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Ім ёныІм ёны

Ка мер тон на строюКа мер тон на строю За ня так па ду шыЗа ня так па ду шы

Ге ор гій КАЛ ДУН:

«Ні ко лі не лі чыў ся бе 
су пер ар тыс там»

БУ ДУ АР НЫЯ 
І ШАР НІР НЫЯ,

або Як ажы віць ляль ку

КАБ ГА ЛА СЫ ЗА ГУ ЧА ЛІ
...або З юных та лен таў — у кла сі кі...

— Што пад штурх ну ла да ўдзе лу ва ўкра ін-

скім «Х-фак та ры»?

— У Бе ла ру сі, на жаль, не было ні чо га па доб-

на га па маш та бе. Я ве даў, што гэ та ці ка вы пра ект, 

ба чыў не ад на ра зо ва ў ін тэр нэ це, як усё вы гля дае. 

Да та го ж пра ца ваў на ўкра ін скім тэ ле ка на ле СТБ 

га доў во сем та му, вёў там пра ект «Фе но мен». Ка манд-

ная ра бо та, «кар цін ка», якая атрым лі ва ец ца, тэ ле-

ві зій ны пра дакшн, пра фе сій ны па ды ход — усё 

гэ та мне вель мі ім па на ва ла. На огул, у мя не 

прос та паў ста ла жа дан не паў дзель ні-

чаць. Ці ка васць, якая ў вы ні ку ака-

за ла ся вель мі ўда лая.

— Ка жуць, у кон кур се са-

мае «стом нае» — гэ та кас-

тын гі...

— Гэ та для мя не да стат-

ко ва эма цы я наль ная гіс то рыя, якая за па тра ба ва ла шмат 

сіл. Пад час кас тын гаў я звы чай на ста ра юся ады сці ку ды-

не будзь, каб за ся ро дзіц ца і эма цы я наль на не «пе ра га-

рэць». Што да ты чыц ца ме на ві та пра ек та, ту ды я пры ехаў 

ра ні цай, і ў прын цы пе тэ а рэ тыч на мож на бы ло б пра ста-

яць там да ве ча ра. Асаб лі ва ады хо дзіць ні ку ды не да зва-

ля юць, та му што мо жаш пра пус ціць сваю чар гу. Ка лі яна 

на ды дзе, та бе ка жуць толь кі пе рад са мым вы ха дам, та му 

ўвесь час зна хо дзіў ся ў рэ жы ме ча кан ня.

— Ці бы ла ўпэў не насць, што дак лад на тра пі це 

ў на ступ ны этап?

— Я ў роў най сту пе ні ча каў та го, што прай ду, і та го, 

што не. Ні ко лі не лі чыў ся бе су пер ар тыс там ці су пер ва-

ка ліс там. Але пры ўсім гэ тым ра зу мею, што я не ня зда ра. 

Ба чу, што ад бы ва ец ца ва кол, гля джу тэ ле ві зар, ча сам 

ін тэр нэт, ра зу мею, як лю дзі ўме юць спя ваць і як яны 

не ўме юць гэ та га ра біць. Апроч го ла су як ін стру мен та 

зма ган ня іс нуе яшчэ ма са ін шых аса біс тых якас цяў, якія 

мо гуць уз дзей ні чаць на аў ды то рыю. Тут ужо, як той ка-

заў, як па шан цуе. У прын цы пе, быў га то вы да лю бо га 

вы ні ку.

— З са ма га пер ша га кас тын гу жа но чая па ло ва жу ры 

ўвесь час ра бі ла вам кам плі мен ты, і скла да на бы ло не 

за ўва жыць, як вы бян тэ жы це ся...

— Та кія пы тан ні за да яце... Як быц цам у псі ха тэ ра пеў та 

за раз зна хо джу ся (смя ец ца). Я не люб лю, а дак лад ней, 

не ве даю, як ся бе па во дзіць па-ін ша му, ка лі хва ляць. Тым 

больш ка лі хва ляць доў га ці ней кія кам плі мен ты ро бяць. 

А ка лі і на ўсю кра і ну... Ну, ска жаш ты «дзя куй», а да лей 

што ра біць, ка лі яны пра цяг ва юць? Для мя не бян тэ жыц ца 

ў та кіх сі ту а цы ях — пры кме та куль ту ры.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Тац ця на КОС ТУ СЕ ВА па пра фе сіі ін жы нер-пра гра міст, пра цуе ў ад ной з па спя хо-

вых фір маў па вы ра бе плас ты ка вай пра дук цыі. Сва бод на га ча су ў ге ра і ні не так 

мно га, ад нак ка лі ўсё ж з'яў ля ец ца не каль кі хві лін, яна ду мае аб... ляль ках. Ма-

ла дая ра мес ні ца на пра ця гу двух га доў ства рае пры го жыя цац кі для ся бе і ін шых 

і лі чыць, што гэ ты за ня так — на ўсё жыц цё.

— Твор часць су пра-

ва джа ла мя не з ран ня га 

дзя цін ства ва ўся кіх сва іх 

раз на стай ных фор мах, але 

больш за ўсё па да ба ла ся 

ра біць неш та сва і мі ру ка-

мі. Ад нак нель га ска заць, 

што баць кі мя не ў гэ тым 

пад трым лі ва лі. На ад ва рот, 

лі чы лі, што мас так асу джа-

ны на га ле чу, лепш за ся ро-

дзіць ува гу на не чым ін шым. 

Та му па сту пі ла ў Бе ла рус кі 

ганд лё ва-эка на міч ны ўні-

вер сі тэт спа жы вец кай ка а-

пе ра цыі ў Го ме лі і атры ма ла 

доб рую спе цы яль насць, па 

якой ця пер і пра цую. Ад ной-

чы, ка лі «шпа цы ра ва ла» па 

пра сто рах ін тэр нэ ту, знай-

шла ін фар ма цыю пра ляль-

кі — яны кра ну лі да глы бі ні 

ду шы. Унут ры неш та прач-

ну ла ся, за ва ру шы ла ся, і я 

зра зу ме ла: мая твор чая энер гія, па тэн цы ял збі ра лі ся доў гія га ды, і прый шоў час, каб іх 

рэа лі за ваць.

Тац ця на лі чыць, што та кія за дат кі ў яе ад сва я коў — дзядзь ка быў мас та ком, увесь яго 

вяс ко вы дом на гад ваў кар цін ную га ле рэю. Ды і та та — на ўсе ру кі май стар.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

Як ма ла до му аў та ру вы даць 

сваю пер шую кні гу? Ці мо жа 

лі та ра ту ра стаць пра фе сі яй? 

Як не пра пус ціць та лент і даць 

шанц яму раз віц ца? Ча му лі-

та ра тур ная дзей насць не заў-

сё ды апраўд вае ўскла дзе ныя 

на яе ча кан ні? Гэ тыя і мно-

гія ін шыя пы тан ні ака за лі ся 

ў цэнт ры ўва гі круг ла га ста ла 

«Раз віц цё ма ла дой лі та ра ту-

ры: пад трым ка юных та лен-

таў у Бе ла ру сі», які прай шоў 

у прэс-цэнт ры До ма прэ сы.

ТОЛЬ КІ ХО БІ?
— Па ро дзе сва ёй дзей нас ці мне час та да во дзіц ца браць удзел у ра бо це роз ных між на-

род ных лі та ра тур ных кон кур саў, прэ мій і фес ты ва ляў. Праз мя не пра хо дзіць шмат тво раў: 

паэ зія, про за, дра ма тур гія, пе ра кла ды. І вось якую тры вож ную тэн дэн цыю я за ўва жыў: 

коль касць прад стаў ні коў ма ла до га па ка лен ня ў гэ тых ме ра пры ем ствах — не вя лі кая, 

больш та го, яна мае тэн дэн цыю да змян шэн ня, — кан ста туе стар шы ня Бе ла рус ка га 
лі та ра тур на га са ю за «По лоц кая ветвь» Алег ЗАЙ ЦАЎ. — У трох пісь мен ніц кіх са юзах 

кра і ны мо ладзь зай мае не вя лі кі пра цэнт, і гэ та свед чыць аб тым, што ў вя лі кую лі та ра ту ру 

яна не вель мі спя ша ец ца, та му што ста тус пісь мен ні ка на сён няш ні дзень не зра зу ме лы 

і за ра біць мас тац кім сло вам на жыц цё, пра кар міць сям'ю бу дзе да во лі праб ле ма тыч на. 

Та му мы, па ме ры сіл і маг чы мас цяў, пад трым лі ва ем у на шым са ю зе мо ладзь, хоць і не 

ства ра ем цяп ліч ных умоў, каб яна ад ра зу ра зу ме ла, што пас ля вы дан ня пер шай кні гі ні 

сла ва, ні гро шы на іх не аб ры нуц ца. Да вя дзец ца вель мі шмат пра ца ваць, і не факт, што 

яны ўво гу ле ста нуць вя до мыя і ўвой дуць у вя лі кую лі та ра ту ру. Усе ве да юць, што ў кож ным 

па ка лен ні ёсць сот ні пісь мен ні каў, але за ста юц ца ў пад руч ні ках з іх толь кі адзін кі...

Сы хо дзяць лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня, якія вы рас лі на ін шых ідэа лах, а на зме ну 

ім прый шлі праг ма ты кі. Перс пек ты вы ў пісь мен ніц тва ту ман ныя, і мо ладзь вы бі рае 

ін шыя кі рун кі дзей нас ці для са ма рэа лі за цыі. Я лі чу, што трэ ба на дзяр жаў ным уз роў ні 

вы зна чаць ста тус пісь мен ні ка і ўбу доў ваць яго ў сіс тэ му са цы яль на-пра цоў ных ад но-

сін — та ды, на пэў на, і мо ладзь па-ін ша му бу дзе ста віц ца да лі та ра тар ства. Лі та ра ту ра 

пе ра ста не быць хо бі, а ста не асоб най пра фе сі яй!

Пры вя ду адзін прык лад. У 90-я га ды, ка лі фар мі ра ваў ся наш са юз, больш за па ло ву 

яго чле наў скла да лі лю дзі ва ўзрос це да 35 га доў. Да стат ко ва ска заць, што стар шы ні 

бы ло 40 га доў, а двум яго на мес ні кам — па 26. Але эй фа рыя прай шла, і праз двац цаць 

га доў мы ба чым, што зме ны ня ма. І з гэ тым трэ ба штось ці ра біць...

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

Стаць удзель ні кам маш таб на га му зыч на га 

шоу, увай сці ў су пер фі нал, за ва я ваць лю боў 

гле да чоў і зор на га жу ры... Усё гэ та ён здо леў 

зра біць лі та раль на за не каль кі ме ся цаў. Як 

заў сё ды за ста вац ца са мім са бой і пры гэ тым 

ска раць сэр цы пуб лі кі, ар тыст рас ка заў 

жур на ліс ту «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны».


