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ТА ТАЎ СТЫЛЬ
Чы та чы, што кож ны з вас узяў ад свай го баць кі? Упэў не ны, 

бу дзе мност ва ва ры ян таў ад ка заў — як ста ноў чых, так, маг-

чы ма, і не вель мі. Па мя та е це, як жар та ваў Ся мён Сле па коў, 

ка лі яшчэ гу ляў у КВЗ за збор ную Пя ці гор ска? «Та та абя цаў 

сха дзіць у заа парк? Та та сха дзіў!» («— Та та, ка лі ты ўжо вы-

кі неш гэ тыя ста рыя сан кі? — Гэ та ле ген дар ныя сан кі, дач ка! 

Ран кам я ця бе на іх у са док ва зіў, а ве ча рам мя не на іх мам ка 

з га ра жа за бі ра ла».) Я, на прык лад, узяў умен не сек чы дро вы 

і мыць по суд пры ад сут нас ці га ра чай пра точ най ва ды. 

(«— Та та, а ча му мы ўвесь час ядзім буль бу «ў мун дзі рах», 

а на шы су се дзі па ста ян на сма жаць шаш лы кі? — А гэ та, сы-

нок, та му, што яны гуль таі. Яны не хо чуць яе са джаць, акуч-

ваць і збі раць ка ла рад скіх жу коў».) Брат умен няў узяў яшчэ 

больш. Як жар тую: дай це яму ад мыс ло вы ста нок і па ка жы це, 

як ра біць агрань ван не каш тоў ных ка мя нёў, — ён гэ та зро біць. 

Усіх, у ка го ёсць та кі ста ноў чы до свед, — він шую. Як спя ваў 

Ула дзі мір Вы соц кі: «Зна чыць, па трэб ныя кні гі ты ў дзя цін-

стве чы таў!»

Ін шы мі сло ва мі, доб ра, ка лі по бач быў ча ла век, які здо леў ця бе 

не ча му на ву чыць, пе ра даць неш та, штось ці ўклас ці. («Хлоп чык ста но-

віц ца муж чы нам, ка лі ў яго ўпер шы ню зні кае дру гая шкар пэт ка».) Ды 

і для лю бой дач кі ў дзя цін стве ён — яшчэ той аў та ры тэт. («Дзяцінства 

ў дзяўчынкі заканчваецца тады, ка лі яе ўпер шы ню за вуць не ес ці, а 

га та ваць».) Баць ка ж дрэн на га не па ра іць, праў да? (Усё з та го ж ра-

ней ша га рэ пер ту а ру Сле па ко ва: «Па па зна ет, па па пОжил, стих на 

му зы ку полОжил».) Гэ та я ўсё да ча го хі лю?

Мо жа, чу лі, што апош нім ча сам ва ўсім све це на бы вае па пу ляр насць 

стыль у адзен ні, які так і на зы ва ец ца — та таў стыль. Што ён з ся бе 

ўяў ляе? Ка лі ко рат ка, га вор ка пра «брыд ка га» вы гля ду рас цяг ну тыя 

сві та ры, та кія ж ка шу лі і кра соў кі. («Іс нуе ле ген да, што рэ чы пас ля 

сва ёй смер ці трап ля юць на ле ці шча».) Мо да на «баць коў скія» рэ чы 

з'я ві ла ся пас ля та го, як адзін мод ны дом вы пус ціў ка лек цыю з меш ка-

ва ты мі блей зе ра мі і «ва ра ны мі» джын са мі. Гэ та тое, што на сі лі не ка лі 

баць кі ця пе раш ніх ты нэй джа раў. Фак тыч на ў якас ці мод ных тэн дэн цый 

спе цы я ліс ты ад зна чы лі стыль 1990-х га доў. І вось гэ тыя рэ чы ча мусь-

ці (ці не з па да чы най перш мар ке то ла гаў?) пры гля ну лі ся су час на му 

па ка лен ню, хоць і час за раз ін шы, і на сталь гіі па мі ну лым у яго быць 

не мо жа. («— Мне па да ба ла ся ў 90-я, я з за да валь нен нем бы ту ды 

вяр нуў ся. Мо жа, яшчэ і збу дзец ца, хто ве дае. — Я вель мі вы ба ча ю ся, 

але вы з яко га бо ку па яль ні ка бы лі?»)

Да рэ чы, трэ ба асоб на ска заць пра кра соў кі. Шпіль кі, як кан ста ту юць 

спе цы я ліс ты ў гэ тай га лі не, імк лі ва вы хо дзяць з мо ды. А «та та вы шу-

зы», якія дак лад на ка пі ру юць абу так усё тых жа 1990-х га доў, та кі мі ж 

шпар кі мі тэм па мі на бі ра юць па пу ляр насць. («Ха чу, каб заўт ра ма ма 

на дзе ла на мя не фут ра і ру ка віч кі і па вя ла ў са док, а на ра бо ту я не 

ха чу».) За 2017 год про да жы туф ляў на аб ца сах упа лі ў ЗША на 11 пра-

цэн таў, а за той жа год пры бы так ад рэа лі за цыі спар тыў на га абут ку 

да сяг нуў 20 міль яр даў до ла раў. «Та та вы кра соў кі» ўжо ста ла мод ным 

на сіць не толь кі са спар тыў ным адзен нем, але і са... стро гі мі кас цю-

ма мі, і з су кен ка мі. Ці маг лі баць кі ця пе раш ніх юна коў і дзяў чат не ка лі 

на ват уя віць та кое? («У не да лё кім бу ду чым ся дзяць дзед з уну кам, 

раз маў ля юць: «Дзе да, а ты ад куль столь кі ўся го ве да еш?» — «Дык 

ты па гуг лі з маё...») Тут га лоў нае, каб на фо не ўсіх гэ тых на ва мод ных 

тэн дэн цый абы шло ся без пе ра гі баў, як яно час та бы вае на За ха дзе. 

(«— У спар тыў ным абут ку нель га. — Ке ды з су кен кай — гэ та трэнд, 

ве даць трэ ба! — Мо жа быць, але пра ві лы ёсць пра ві лы. Так што, муж-

чы на, пра бач це».)

А то вось вам гіс то рыя ў тэ му — пра га ра чых італь ян скіх муж чын. 

Ну, ся род іх жа так са ма мо гуць быць та ты, так? («— Вы га ран ту е це, 

што срод кі пой дуць ме на ві та дзе цям? — Усе мы чые-не будзь дзе-

ці...») У гэ тай кра і не ка рот кія шта ны на столь кі мод ныя і па пу ляр ныя, 

што на ват на ды ход зі мы не мо жа пры му сіць мод ні каў пе ра апра нуц ца 

ў неш та па се зо не. І ве да е це, што яны пры ду ма лі? На сіць ма лень кія 

ша лі кі на... кож най шчы ка лат цы. Да лі бог, гэ та ж фэйк! Ры нак та кіх 

хус так (!) і ша лі каў (!) у Іта ліі за раз, ка лі ве рыць се ці ву, на ўзды ме, 

ды зай не ры пра па ну юць роз ныя ма дэ лі ў роз ных ко ле рах. Ну, вось 

ча му та кія та ты мо гуць на ву чыць дзя цей? Ха ця... («Па ка лен не, якое 

за ра джа ла ва ду тэ ле ві за рам, асу джае па ка лен не, якое ла ві ла па ке-

мо наў тэ ле фо нам».)

За тое ба ра да чы ў са цы яль ных 

сет ках прос та па за баў ля лі ся, пры-

ду маў шы но вы трэнд. Яны ж вя сё-

лыя, ча му б не ада рвац ца! («Жы-

веш-жы веш са бе, а по тым — бац! 

І шас нац цаць ужо не та бе, а дзе-

цям!») Ба ра да чы ста лі ра біць сэл фі 

з ап тыч ным пад ма нам: фа та гра-

фу юць сваю рас лін насць на тва ры, 

гле дзя чы ў столь. У за леж нас ці ад 

ра кур су ву шы бач ныя або не, шыя 

аказ ва ец ца на мес цы тва ру, а ба-

ра да вы кон вае ро лю ва ла соў на 

га ла ве. Не ка то рыя на ват ма лю юць 

на шыі тва ры ці на чэп лі ваць яшчэ і 

со неч ныя аку ля ры. Ка ра цей, гэ та трэ ба ба чыць (гл. фо та). («Да та го 

ча су, ка лі ты зра зу ме еш, што твае баць кі ме лі ра цыю, у ця бе ўжо бу-

дзе сын, які бу дзе лі чыць, што ты не ма еш ра цыі».)

...Ка лі ж сур' ёз на, у нас па ўсёй кра і не па ча лі ад кры ва цца «Та та -

Залы» — мес цы, дзе ма ла дыя та ты мо гуць бяс плат на ба віць воль ны 

час са сва і мі дзець мі, зай мац ца фіз куль ту рай. («— Та та, я больш ні ко лі 

не пай ду з та бой на сан ках ка тац ца! — Маў чы, сы нок! Вя зі, да вай!») 

Што мо жа быць лепш?! Та таў стыль — ён та кі!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як да ве да ла ся, што прай-

шла кас тынг?

— На са мрэч, каб па тра піць на 

тэ ле ві зій ны кас тынг, трэ ба бы ло 

спа чат ку прай сці пе рад кас тынг. 

І вось пра тое, што прай шла яго, 

да ве да ла ся зу сім не ча ка на. У па-

чат ку ве рас ня за хва рэ ла на бран-

хіт, і ў ад ну цу доў ную ра ні цу ў па кой 

зай шла ма ма і па ве да мі ла гэ тую 

на ві ну. Шчы ра, та ды ў мя не ўзні ка лі 

роз ныя эмо цыі: я і ра да ва ла ся, і пе-

ра жы ва ла, што з-за хва ро бы доў га 

ні чо га не рэ пе ці ра ва ла. У вы ні ку мы 

па еха лі на кас тынг, ён цяг нуў ся до-

сыць доў га. Але ўсе гэ тыя ча кан ні 

бы лі та го вар тыя. Лі та раль на праз 

па ру дзён нам па тэ ле фа на ва лі і 

ска за лі: «Вы прай шлі». Ад чу ван ні 

бы лі та ды та кі мі, што сло ва мі не 

пе ра даць! Спа чат ку — шок, ні чо га 

не маг ла зра зу мець, по тым бы ла 

вель мі шчас лі вая, ну а за тым па ча-

ла ся доў гая і кар пат лі вая пад рых-

тоў ка да пра ек та.

— Як ты лі чыш, на «Го ла се» 

тра пі ла да «свай го» на стаў ні ка?

— Спа чат ку ду ма ла, што бу ду 

ў Ле а ні да Агу ці на. На жаль, ка лі 

да мя не дай шла чар га, у яго ўжо 

ўсе мес цы ў ка ман дзе бы лі за ня-

тыя. Але я не па шка да ва ла аб тым, 

што тра пі ла да Дзі мы Бі ла на. Ён 

цу доў ны ча ла век, адзін з са мых 

шчы рых на стаў ні каў, з якімі ўда-

ло ся па пра ца ваць.

— Ка лі па раў наць гэ ты пра-

ект і ўдзел у дзі ця чым «Еў ра-

ба чан ні», які з іх бы ў для ця бе 

ця жэй шым?

— «Го лас» — са мы пер шы пра-

ект і та му са мы цяж кі. Хва ля ван не 

бы ло ка ла саль нае. А што да ты-

чыц ца «Еў ра ба чан ня», у на цы я-

наль ным ад бо ры эмо цыі, вя до ма, 

пры сут ні ча лі, але я не ма гу ска-

заць, што гэ та бы ло так са ма, як 

на «Го ла се». Маг чы ма, з пры чы-

ны мен шай коль кас ці кан кур сан-

таў. І, як той ка заў, до ма і сце ны 

да па ма га юць! Ка лі га ва рыць пра 

фі нал «Еў ра ба чан ня», там я бы ла 

больш-менш спа кой ная. Мо жа, та-

му, што ў мя не бы лі і тэм пе ра ту ра, 

і ка шаль, і я больш за ся родж ва ла-

ся не на хва ля ван ні, а на тым, каб 

не за каш ляц ца (смя ец ца). Ка лі ж 

зра зу ме ла, што ні чо га не ад чу ваю 

ў гор ле, ні я ка га пяр шэн ня, ста ла 

са мым упэў не ным ча ла ве кам!

— У ця бе шмат ча су зай мае 

твор чае жыц цё. Ці ха пае яго на 

шко лу?

— Ка лі па ча ла пра пус каць уро кі 

з-за пра ек таў, на стаў ні кі па ча лі га-

ва рыць пра тое, што нех та неш та 

не да ву чыў... Па коль кі я вы дат ні-

ца, то гэ тыя ма лень кія хі бы бы лі 

до сыць пры кмет ныя. На ту раль на, 

мне та кі вы нік не па да баў ся, та му 

па ча ла хут ка вы праў ляць гэ ту сі-

ту а цыю.

— Ты ву чыш ся ў 10 кла се. 

Ужо аб ра ла, ку ды бу дзеш па-

сту паць?

— Па куль не за дум ва ла ся, ку ды 

мне іс ці пас ля 11 кла са, хоць да за-

кан чэн ня ву чо бы за ста ло ся менш 

як два га ды. Але я дак лад на ве даю, 

што ў да лей шым ха чу звя заць сваё 

жыц цё з му зы кай. Ха чу да рыць 

слу ха чам най перш улас ную. У мя не 

ёсць пес ні, якія на пі са ла са ма, але 

яны ля жаць у ста ле і мне зда ец ца, 

што я іх не хут ка па ка жу. Бу ду вель-

мі спа дзя вац ца на тое, што мае ма-

ры не ка лі спраў дзяц ца, што я на-

рэш це пра спя ваю свае кам па зі цыі, 

вы сту па ю чы пе рад шмат міль ён най 

аў ды то ры яй. Так, ве даю, што гэ та 

ма ра, да якой прый дзец ца іс ці доў-

га, упар та і праз слё зы, але я бу ду 

ста рац ца.

— Ня даў на ты бы ла вя ду чай 

дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» ў Мін-

ску...

— Так, ка лі мне ска за лі пра гэ та, 

я не прос та не па ве ры ла, уво гу ле 

на хві лі ну змоў кла, по тым за пла-

ка ла і праз слё зы спы та ла: «А хто 

са мной вя дзе?» Я вель мі ра да, 

што бы ла ад ной з вя ду чых та ко га 

маш таб на га кон кур су і пра ца ва ла 

по бач з та кі мі вы дат ны мі людзь мі, 

як Яў ген Пер лін і спя вач ка Зе на.

— Ці ёсць у ця бе хо бі, акра мя 

му зы кі?

— Я амаль увесь свой час ад даю 

ёй. Ад нак у мя не ёсць і мност ва ін-

шых за хап лен няў. Вель мі люб лю 

чы таць, час та зна ём лю ся з бія гра-

фі я мі вя до мых ак цё раў або ці ка вых 

аса біс та для мя не асоб. У прын цы-

пе люб лю гля дзець се ры я лы, як і 

лю бы пад ле так. У бу ду чы ні вель мі 

ха чу на ву чыц ца іг раць на ба ра ба-

нах і гі та ры, та му я гэ та з го ду ў год 

бу ду са бе паў та раць, па куль не на-

ву чу ся (смя ец ца). Так са ма апош нім 

ча сам мне вель мі па да ба ец ца вы-

ву чаць ман таж, ві дэа рас кад роў ку. 

Акра мя та го, што люб лю пра ца-

ваць з ка ме рай, мне па да ба ец ца 

пе рад ёй па зі ра ваць.

— У ця бе ёсць ку мі ры, на якіх 

імк неш ся быць па доб най?

— Я ста ра юся быць ні на ка го не 

па доб най. Ёсць лю дзі, якія прос та 

мя не за ча роў ва юць, ска жам, Майкл 

Джэк сан. Я ска за ла б, што гэ та мой 

му зыч ны эта лон, ён ад кры ваў для 

нас но вую му зы ку, но вае гу чан не, 

гэ та ча ла век, які ўвесь час пра ца-

ваў. З но вых ім ёнаў гэ та Sevdalіza, 

Cardі. Як бы гэ та дзіў на ні гу ча ла 

для не ка га, але мне вель мі па да-

ба ец ца слу хаць кла сі ку, асаб лі ва 

Бет хо ве на і Ба ха. З рок-гур тоў — 

Nirvana, AC/DC. Як ба чы це, я са-

праўд ны ме ла ман (смя ец ца).

— Ці па да ба ец ца, ка лі на кон-

кур сах спя ва юць твае пес ні?

— Мі ну соў кі ма іх «Я са мая» і 

«Stop», у прын цы пе, нель га знай-

сці ў ін тэр нэ це. Люб лю, ка лі ро-

бяць ка ве ры, і са ма за піс ваю іх 

на кам па зі цыі ін шых вы ка наў цаў 

у ся бе ў «Ін стаг ра ме». Што да ты-

чыц ца ме на ві та вы ка нан ня ма ёй 

пес ні, не ве даю ча му, але мне не 

па да ба ец ца, ка лі яе вы кон ва юць 

на ней кіх кон кур сах. Ка лі б гэ та 

бы ло но вае гу чан не, а не дак лад-

нае паў та рэн не май го вы ка нан ня, 

то я толь кі за!

— Як ста віш ся да кры ты кі?

— Ра ней уво гу ле не за ўва жа ла. 

Ця пер рэ агую толь кі на кан струк-

тыў ную, хоць у ін тэр нэ це ма ла та-

кой. Пі са лі роз нае: што ў 15 вы-

гля даю на 20, пра маю знеш насць, 

пра твор часць... Але я зра зу ме ла, 

што на гэ та не вар та звяр таць ува-

гі. У пад лет ка вым уз рос це не вы бі-

ра юць, як вы гля даць. І я гэ та ка жу 

не толь кі пра ся бе. Вель мі мно гія 

кан кур сан ты, якія бы лі на дзі ця чым 

«Еў ра ба чан ні», так са ма чы та лі па-

доб ныя ка мен та рыі і ўспры ма лі іх 

вель мі ба лю ча. Ды і не толь кі на 

гэ тым кон кур се, на лю бым ін шым 

пра ек це так са ма та кое ёсць. Та му 

я заў сё ды шу каю ў лю дзях толь кі 

ста ноў чыя якас ці!

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІ кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

«Ма ру «Ма ру 
пра шмат міль ён ную пра шмат міль ён ную 
аў ды то рыю»аў ды то рыю»


