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Я І МОЙ КОТ
У наш час, ка лі ўсё больш жан чын ста но вяц ца прэ зі дэн та мі не 
толь кі кам па ній, але і дзяр жаў, як ду ма е це, што мо жа зра біць у 
ад каз моц ны і не за леж ны муж чы на? Не-не, на ват не спра буй-
це зда га дац ца, усё роў на не атры ма ец ца! Гэ та бом ба, раз рыў 
шаб ло ну! Ён па ві нен... за вес ці ка та! Так-так, муж чы ны-ка шат-
ні кі ста но вяц ца сім ва лам «но вай муж нас ці». Ці не за леж нас ці. 
(«Ча сам, ка лі я гля джу на свай го ка та, мне зда ец ца, што ён усім 
сва ім вы гля дам ка жа мне: «Вось я — кот! А ча го ў жыц ці да біў ся 
ты?») Як на гад ва юць да след чы кі, у па чат ку ХХ ста год дзя вы-
явы ко шак у жа но чых стро ях вы ка рыс тоў ва лі ся ў аме ры кан скай 
ан ты су фра жысц кай пра па ган дзе, каб па ка заць, што дам, якія 
да бі ва юц ца пра воў і сва бод, нель га ўспры маць усур' ёз. («Ча му 
ўсе за вуць ця бе Ма лан кай? — Ба чыў бру таль ны шрам у мя не на 
шыі? — Ну, так. — Я атры ма ла яго, ка лі за шпіль ва ла пу ха вік».) 
У вік та ры ян скую эпо ху рас квіт неў воб раз «моц най не за леж най 
жан чы ны» — ве ка ву хі, што пра во дзіць дні ў акру жэн ні шмат лі кіх 
пу шыс тых га да ван цаў. І ён дай шоў да на шых дзён. («Ка лі склас ці 
ста ту сы адзі но кіх жан чын «УКан так це», атры ма ец ца лю бая пес ня 
Ста са Мі хай ла ва».)

Толь кі ця пер гэ ты воб раз пе ра нес лі на муж чын. Да след чы кі лі чаць, 
што та кім чы нам су час ныя ма ла дыя лю дзі да юць бой стэ рэа ты пам ад-
нос на мус ку ліс тас ці, згод на з які мі леп шым сяб рам са праўд на га му жы ка 
па ві нен быць не гроз ны са ба ка, і да юць «зя лё нае свят ло» больш ін тэ лі-
гент на му ты пу муж нас ці. (Ага. «Ся мей нае ста но ві шча — сплю з ка том». 
І гэ та ўжо не анек дот.) У се ці ве ёсць ста рон ка «Га ра чыя хлоп цы з ко ці-
ка мі», на якую пад пі са на больш за... 70 ты сяч ча ла век. («Ка лі ваш кот 
ся дзіць пе рад дзвя ры ма і ча кае, што вы іх ад чы ні це, але по тым, ка лі вы 
па ды шлі і ад чы ні лі, не вы хо дзіць, зна чыць, ён прос та ха цеў, каб вый шлі 
вы».) Да рыць га да ван цам пры го жае адзен не (?), ад зна чаць дзень на ра-
джэн ня лю бі май жы вё лы — усё гэ та «га ра чыя хлоп цы з ко ці ка мі» лі чаць 
цал кам пры маль ным. («Па тра піць у рай пры жыц ці цал кам рэ аль на — 
трэ ба прос та на ра дзіц ца ка том у рыб ным ад дзе ле рын ка».)

Зда ва ла ся б, муж чы ны за вод зяць ка тоў, бо іх не ці ка вяць ад но сі ны з 
прад стаў ні ца мі пры го жай па ло вы ча ла вец тва. («Ча му, ка лі чу ец ца стук 
у дзве ры, мой кот заў сё ды ду мае, што гэ та да яго?») А што, за ха цеў ра-
ней збег чы з кар па ра ты ву, заў сё ды мож на спа слац ца, што до ма лю бі мая 
жы вё ла не корм ле ная! («У п'я най дзяў чы ны дзве край нас ці: кан ды дат 
псі ха ла гіч ных на вук і сек су аль ная ко шач ка».) Да след чык з Аў стра ліі (там 
з 2,3 міль ё на ўла даль ні каў ка тоў адзін міль ён — муж чы ны) аб вяр гае 
гэ тую дум ку, сцвяр джа ю чы, што муж чы ны-ка шат ні кі ад да юць пе ра ва гу 
на столь ным гуль ням і чы тан ню за мест спар тыў ных ме ра пры ем стваў і нач-
ных клу баў і ўво гу ле — лі чаць ся бе ін тэ ле кту а ла мі. І га лоў нае: на су пе рак 
стэ рэа ты пам 70 пра цэн таў ула даль ні каў ка тоў жа на тыя ці зна хо дзяц ца 
ў ад но сі нах, а не пра вод зяць час у адзі но це. («За піс ка ад су жэн ца, пры-
ма ца ва ная маг ні ці кам на ха ла дзіль ні ку: «Лю ся, па кінь гро шай! Мне на 
корм і ка ту на ежу!»)

Ха ця... Хто яго на са мрэч ве дае, мо жа, у гэ тых да сле да ван нях неш та 
і ёсць? Вось ча му мог на ву чыць, на прык лад, пер са наж аме ры кан ска га 
муль ці ка? («Дзя цін ства — гэ та ка лі ты гля дзіш «То ма і Джэ ры» і ра ду еш-
ся за мыш ку. Ста ласць — ка лі ты ра зу ме еш, што Джэ ры — за кон ча ны 
ка зёл, са дыст і мяр зот нік, і ста но віц ца рэ аль на шка да ка та».) Хі ба толь кі 
ка та ў бо тах (яго яшчэ ў «Шрэ ку» мож на па ба чыць) мож на лі чыць ста-
ноў чым пер са на жам, які да па ма гае ін шым. («Учо ра з дач кой на ма ля ва лі 
ка ця ня. Ран кам знай шлі та ко га ж за дзвя ры ма. Сён ня бу дзем ма ля ваць 
дом у Іс па ніі і ма шы ну...») Зу сім ін шая спра ва — на шы ге роі муль ці каў. 
Не, зра зу ме ла, што кот Ле а польд з яго за клі кам «Да вай це жыць друж-
на!» быў па чу ты не заў сё ды. («Каб да ка заць, хто ў до ме гас па дар, я 
тры га дзі ны тыц каў ка та но сам у да ку мен ты на ква тэ ру».) Вось у ка го 
мы са праў ды мно га ча му на ву чы лі ся, дык гэ та ў ка та Мат рос кі на! Усе ж 
дзя ку ю чы яму ве да юць, як пра віль на ес ці бу тэрб ро ды, так? («А ці нель га 
не як больш сціп ла корм для ка тоў на зы ваць? Ча му мой кот жа рэ ра гу з 
тру са ў сме тан ко вым со у се, а я — ма ка ро ны з са сіс кай?») Гэ та ўво гу ле не 
кот, а са праўд ны фі ло саф, скар бон ка муд рас ці! Па мя та е це: «Каб неш та 
не па трэб нае пра даць, гэ та са мае не па трэб нае спа чат ку трэ ба ку піць»? 
Не вы пад ко ва баць ка дзядзь кі Фё да ра ска заў: «Быў бы ў мя не та кі кот, 
я, маг чы ма б, і не жа ніў ся ні ко лі». Жар тую, ка неш не. Бо са мі ж ве да е це 
пра жан чын... («У кра ме. «Да ра гі, я так ра да, што ты за раз ку піш мне 
фут ра! — Я гэ та га ва рыў? — Не, але ты га ва рыў, што ў нас заў сё ды 
дум кі сы хо дзяц ца!»)

Са цы ё лаг з уні вер сі тэ та Флін дэр са вы ву чае прад мет, які на зы ва ец-
ца «ко та муж насць». («Так і хо чац ца быць нар маль най жан чы най, але... 
мяў».) На дум ку да след чы ка, на ста наў лен не ан лайн-су поль нас ці ка-
шат ні каў паў плы ва ла не каль кі фак та раў. Па-пер шае, гэ та ўрба ні за цыя: 
у го ра дзе больш прак тыч на тры маць ка та, а не са ба ку. Па-дру гое, гэ та 
мет ра сек су а лі за цыя: з'яў лен не ў ХХІ ста год дзі ма ла дых лю дзей, да стат-
ко ва ўпэў не ных у са бе, каб не ха ваць ад на ва коль ных жа но чы бок свай го 
«я». («Пад час тых рэд кіх вы пад каў, ка лі мой кот па ды хо дзіць да мя не, 
каб я яго па гла дзіў, я ўця каю і ха ва ю ся пад ло жак. Ня хай ве дае — як 
гэ та!»)... Як ад но сіц ца да та кіх да сле да ван няў? Да чы та лі і доб ра. Га-
лоў нае, свай му га да ван цу ні чо га не га ва ры це. Бо «ка лі мір ныя жы ха ры 
за сы на юць, пра чы на юц ца ка ты»...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

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

— Пер шы кан цэрт SnopSnoǔ 
ад быў ся ў чэр ве ні, а ўжо ў лі пе-
ні вы прад ста ві лі свой дэ бют ны 
аль бом. За звы чай му зы кан ты 
ў на шай кра і не не спя ша юц ца 
з рэ лі за мі, спра бу юць най перш 
ар га ні за ваць больш кан цэрт ных 
вы ступ лен няў. Ча му ў вас усё ад-
бы ло ся так хут ка?

Ро ма Ж.: — На са мрэч, пес ні мы 
за пі са лі яшчэ ра ней, да кан цэр та 
амаль паў го да пра ца ва лі над му-
зыч ным ма тэ ры я лам.

Сяр гей: — Мы бы лі пад рых та ва-
ныя, па ча лі за піс у ве рас ні-каст рыч-
ні ку 2015 го да, з лю та га мі ну ла га 
го да рэ пе ці ра ва лі, та му ў чэр ве ні 
ўжо бы лі га то выя і да кан цэр та, і да 
прэ зен та цыі аль бо ма на па трэб ным 
уз роў ні.

— Іг раць на рэ пе ты цы ях, пад-
час за пі су і на кан цэр це пе рад 
пуб лі кай — роз ныя рэ чы. Не 
страш на бы ло вы хо дзіць на сцэ-
ну?

Сяр гей: — Страш на, вя до ма, 
але нам гэ та бы ло па трэб на. Ка лі 
доў гі час ла дзіць толь кі рэ пе ты цыі, 
то мож на «пе ра га рэць». Мы імк ну-
лі ся вы сту паць, і з'я ві ла ся на го да. 
Пас ля пер ша га кан цэр та я са сцэ ны 
вы хо дзіў рас ча ра ва ны, мне не па-
да ба ла ся лі та раль на ўсё. Мы ра бі лі 
па мыл кі, не на ла дзі лі на леж ным чы-
нам гук. Але тое, як мы ўспры ма лі 
вы ступ лен не, ад роз ні ва ла ся ад та-
го, як яго ўспры ма лі лю дзі ў за ле.

Ро ма Ж.: — Вод гу кі пас ля кан-
цэр та бы лі доб рыя, гле да чам спа-
да ба ла ся. Без умоў на, мы маг лі сыг-
раць лепш, але для пер ша га ра зу 
гэ та да ра валь на.

— Ча сам вас на зы ва юць сін-
ці-поп гур том, нех та ад но сіць да 
ін дзі-ро ка. Як бы са мі вы зна чы лі 
тую му зы ку, якую гра е це?

Ро ма Ж.: — Мы гра ем доб рую 
му зы ку (смя ец ца).

Ро ма Е.: — Я не так даў но сам 
для ся бе спра ба ваў вы зна чыць наш 
стыль ад ным сло вам і вы ра шыў, 
што гэ та ўсё ж элект ро ні ка.

Сяр гей: — Вель мі смеш нае 
азна чэн не да ла ад на з ра сій скіх му-
зыч ных су по лак у са цы яль ных сет-
ках, дзе на пі са лі, што SnopSnoǔ — 
гэ та «вель мі па псо вы сін ці-поп на 
бе ла рус кай мо ве». На са мрэч са мі 
не ве да ем, як вы зна чыць кі ру нак 
на ша га гур та. У гу чан ні шмат элект-
ро ні кі, але мы не элект рон ны гурт 
у чыс тым вы гля дзе. Ро ке ра мі нас 
так са ма не на за веш, але на мой по-
гляд, да ро ка мы блі жэй шыя, чым да 
элект ро ні кі. Уво гу ле, для нас гэ та 
пы тан не дру гас нае.

— Сён ня час цей за ўсё му зы ку 
слу ха юць не аль бо ма мі, а асоб-
ны мі пес ня мі, якія вы хо дзяць як 
сін глы. Вы ж прад ста ві лі ў аль-
бо ме «Танц пляц» цэ лас ную гіс то-
рыю, якую вар та слу хаць так са ма 
цал кам, а не па част ках.

Сяр гей: — На мой по гляд, аль-
бом не па ві нен скла дац ца з пе-
сень, якія му зы кі да ста юць са сва іх 
скар бо нак і прос та кам плек ту юць у 
аль бом. Ёсць дыс кі, якія мож на па-
раў наць са збор ні кам апа вя дан няў, 
а ёсць па раў наль ныя з ра ма на мі. 
Мне струк тур на больш па да ба ец ца 
ва ры янт аль бо ма як ра ма на. Але 
ні хто не ка жа, што ка лі-не будзь мы 
не за пі шам зу сім ін шы аль бом.

— Той мі ні-дыск, над якім ця-
пер пра цу е це, так са ма на гад вае 
ра ман?

Сяр гей: — Не, гэ та, хут чэй, збор-
нік апа вя дан няў. Але там так са ма 
мож на бу дзе вы лу чыць не ка то рыя 
эле мен ты, якія яд на юць пес ні, але 
яны сха ва ныя на мно га глы бей.

— Наз ва ва ша га аль бо ма — 
«Танц пляц» — гу чыць на пер шы 
по гляд ве се ла і лег ка дум на. Але 
ў му зы цы, ка лі пры слу хац ца, ха-
ва юц ца вель мі сур' ёз ныя ма ты вы 
ча кан ня Апа ка ліп сі са, на ват пост-
апа ка ліп сі са...

Сяр гей: — Танц пляц — але го-
рыя, якая ад но сіц ца не зу сім да му-
зы кі. Гэ та, хут чэй, мес ца дзе ян ня. 
Ка лі раз гля даць аль бом як ра ман, 
то ў ім па він ны быць ге роі, па між імі 
му сіць пры сут ні чаць ан та га нізм і яны 
па він ны дзей ні чаць у пэў ным мес цы 
і ў ча се. Ме на ві та мес ца дзе ян ня — 
танц пляц — мы вы нес лі ў наз ву. Нам 
не над та па да ба ец ца вя сё лая му зы-
ка. У мас тац тве па він ны пры сут ні-
чаць нот кі тра гіз му. Але гэ та не трэ-
ба ўспры маць як на ша крэ да ў жыц ці 
і твор час ці, прос та быў на строй, з'я-
ві ла ся ідэя, і аль бом вый шаў ме-
на ві та та кім. Быць па зна валь ны мі, 
але кож ны раз вы да ваць штось ці 
све жае, не паў тор нае і ад роз нае ад 
мі ну ла га — гэ та май стэр ства, яко га 
мы яшчэ не да сяг ну лі. До сыць цяж ка 
з кож ным рэ лі зам па каз ваць штось ці 
но вае, але каб бы ло ві даць і чу ваць, 
што гэ та ўсё ж та кі мы.

— Вы ства ры лі но вую вер сію 
вя до май пес ні «Я, да жа лю, не 
пан» са сла ву та га су поль на га пра-
ек та «На род ны аль бом». Ці ёсць 
пла ны аб на віць гу чан не яшчэ яко-
га-не будзь ста ро га хі та?

Ро ма Ж.: — Маг чы ма, па спра-
бу ем неш та яшчэ зра біць для на-
ступ на га кон кур су «За спя вай». Не 
аба вяз ко ва гэ та бу дзе ка вер, мо жа, 
па спра бу ем па клас ці ней кі верш на 
му зы ку. Уво гу ле, у нас па куль што 
да стат ко ва сва іх на пра цо вак.

Сяр гей: — Мож на ска заць, што 
гэ та вер сія пес ні бы ла ство ра ная 
вы пад ко ва. Для кон кур су «За спя вай 
3.0» мы пра ца ва лі з ін шай кам па зі-
цы яй, гэ та быў твор гур та «Мроя», 
але по тым знай шлі «Я, да жа лю, не 
пан». Мне не вель мі па да ба ец ца, 
што на ша са мая вя до мая пес ня — 
ка вер. Гэ та мя не, як твор цу, кры ху 
аб ра жае. Але, з ін ша га бо ку, пі саць 
доб рыя ка ве ры — пэў на га кштал ту 
мас тац тва.

— Як раз мяр коў ва юц ца аба-
вяз кі ў гур це: хто пі ша сло вы, а 
хто — пра цуе над му зы кай?

Ро ма Ж.: — Сло вы — за слу га 
Сяр гея, а ства рэн нем му зы кі мы 
зай ма ем ся ўсе ра зам.

Сяр гей: — Усё ад бы ва ец ца па-
роз на му. Ка лі мы пра ца ва лі над 
«Танц пля цам», то я пры нёс хлоп-
цам «шкі лет» му зы кі і ра зам мы яе 
да пра ца ва лі. Ас но ва за ста ла ся ня-
змен най, але на яе на кла ла ся шмат 
но ва га. Ця пер, пра цу ю чы над но вы-
мі пес ня мі, мы дзе лім кам па зі тар-
скія аба вяз кі.

— А паэ тыч ныя?
Сяр гей: — Не. Уво гу ле, да на-

пі сан ня слоў я стаў лю ся ме на ві та 
як да аба вяз ку. Не люб лю ін стру-
мен таль ную му зы ку, мне па да ба-
ец ца ме на ві та пе сен ная фор ма, але 
пі саць тэкс ты — гэ та вя лі кая пра-
ца. Я са ма сцвяр джа ю ся пе рад усім 
праз му зы ку. А сло вы — не аб ход ны 
эле мент на шай пе сен най твор час ці. 
Каб іх на пі саць, «ка па ю ся» ў са бе, 
у тым, што ба чу, у ін шай му зы цы, 
кі но, лі та ра ту ры.

— Над чым пра цу е це ця пер, ці 
ёсць за дум кі кан цэр таў?

Сяр гей: — За кан чва ем за піс но-
ва га мі ні-аль бо ма. Спа дзя ю ся, што 
да вяс ны яго вы да дзім. Так са ма хо-
чам за пі саць жы вое сту дый нае ві-
дэа. Кан цэр таў па куль не пла ну ем. 
Маг чы ма, пас ля вы дан ня мі ні-аль-
бо ма зла дзім яго прэ зен та цыю.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

2 02 2017 г.
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«Нам не над та па да ба ец ца 
вя сё лая му зы ка. У мас тац тве 
па він ны пры сут ні чаць нот кі 
тра гіз му».

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч

А.

«У гу чан ні шмат элект ро ні кі, 
але мы не элект рон ны гурт 
у чыс тым вы гля дзе. Ро ке ра мі 
нас так са ма не на за веш, 
але да ро ка мы блі жэй шыя, 
чым да элект ро ні кі».

Мас тац тва Мас тац тва 
з нот ка мі тра гіз муз нот ка мі тра гіз му

Фо
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ад

зе
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Й.

У са праўд на га му жы ка кот і на ста ле, і на ма ні то ры.


