ты (на бра-

лі ін шы склад, не той, што быў у 

фі на ле ад бо ру), тан цо ры, пе да-

гог па ха рэа гра фіі і па ва ка ле, ві-

за жыст-сты ліст, ад мі ніст ра тар, 

прад стаў ні кі кі раў ніц тва, твор чыя 

і тэх ніч ныя су пра цоў ні кі Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі — тыя, хто бу дуць 

зды маць «Дзён ні кі Еў ра ба чан ня», 

і хто ад каз вае за транс ля цыю кон-

кур су ў на шай кра і не, — пе ра ліч вае 
Аляк сандр КУП РЫ Я НО ВІЧ. — 

Мы ро бім усё маг чы мае для та го, 

каб зра біць ці ка вае, якас нае шоу, 

і каб Бе ла русь пад ня ла ся ў «Еў ра-

ба чан ні» на са мую вы со кую пры-

ступ ку. Усе па мя та юць пра вы нік 

Дзі мы Кал ду на (6-е мес ца) — гэ та 

тая план ка, якую ха це ла ся б пе-

ра ўзы сці. Так што ну мар, які мы 

па ка за лі на ад бо ры, кар ды наль на 

змя ніў ся — Зі на бу дзе шмат ру хац-

ца, а са ма па ста ноў ка ста не вель мі 

су час най і ад па вед най яе ўзрос ту.

— На што ты га то вая дзе ля 
пос пе ху? Ска жам, заўт ра Вік тар 
Дро быш аб вес ціць: «Зі на, трэ ба 
па фар ба вац ца ў чор ны і на браць 
пяць кі ло...»

— Ого, — спя вач ка на хві лі-
ну за дум ва ец ца. — Ду маю, што 
дзеля ней ка га хай па і шоу ра біць 

ні чо га па доб на га не бу ду, мне 

прос та не ці ка ва. А ка лі, на прык-

лад, спат рэ біц ца для зды мак у 

філь ме, ка лі мэ та бу дзе та го вар-

тая — я га то вая экс пе ры мен та-

ваць над са бой, без праб лем ма гу 

змя ніць знеш насць, стыль. Вік тар 

Якаў ле віч, да рэ чы, ні я кіх жорст кіх 

умоў не дык туе — мы ро бім пес-

ню, па ста ноў ку, кас цю мы так, як 

ба чым, а ён гля дзіць на ўсю кар цін-

ку ў цэ лым як прад зю сар і ўно сіць 

свае ка рэк ты вы.

— Ты рас каз ва ла, што су няць 

хва ля ван не пе рад вы ха дам на 

сцэ ну да па ма га юць «аб ды маш-

кі» з ка ман дай. Ці ёсць яшчэ 

ней кі ры ту ал на ўда чу?

— Ня ма. Для мя не важ на прос-

та са брац ца. Да вы ступ лен ня я 

ма гу га дзі ну бе гаць, з усі мі ца-

ла вац ца, за ра джац ца энер гі яй. 

А по тым, хві лін за дзе сяць, трэ-

ба прос та глы бо ка ўдых нуць, вы-

дых нуць, па ду маць пра штось ці 

доб рае і свет лае і іс ці ра біць сваю 

ра бо ту. Але вар та за зна чыць, мне 

па шан ца ва ла: па да бра ла ся на са-

мрэч клас ная ка ман да, я з усі мі 

сяб рую, і мне ра зам з імі кам форт-

на, не як пры яз на, усе «за ця-

бе» і ты «за» іх... Гэ та ра бо та 

ма ёй ма ры, пры нам сі па куль 

што.

— Дэ віз сё лет ня га «Еў ра-

ба чан ня» — «Dare to Dream», 

«Да зволь са бе ма рыць». Ад-

на твая ма ра — прад ста віць 

кра і ну на кон кур се, ужо 

прак тыч на збы ла ся. Ча го 

хо чац ца да сяг нуць да лей?

— Ма ра — гэ та для мя не 

штось ці вель мі гла баль нае. 

Па куль што ця гам уся го жыц-

ця я стаў лю са бе мэ ты, так 

ляг чэй: па ста віў мэ ту, па пра-

ца ваў, да сяг нуў. А ма ра — 

гэ та неш та, што ця бе акры ляе, 

на тхняе, штось ці глы бо ка ўнут-

ра нае, ду шэў нае... На сён ня я 

вель мі ха чу пас ля «Еў ра ба чан ня» 

зла дзіць вя лі кі соль ны кан цэрт, а 

пе рад гэ тым вы пус ціць свой аль-

бом — сло вам, за кру ціц ца ў гэ тым 

твор чым пра цэ се, каб бы лі рух, но-

выя су стрэ чы, па ста ян ныя пе ра лё-

ты, — я заўж ды пра гэ та ма ры ла, 

і, на пэў на, гэ тая част ка ма ры так-

са ма па чы нае збы вац ца.

— Пад піс чы кі ў Ін стаг рам 

(іх у спя вач кі амаль 100 ты сяч. — 

Аўт.) шмат рас пыт ва юць пра 

твае та ту і роў кі. Рас ка жаш?

— Іх тры. Ад на бы ла зроб ле-

ная на «Но вай Фаб ры цы зо рак», 

яе па да ры лі мне баць кі на дзень 

на ра джэн ня — на рэ брах пры го-

жыя квет кі. Дру гая — па да ру нак 

та ту на дзень на ра джэн ня, у мя не 

на ру цэ са бра ная, ска жам так, уся 

на ша сям'я, з баць ка мі, ма лод шы-

мі сяст рой і бра там, і вось за раз 

у пра цэ се «ру каў», ён на па ло ву 

зроб ле ны, і гэ ты ма лю нак так са ма 

з'я віў ся не прос та так — у най блі-

жэй шы час, як да раб лю, аба вяз-

ко ва рас ка жу пры хіль ні кам, які ў 

гэ тым сэнс. Для мя не та ту — не 

прос та мо да, а ўпры го жан не на 

це ле, якое ня се пэў ны змест. Яно 

заўж ды з та бой, ты мо жаш на яго 

па гля дзець, ка лі та бе дрэн на ці, 

на ад ва рот, вель мі доб ра, і зга даць 

неш та важ нае.

— Не тое каб мы ўжо рых-

та ва лі він ша ван ні, але шчы ра 

зы чым на «Еў ра ба чан ні» пос-

пе ху — ня хай усё атры ма ец ца. 

Да рэ чы, най леп шы па да ру нак 

для ця бе — гэ та?..

— Ма гу ска заць, што вель мі 

люб лю ес ці, але бу дзе не як бяз-

глуз да гу чаць. Ка неш не, вель мі 

люб лю квет кі — ру жы, пі во ні, лі-

ліі, але так са ма люб лю сюр пры-

зы з б'ю ці-сфе ры, га джэ ты... Але 

вось што са мае га лоў нае: люб лю 

па да рун кі, зроб ле ныя з ду шой і з 

крэ а ты вам, — ка лі ад чу ва еш, што 

ча ла век па ды шоў не фар маль на, 

а пад бі раў спе цы яль на для ця бе. 

Та кое заўж ды пры ем на, і я гэ та 

вель мі ца ню.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фота з ар хі ва спя вач кі.

«Ад сцэ ны «Ад сцэ ны 
не стам ля ю ся!»не стам ля ю ся!»

У ліс та па дзе 2018-га ЗЕ НА ра зам з Хе ле най Ме ра аі і Яў ге нам Пер лі ным 
бы ла вя ду чай дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» ў Мін ску.

ЗЕ НА з та там Аляк санд рам і ма май Нэ лі — 
па су мя шчаль ніц тве яны ды рэк тар 

і ад мі ніст ра тар ар тыст кі.


