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«МУ ЗЫ КУ Я НЕ КІ НУ»«МУ ЗЫ КУ Я НЕ КІ НУ»БАЦЬ КІ І ДЗЕ ЦІ
Пер шых, як вя до ма, не вы бі ра юць. («Дзе ці ў два ры на пе ра бой 

хва лі лі ся кож ны сва ім баць кам, не па да зра ю чы, што га вор ка 

ідзе пра ад на го і та го ж муж чы ну».) З апош ні мі не ўсё так ад-

на знач на... Чу лі гіс то рыю пра жан чы ну з кі тай ска га го ра да Ся-

мынь з пра він цыі Фуц зянь, якая сё ле та на ра дзі ла бліз нят ад 

двух роз ных та таў. Як та кое мо жа быць? Аказ ва ец ца, за чац це 

ад двух роз ных муж чын бліз нят — вы ключ на рэд кі фе но мен, 

але ён зда ра ец ца. («Сын іг ра ка ў по кер ні як не мо жа зра зу-

мець, лю біць яго баць ка ці не».) Пра не звы чай ную сі ту а цыю 

ста ла вя до ма пас ля тэс та ДНК, які пра во дзіў ся пры рэ гіст ра-

цыі не маў лят у ад дзя лен ні па лі цыі. Ён па ка заў, што муж жан-

чы ны да во дзіц ца баць кам толь кі ад на му дзі ця ці. Муж чы на і 

сам за ўва жыў, што адзін з бліз нят зу сім не па доб ны на яго, 

і тэст толь кі за свед чыў гэ тую пра ва ту. («— Ізя, ды вы са мы са-

праўд ны сек су аль ны гі гант! — ??? — Мы су стра ка ем ся толь кі 

два тыд ні, а я ўжо на трэ цім ме ся цы».) Спа чат ку жон ка за яві-

ла, што муж сфаль сі фі ка ваў вы ні кі тэс та, але паз ней усё ж 

пры зна ла ся, што ад ной чы здра дзі ла яму з ін шым муж чы нам, 

які і стаў та там дру го га бліз ню ка. («— Я ця жар ная! — Я ад ра зу 

зра зу меў, што ў та бе штось ці ёсць...»)

Па коль кі баць коў вы браць дзі ця не мо жа, па пер шым ча се ў яго 

ня ма і аль тэр на ты вы ў вы ха ван ні. («— Во вач ка, ты ка го больш слу ха-

еш: ма му ці та ту? — Я больш слу хаю ма му. — Ча му? — Яна больш 

га во рыць».) Дрэн на гэ та ці доб ра? («Цяж ка за раз баць кам. Трэ ба 

па ста ян на са чыць за тым, што сын спам поў вае з ін тэр нэ ту, а дач ка 

ту ды вы клад вае».) У лю бым вы пад ку не су мнен на спрад веч нае: за кла-

дзе нае баць ка мі за раз вер нец ца ў на ступ ных па ка лен нях. Ці бу дзе яно 

як ра ней — па ба чым... («Час та ўпа даю ў экс таз і пры гад ваю зноў ку... 

Як ма ма вя ла ў пер шы клас... Як баць ка нёс з вы пуск но га...»)

Вось вам све жая гіс то рыя, якая 

ад бы ла ся ў Гер ма ніі. Там ма ці дзе-

вя ці га до вай дзяў чын кі па да ла іск у 

ад мі ніст ра цый ны суд з-за та го, што 

яе дач ку ад мо ві лі ся пры няць у... 

Дзяр жаў ны ка фед раль ны хор хлоп-

чы каў. Хлоп чы каў! Ён так на зы ва ец-

ца і для іх ство ра ны. Але апош няя 

ака ліч насць жан чы ну ну ні ко леч кі 

не збян тэ жы ла. («Па ла май стэ рэа-

тып! Па зва ні ма ці і спы тай, ці на дзе-

ла яна шап ку!») На дум ку ма ці, хор 

пра явіў не да пу шчаль ную дыс кры мі на цыю і па ру шыў пра вы ма лой на 

роў ныя маг чы мас ці. А ў са мім хо ры пад крэс лі лі, што ад мо ві лі ся пры-

маць дзяў чын ку зу сім не з-за яе па ла вой пры на леж нас ці, а та му, што 

яе го лас не ад па вя дае гу чан ню ка лек ты ву хлоп чы каў. Больш за тое, 

там вы ка за лі су мнен ні ў ма ты ва цыі са мой дзяў чын кі. («— Пры мі це 

мя не, ка лі лас ка, у хор хлоп чы каў! Ма ма ка жа, што я доб ра спя ваю. 

— Гэ та га ма ла, — ад ка заў хор май стар. — Пры ня сі це рэ ка мен да цыі 

ад су се дзяў».) Да рэ чы, той суд нем ка прай гра ла.

Гэ та да лё ка не адзін ка вы прык лад. Да гэ туль пі са лі, што жы хар-

цы Маск вы не да зво лі лі за пі саць яе дзе ся ці га до вую дач ку ў гур ток 

па кам п'ю тар най ані ма цыі ў Па ла цы твор час ці, па коль кі апош ні пры зна-

ча ны для хлоп чы каў, а дзяў чын кам, маў ляў, трэ ба зай мац ца тан ца мі, 

леп кай і ру ка дзел лем. І ка лі з хо рам хлоп чы каў я не на ба ку за яў ні цы, 

дык тут жа ві да воч ны пе ра бор, праў да? По бач за ма ні то ра мі ся дзець 

нель га? («Дач ка пы та ец ца ў ма ці: — Яко га му жа ты мне па ра іш вы-

браць? — Слу хай, па кінь ты му жоў іх жон кам. Знай дзі са бе доб ра га ха-

лас то га хлоп ца».) Пас ля та го як гіс то рыя атры ма ла ага лос ку, у Па ла цы 

твор час ці ад ра зу ж ства ры лі гур ток па ані ма цыі для дзяў чы нак...

А вось яшчэ ад на пра ява су час на га вы ха ван ня. Ней кая Ала нія Кол-

берг (мес ца жы хар ства не па ве дам ля ла ся) аба ра ні ла пра ва сы на не 

дзя ліц ца цац ка мі з ін шы мі дзець мі. («Доб рая ма ці дасць аб лі заць крэм 

з ка ла тоў кі. Вы дат ная ма ці спа чат ку вы клю чыць мік сер».) Яна па дзя-

лі ла ся гіс то ры яй у Fасеbооk, якая вы клі ка ла вя лі кую па пу ляр насць, 

па дзя ліў шы ка рыс таль ні каў на два ла ге ры. Пад час пра гул кі ў пар ку да 

сы на жан чы ны па ды шлі ін шыя дзе ці і за па тра ба ва лі па дзя ліц ца цац ка мі. 

Ма ці вы ка за ла ся пры клад на так: «Ка лі я, да рос лы ча ла век, прый шла ў 

парк і ем сэнд ві чы, ці па він на я дзя ліц ца імі з не зна ём ца мі? Не!» Маў ляў, 

і маё дзі ця не па він на дзя ліц ца цац ка мі. («Як жа па шан цуе май му бу ду-

ча му му жу — жон ка і пры га жу ня, і ра зум ні ца, і га туе доб ра, ну, і ма ніць 

ня бла га...») Быц цам усё ла гіч на... Хоць не ка лі бы ло інакш...

На пры кан цы пра ме та ды вы ха ван ня та таў. («Ад ной чы ў дзя цін стве 

баць ка за спеў мя не, ка лі я ку рыў, і вы кі нуў з лод кі. Так ён на ву чыў мя не 

пла ваць на спі не, каб цы га рэ та не мок ла».) Бры та нец па да рыў сва ёй 

26-га до вай да чцэ Ме ган Эх лін за кры ты ку паль нік з вы явай... свай го тва-

ру з лы сай га ла вой з двух ба коў на 

ўвесь па мер рэ чы. Каб ад пудж ваць 

юр лі выя по гля ды хлоп цаў на ку рор-

це. Эфект атры маў ся зу сім про ці-

лег лы: на дзяў чы ну ўсе гля дзе лі і 

смя я лі ся. А сам баць ка не ўза ба ве 

апра нуў фут бол ку са шмат лі кі мі 

тва ра мі дач кі. На са мрэч усё гэ та — 

жар таў лі вы тро лінг па да рун ка мі з 

тва ра мі ад но ад на го па між баць кам 

і дач кой, якім яны зай ма юц ца даў но. 

Доб рае па чуц цё гу ма ру толь кі ўма-

цоў вае ся мей ныя ста сун кі. («Баць ка 

раз маў ляе з дач кой: — Якая ж ты ў 

мя не шкод ная... — Усе пы тан ні да 

вы твор цы!»)

Кас тусь 

ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Пра вы ступ лен ні... Гра фік 

ар тыс та вель мі ня ўстой лі вы. 

Як ста ві лі ся да гэ та га ва шы вы-

клад чы кі?

— Вя до ма, ста ра ла ся не пра-

пус каць ву чо бу, але не ўсё нам 

пад улад на (смя ец ца). Па во лі лё-

су час та бы ва ла так, што ўсе мае 

па езд кі і вы ступ лен ні вы па да лі на 

се сію. А на огул я на зва ла б ся бе 

«руп лі вай ву ча ні цай»: заў сё ды 

хва лю ю ся з-за дрэн ных ад знак. 

Вель мі ста ра ла ся і пе ра жы ва ла 

з-за ву чо бы як у шко ле, так і ва 

ўні вер сі тэ це.

— Ні ко лі не ду ма лі пай сці ву-

чыц ца па ін шай спе цы яль нас-

ці?

— Мне вель мі па да ба ец ца пра-

фе сія ар га ні за та ра. Па да ба ец ца 

пра во дзіць роз ныя ве ча ры, ме-

ра пры ем ствы, ды і на огул я вель-

мі ад кры ты і па зі тыў ны ча ла век. 

Ска за ла б, што за над та ад кры тая 

і доб рая, ад та го ча сам да во дзі ла-

ся па ку та ваць (смя ец ца). Тым не 

менш, ду маю, у гэ тай сфе ры мне 

бы ло б утуль на. Але ўсё ж му зы ку 

я не кі ну, хоць не ве даю, што пад-

рых та ваў лёс, бо ву чыц ца і рас ці 

ні ко лі не поз на.

— А што на конт хо бі?

— Звык лай спра вай 

ста ла ба чыць мя не ў ро-

лі спя вач кі ці вя ду чай, 

ад нак ма ла хто ве дае, 

што я вель мі люб лю пі-

саць кар ці ны. Ха чу на-

ват пра фе сій на па ды сці 

да пы тан ня. Ка лі ма люю, 

то гэ ты за ня так мя не су-

па кой вае, а жы ва піс уво-

гу ле — на тхняе. Акра мя 

та го, вель мі люб лю па-

да рож ні чаць, тым больш 

што пра фе сія спры яе 

ванд роў кам.

— Вас час та мож на 

су стрэць на роз ных 

даб ра чын ных ак цы ях, 

у ва лан цёр скіх пра ек-

тах. Усё гэ та для пі я ру 

ці па за клі ку сэр ца?

— Маг чы ма, хтось ці 

і вы ка рыс тоў вае ва лан-

цёр ства для пі я ру, але 

дак лад на не я. Мне са-

праў ды па да ба ец ца 

да па ма гаць лю дзям. 

Та му па цвяр джэн не і 

мой дып лом. За асно-

ву быў узя ты аса біс ты 

до свед ва лан цё ра між на род нага 

ін клю зіў на га фес ты ва лю «Пад 

кры ла мі Ары ё на». А ўвесь мі ну-

лы год я і мае ка ле гі па сцэ не 

з ка ман дай даб ра чын на га ма-

ра фо ну «Усе фар бы жыц ця для 

ця бе» ра білі вы дат ныя кан цэр ты 

ў роз ных га ра дах Бе ла ру сі. Да-

па мо гу, са бра ныя срод кі, атрым-

лі ва лі хлоп чы кі і дзяў чын кі, якіх 

мы на свае во чы маг лі ба чыць 

у гля дзель най за ле, аль бо іх 

сем'і, — усё за ле жа ла ад сту пе ні 

цяж кас ці праб ле мы. Гэ та толь кі 

па ра пры кла даў.

— Ні ко лі не ду ма лі па спра ба-

ваць ся бе ў ро лі акт ры сы кі но 

або тэ ат ра?

— Для мя не гэ та ак ту аль нае пы-

тан не, мне ці ка выя і сцэ на тэ ат ра, і 

маг чы масць па спра ба ваць ся бе ў 

ро лі акт ры сы кі но. У дзя цін стве я 

на ват удзель ні ча ла ў пі лот ных се-

ры ях ад на го се ры я ла, у мя не бы ла 

ро ля дач кі-ро кер шы, і гэ та бы ло 

вель мі не звы чай на. Апроч та го, 

зды ма ла ся ў рэ кла ме ды і ця пер 

на вед ваю кас тын гі.

— З якой зор кай і ле ген дай 

му зы кі ха це лі б вы сту піць на ад-
ной сцэ не?

— Мя не на тхняе твор часць 
мно гіх ар тыс таў. Ка лі б мне за раз 
вы даў ся шанц вы браць не каль кі 
вы ка наў цаў, то гэ та бы лі б Фрэнк 
Сі нат ра, АС/DС і Бру на Марс.

— Са праўд ны ар тыст заў сё-
ды па ві нен вы гля даць да гле джа-
на. У чым ваш сак рэт ідэа льнай 
знеш нас ці?

— Вель мі вя лі кую ро лю ады гры-
вае сон, ён жа ўплы вае і на чыс тую 
га вор ку і пра віль ныя дум кі. Ад нак 
вы спац ца ўда ец ца не так час та. 
Ёсць аса біс тыя «лай фха кі», якія з'я-

ві лі ся са мі са бой, га лоў нае 
да ся бе пры слу хоў вац ца. 
Я ра на тра пі ла ў «свет 
гры му», та му ўмею ся бе 
са браць і на зды мач ную 
пля цоў ку, і на кан цэрт, і 

ўво гу ле на лю бое ме ра-

пры ем ства.

— Ка му ха це лі б ска-

заць дзя куй за тое, што 

ста лі тым, кім з'яў ля е-

це ся ця пер?

— Вя до ма ж, сва ёй 

сям'і і ўсім тым лю дзям, 

якія бы лі са мной мак-

сі маль на сум лен ныя і 

шчы рыя, ка лі га ва рыць 

пра лю боў да мя не і ма ёй 

твор час ці. Акра мя гэ та га я 

ўдзяч ная тым, хто кры ты-

ка ваў мя не, бо дзя ку ю чы 

ме на ві та ім у мя не кож ны 

раз з'яў ля лі ся сты му лы 

ста на віц ца леп шай.

Ан ге лі на 

НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

«На дзён нае вы ра шы ла 
не іс ці. Не маг ла са бе ўя віць, 
як час та прый шло ся б 
пра сіць мя не «зра зу мець 
і да ра ваць». 

«Ма ла хто ве дае, але я вель мі 
люб лю пі саць кар ці ны. 
Ха чу на ват пра фе сій на 
па ды сці да пы тан ня».

«Я ўдзяч ная тым, 
хто кры ты ка ваў мя не, 
бо дзя ку ю чы ме на ві та ім 
у мя не кож ны раз з'яў ля лі ся 
сты му лы ста на віц ца 
леп шай».


