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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ХА ЧУ КАЛЬ СО НЫ!
Не, не зі мо вы ва ры янт. («Клі ма тыч ныя на ві ны. Сё ле та на Ва-

дох ры шча мож на бы ло не толь кі аку нуц ца, але і спла ваць да 

про ці лег ла га бе ра га».) І не я, а япон цы. Ка лі ве рыць ін фар-

ма цыі з се ці ва, у Кра і не ўзы хо дзя ча га сон ца но вым мод ным 

трэн дам ста лі... са вец кія ар мей скія спод ні кі. («Ка лі за пра віць 

шта ны ў шкар пэт кі, дык лю дзі не бу дуць мно га га ад вас па тра-

ба ваць».) Мяс цо выя жы ха ры на аў кцы ё нах і мар кетп лэй сах 

пра да юць гэ ты прад мет адзен ня, рас піс ва ю чы яго як су час-

ную рэч. Ха ця на ад ной з фа та гра фій бач на на бір цы, што тыя 

са мыя каль со ны вы раб ле ны яшчэ ў 1989 го дзе. Ка рыс таль ні-

кі ад зна чы лі, што яны са праў ды па да юц ца стыль ны мі і зруч-

ны мі, асаб лі ва ка лі пад ка саць ка ла шы ны на хіпс тар скі ка пыл, 

па хва лі лі іх за якасць. («Ка лі я чую сло ва «лонг сліў», я ўяў ляе 

са бе пра цяг лае змы ван не ва ўні та зе, а не коф ту з доў гі мі ру-

ка ва мі. Пра бач це».)

Ве да е це, на ват ка лі гэ тая на ві на — фэйк, я ўсё роў ны га то вы ў яе 

па ве рыць. («Вы кла дзе ныя фак ты са праў ды ме лі мес ца быць. Але не 

там, не та кім чы нам і не ў той час».) Япон цы — яны та кія... («Жа да ю чы 

быць ары гі наль най, Со фа не імі та ва ла ар газ мы. Яна іх па ра дзі ра ва-

ла».) Мо гуць аб са лют на спа кой на вый сці з до му ў кра му ў пі жа ме і 

ні хто не звер не на іх ува гі. А там тэй шыя ма ла дыя мод ні кі?! («— Як 

я вас па знаю? — Вам на су страч бу дзе іс ці дзяў чы на, і вы па ду ма е це: 

«Хоць бы не яна!» Дык вось, гэ та бу ду я».) Тое трэ ба ба чыць! Па гуг-

лі це, па шу кай це здым кі, раю... («А што, ка лі му жы кі, якія хо дзяць па 

го ра ду ў ка муф ляж най фор ме, прос та па лю юць на баб у ле а пар да вых 

ла сі нах?») Га лоў нае, не пе ра гнуць... («— Да ра гая, я кі нуў усё дзе ля ця-

бе! — Так, каханы, я ве даю! — А ты не па мя та еш, ку ды дакладна?»)

Чы та лі, што япон ская ма дэль Ка то Са ры па да ла на раз вод праз 

ты дзень пас ля вя сел ля? Па кі нуў шы бы ло га му жа, ка жу чы фі гу раль на, 

у тых са мых спод ні ках: дзяў чы на за тры ме ся цы зна ём ства па тра ці-

ла 100 міль ё наў іен — усе гро шы ма ла до га ча ла ве ка. («Уяў ля еш, я ў 

апош ні час жы ву ў рэ жы ме па ста ян най эка но міі. — І на чым ты эка но-

міш? — Ды лі та раль на на ўсім! На да мах, ма шы нах, кар ці нах...») Яна ні 

ў чым не ве да ла ад мо вы, на бы ва ю чы да ра гія аў та ма бі лі, ды зай нер скае 

адзен не і ін шыя ат ры бу ты рас ко шы. Бой фрэнд зра біў ёй пра па но ву, 

па да рыў шы за ру чаль ны пярс цё нак за 3 міль ё ны іен. («Не га на ры ся, 

пе ра спаў шы з кру той фо та ма дэл лю. Мо жа, ёй бы ло прос та ці ка ва: а 

як гэ та — з ло хам?») А пас ля вя сел ля, спа слаў шы ся на фі нан са выя 

цяж кас ці сва ёй кам па ніі, па пра сіў эка но міць гро шы. («Бы ва юць та кія 

дзяў ча ты, якой ты па ве рыў, пе ра спаў з ёй, а яна пад ма ну ла і бар шчу 

не зва ры ла».) Гэ та так раз зла ва ла ма дэль, што яна ра шы ла ся на раз-

вод. Маў ляў, ка лі бед ны — ад ва лі! («Па даў за яў ку на крэ дыт у банк. 

Ад мо ві лі. Не спа да ба ла ся, бач це вы, ім мая мэ та крэ ды ту: «Ха чу вы-

піць на Маль дзі вах».) І пры гэ тым дзяў чы на не лі чыць ся бе ві на ва тай, 

на ад ва рот, ашу кан цам у сі ту а цыі лі чыць бы ло га му жа: на вош та той 

па га дзіў ся на ёй ажа ніц ца, ве да ю чы, што не змо жа год на ўтрым лі ваць? 

(«Ка лі я бы ла ма лень кай, пры нес ла да до му ка ця ня, а ма ці ска за ла: 

«Вось вы рас цеш, ста неш да рос лай, бу дзе свая ква тэ ра — хоць ба ра на 

пры водзь!» Як у ва ду гля дзе ла!») Ка то так са ма па крыў дзі ла ся, што 

бу ду чы жа ніх да зва ляў мар на ваць гро шы да вя сел ля, а ад ра зу пас ля 

ўра чыс тас ці — не. А яна заў сё ды жы ла на шы ро кую на гу і не ха ва ла, 

што муж чы ны без срод каў яе не ці ка вяць. («— Гля дзі ты, ажа ніц ца ён 

са браў ся! А ў ця бе гро шы ёсць, каб да чуш ку маю не на гляд ную за бяс-

пе чыць? — Ну, у баць кі — наф та выя свід ра ві ны, не ру хо масць у Анг ліі і 

Швей ца рыі, а ў мя не — два міль ё ны до ла раў на ра хун ку... Пра карм лю 

не як. — Да чуш ка, ідзі па гу ляй, мне з ма ла дым ча ла ве кам па га ва рыць 

трэ ба... Ну на вош та вам гэ тая сап-

лі вая пэ тэ уш ні ца? Вам па трэб на 

больш да рос лая жан чы на...»)

Ма быць, каб па збег нуць ана ла-

гіч най сі ту а цыі, япон скі міль яр дэр 

Юса ку Ма э дза ва, пер шы кас міч ны 

ту рыст, які па ві нен ад пра віц ца на 

ка раб лі SрасеХ на Ме сяц, аб вяс-

ціў пра по шук спа да рож ні цы для 

су мес на га па лё ту. («Муж чы ну го-

лы мі ру ка мі не возь меш. Тут мно-

га ча го го ла га трэ ба...») А што, 

шлях ня бліз кі, ды і ён хо ча «ўвесь 

час быць толь кі з ад ной жан чы-

най» і ра зам з бу ду чай парт нёр-

кай «пра кры чаць пра ка хан не і мір 

ва ўсім све це з кос ма су». («Ка-

лі б Чак Но рыс ажа ніў ся з Ксе няй 

Са бчак і ўзяў яе проз ві шча — быў 

бы Чак Са бчак».) За яў кі ў да ку-

мен таль нае шоу, пры све ча нае 

пра цэ су по шу каў, пра па ноў ва ла ся 

па кі даць адзі но кім жан чы нам ва 

ўзрос це ад 20 га доў, якія па він ны бы лі ці ка віц ца па лё та мі ў кос мас і 

мець маг чы масць удзель ні чаць у пад рых тоў цы да іх. Да кан ца са ка ві ка 

ў міль яр дэ ра за пла на ва ны су стрэ чы з па тэн цы яль ны мі спа да рож ні ца-

мі, каб вы зна чыц ца з кан чат ко вым вы ба рам. («Га лоў нае ў ся мей ным 

жыц ці — пад трым лі ваць ад но ад на го. Жон ка ка жа: «Мы не мо жам 

з'е хаць на свя ты і па кі нуць у ква тэ ры бар дак». Я аб ды маю яе і ка жу: 

«Мы мо жам усё!») З ін ша га бо ку, хто яго ве дае — мо жа гэ та бу дзе 

кро кам да са праўд на га ка хан ня? З кас міч на га ка раб ля ж не вый дзеш 

на на ступ ным пры пын ку. («За ка ха насць — гэ та ка лі ча ка еш, што ка-

ха ная вер нец ца з па езд кі і вы пра вя дзе це час ра зам. Ка хан не — гэ та 

ка лі ты ча ка еш, што яна на ты дзень зва ліць з дзець мі да ма ці і ты 

ада рвеш ся з сяб ра мі і пі вам».) Там, удвух, та ды мож на бу дзе і ў спод-

ні ках на ар бі це па ха дзіць...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як уз нік ла ідэя ўва со біць 

та кую гіс то рыю, дзе ак цё ра мі 

ста ла ва ша сям'я?

Ула дзі мір: — Даў но ха це ла ся 

па ка заць све ту, якія мы роз ныя, 

хоць і ро дзі чы. У на шай сям'і пя-

цё ра дзя цей, і кож ны па-свой му 

па спя хо вы ў твор чай сфе ры. Але 

ні ко лі ні чо га мы не ра бі лі су мес на. 

На прык лад, ста рэй шы брат — фех-

та валь шчык, ак цёр і мае ўлас ны 

фрык-тэ атр. Дру гі — луч нік, так-

са ма мае сваю шко лу. Сяст ра — 

мо та кас ка дзёр... Я зай ма ю ся зра-

зу ме ла чым. Толь кі ма лод шы брат 

па куль на пуб лі ку не пра цуе — ён 

эк стрэ маль ны ту рыст. І нам ха це-

ла ся са брац ца і па ка заць, як мы 

ад но ад на го ад чу ва ем.

На дзея: — Ка лі я тра пі ла ў гэ-

тую сям'ю, то вель мі здзі ві ла ся і 

пра нік ла ся эс тэ ты кай іх уза е ма-

ад но сін. Тым, як ма ці змаг ла вы-

ха ваць пя ця рых дзя цей на столь кі 

твор чы мі і сва бод ны мі ду хам. І мне 

вель мі ха це ла ся па ка заць уба ча ны 

свет ін шым лю дзям. Праз во сем га-

доў зор кі сыш лі ся і з'я ві ла ся пес ня, 

уз нік ла ідэя яе ўва саб лен ня. Ка-

лі ты бя рэш ся га ва рыць пра та кія 

сур' ёз ныя тэ мы і па каз ва еш гэ та на 

пры кла дзе асоб най сям'і, то зра-

біць дрэн на прос та не ма еш пра ва. 

Та му мы ча ка лі, ка лі бу дзем га то-

выя дзя ліц ца сва ім ба чан нем.

— Зра зу ме ла, для ства рэн ня 

му зы кі, шоу не аб ход на ўкла дац-

ца твор ча і фі нан са ва...

Ула дзі мір: — Я не столь кі за-

хап ляў ся му зы кай, як мне заў сё ды 

ха це ла ся пер фо ман су ва кол ся бе. 

Пер шыя ідэі бы лі пра ства рэн не ву-

ліч на га тэ ат ра, дзе мож на бы ло б 

па яд наць му зы ку, плас тыч ны тэ атр, 

фа ер-шоу. Гэ та быў твор чы по шук, і 

мы прый шлі да та го, што вы сту па ем 

са мі і са сва ёй му зы кай, ства ра ю чы 

ўлас нае шоу... Дак лад на ра зу ме ем: 

не прый дзе нех та і не пра фі нан суе 

нас. Але ёсць лю дзі, якія на тхняц-

ца тва ёй твор час цю і пад тры  маюць 

ідэю. На прык лад, пер шы наш аль-

бом «Ad Astra» за піс ва лі сва і мі сі ла-

мі і з пад трым кай сяб роў. Ме на ві та 

яны да лі аб ста ля ван не, якое да зво-

лі ла за пі саць кру жэл ку.

На дзея: — Вя лі кую ро лю ў ства-

рэн ні на шых шоу іг рае Ула дзі мір, бо 

ён сва і мі ру ка мі шые сцэ ніч ныя кас-

цю мы, абу так, ро біць дэ ка ра цыі. У 

нас на сцэ не зна хо дзіц ца дэ ка ра цыя 

ў вы гля дзе кры лаў цмо ка, якая ста-

іць на ад ной апо ры. Яшчэ на эта пе 

яе пра ма лёў кі ўсе ка за лі, што яна 

не бу дзе тры мац ца, а ён пры ду маў, 

як гэ та здзейс ніць. Аль бо: стой ка 

для ін стру мен таў зроб ле на ў вы гля-

дзе га ла вы але ня па ме рам паў та ра 

мет ра ў раз мах. Там так са ма свае 

сак рэ ты, каб мож на бы ло ўсё зруч на 

ман ці ра ваць і пе ра во зіць. Мно гае ў 

нас ро біц ца сва і мі ру ка мі.

— Як ад нес лі ся да вы ба ру 

быць му зы кан та мі бліз кія?

На дзея: — Ма ма вый шла за муж 

за ча ла ве ка, з якім па зна ё мі ла ся на 

ма ім кан цэр це. У яе да мя не ўво гу-

ле не мо жа быць прэ тэн зій.

Ула дзі мір: — У нас у сям'і так 

скла ла ся, што ма ці вы хоў ва ла пя-

ця рых дзя цей у дзе вя нос тыя. Ёй 

да во дзі ла ся шмат пра ца ваць і зай-

мац ца пы тан ня мі вы жы ван ня, як і 

ўсім та ды. І тут га лоў нае ў тым, што 

ма ці вы ха ва ла нас людзь мі. Яна 

бы ла пе ра ка на на: так мы аба вяз-

ко ва змо жам знай сці сваё мес ца ў 

све це. Вар та толь кі ве рыць у нас, 

да ваць нам сва бо ду і да вя раць. За 

што я ёй вель мі ўдзяч ны.

— Геа гра фія гаст ро ляў гур та 

вель мі шы ро кая. На ваш по гляд, 

што аб' яд ноў вае лю дзей, якія 

пры хо дзяць да вас на кан цэр ты?

На дзея: — На прык лад, возь-

мем Гер ма нію, дзе нас най больш 

лю бяць і дзе бе ла рус кае фэн тэ-

зі, якое мы прад стаў ля ем у сва ёй 

твор час ці, ці ка віць пуб лі ку больш 

чым у Бе ла ру сі. Там уво гу ле раз-

ві та фес ты валь ная куль ту ра, на 

вы хад ных лю дзі едуць не на да-

чу сма жыць шаш лык, а збі ра юц-

ца, шы юць кас цю мы і на вед ва юць 

роз ныя тэ ма тыч ныя фес ты ва лі. 

Гэ та да зва ляе ім пас ля пра цоў ных 

буд няў са ма вы явіц ца і ад па чыць. 

А ў нас жа зу сім па-ін ша му: лю-

дзі шмат пра цу юць, і ім заў сё ды 

не да ад па чын ку. За мя жой на мі 

ці ка вяц ца, та му што для іх на ша 

твор часць ка ла рыт ная, ня звык лая. 

Бо мы ме на ві та аў тар скі пра ект, 

твор часць яко га грун ту ец ца на бе-

ла рус кай мі фа ло гіі. Ім ці ка ва, што 

гэ та за кра і на і што за куль ту ра. 

Мож на ска заць, мы флаг ма ны бе-

ла рус кай су час най куль ту ры, якія 

рас паў сюдж ва юць яе ў Еў ро пе.

— Што для вас зна чыць «быць 

бе ла ру са мі»?

На дзея: — За га ды ванд ро вак 

усве дам ля лі роз ныя мо ман ты: ад 

«тут ня ма ні я кай перс пек ты вы» да 

«гэ тая кра і на дае нам сва бо ду пе ра-

мя шчэн ня». Бо мы мо жам па ехаць 

ку ды за ўгод на, і ні хто не бу дзе мець 

прэ тэн зій, што мы бе ла ру сы. Але 

га лоў нае — гэ та пры на леж насць 

да куль ту ры, дзе ёсць бе ла рус кая 

мо ва, фальк лор і твор часць Ула-

дзі мі ра Ка рат ке ві ча. І мы кож ны раз 

ад чу ва ем ра дасць, пе ра ся ка ю чы 

мя жу, бо вяр та ем ся да до му.

— Вя до ма, што твор часць у 

лю бым пра яў лен ні, па-пер шае, 

да зва ляе са ма вы явіц ца, а, па-

дру гое, дае маг чы масць дзя ліц-

ца з аў ды то ры яй улас ны мі по-

гля да мі на праб ле мы, па дзеі... Аб 

чым вам хо чац ца га ва рыць праз 

сваю му зы ку?

На дзея: — За раз я ма гу ска-

заць, што мае по гля ды на гэ тыя 

мо ман ты ў пра цэ се раз віц ця змя-

ня лі ся. Быў пе ры яд, ка лі мы ста ві лі 

пе рад са бой за да чу прос та раз ве-

ся ліць і «рас тан ца ваць» лю дзей. 

По тым з'я ві лі ся ма ры і за пі са лі аль-

бом «Ad Astra» з сур' ёз най му зы-

кай і з па сы лам, як важ на ве рыць 

у сваю ма ру і да ся гаць яе. Гэ та і 

ста ла лейт ма ты вам да лей шай гіс-

то рыі. По тым шмат ез дзі лі па све це 

і ба чы лі тое, якая куль ту ра раз на-

стай ная, якія лю дзі ці ка выя і не па-

доб ныя ад но да ад на го. У нас уз нік-

ла шмат пы тан няў, і на іх гле бе з'я-

віў ся дру гі аль бом «Dreamcather». 

Плюс мы ўжо вы рас лі як му зы кан-

ты, з'я віў ся пэў ны на строй, па сыл. 

По тым па ча лі раз ва жаць над тэ май 

на шай на цы я наль най ідэн тыч нас ці 

і зра бі лі вы сно ву, што перш за ўсё 

яна ў тым, як ус пры ма юць нас ін-

шыя лю дзі. За пі са лі аль бом «Wіld», 

у якім рас ка за лі пра тое, кім з'яў-

ля ем ся. І вось ця пер кам па зі цыя 

«Сэр ца рас ко ла та», дзе ўжо па чы-

на ем га ва рыць пра аса біс тае, але 

ў сты ліс ты цы Іrdоrath.

Ула дзі мір: — Увесь час нас не-

па ко і ла пы тан не ад нос на ме се джу, 

бо ў боль шас ці гур тоў гэ та пра тэст 

ці яшчэ неш та. Але ка лі, на прык лад, 

іг ра еш на збор ных кан цэр тах, фес-

ты ва лях, то аб са лют на не важ на, 

што ты спя ва еш, га лоў нае — на-

коль кі ты ў гэ та ве рыш. Вы кон ва ю-

чы тое, што ў са мім не ад клі ка ец ца, 

ты бу дзеш хлу сіць і ні ко га не за чэ-

піш. Ме на ві та ў гэ тым, мне зда ец ца, 

і ёсць наш па сыл — быць са праўд-

ны мі і сва бод ны мі, не аб мя жоў ва ю-

чы ся бе рам ка мі гра мад ства.

Але на ДРАП КО.

Фо та да дзе на гур том.
Паслухаць «Сэрца расколата» мож-

на тут: https://youtu.be/RQBWPgifsk.
Цал кам ін тэр в'ю чы тай це 

на сай це zvіazda.by.

«Мы — флаг ма ны «Мы — флаг ма ны 
бе ла рус кай куль ту ры бе ла рус кай куль ту ры 
ў Еў ро пе»ў Еў ро пе»

У но вым 
клі пе 

«Сэр ца 
рас ко ла та» 

зня лі ся 
ўсёй 

сям' ёй.


