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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У твор чых кон кур сах пры-

ма е це ўдзел так са ма з дзя цін-

ства?

— Так, коль кі ся бе па мя таю, 

але не без раз бо ру, як не ка то-

рыя дзе ці, мы ўсё ж та кі вы бі ра лі, 

што бы ло больш ці ка вым для нас. 

По тым зра зу ме ла, што я не кон-

курс ны вы ка наў ца. Хтось ці вель мі 

лю біць гэ тыя ад чу ван ні ба раць бы, 

пе ра жы ван няў, а мне больш па да-

ба ец ца вы хо дзіць і мець ста сун кі 

з за лай без пе ра шкод у вы гля дзе 

ацэн кі.

Ка лі ка заць пра «Еў ра ба чан не», 

то гэ та на огул ін шае, не прос та кон-

курс, а цэ лая гран ды ёз ная па дзея. 

На пра ця гу не каль кіх ме ся цаў ты 

жы веш у ін шым вы мя рэн ні.

— Вы ўдзель ні ча лі ў ад бо ры 

два ра зы, ча го не ха па ла, каб 

пе ра маг чы?

— Пер шы раз быў у 2017 го-

дзе, та ды эмо цыі за шкаль ва лі, та-

му што ўпер шы ню паў дзель ні ча ла 

і ад ра зу дай шла да фі на лу, а по бач 

бы лі ар тыс ты, якія га да мі б'юц ца і 

не мо гуць ту ды тра піць. Я заў сё ды 

ка за ла, што па эмо цы ях пе ра плю-

нуць гэ тую па дзею мо жа, на пэў-

на, толь кі вя сел ле. Пас ля эй фа-

рыі на стаў час пра цы, па ста ян ныя 

здым кі дзён ні каў «Еў ра ба чан ня»... 

Ака за ла ся, што гэ та не так прос та, 

бо лю дзі ча сам пад вод зяць, з-за 

гэ та га вы ступ лен ні ледзь не зры-

ва юц ца.

Сё ле та я так са ма ўдзель ні ча ла 

ў ад бо ры, але не прай шла ў фі-

нал, вы сту па ла там як за про ша ная 

гос ця. Вя до ма, спа чат ку 

бы ла рас стро е ная, але 

по тым зра зу ме ла, што 

гэ та на ват да леп ша га, 

бо без гру зу ад каз нас-

ці, без хва ля ван ня я вы-

сту пі ла ме на ві та так, як 

ха це ла. Паз ней да мя не 

па ды хо дзі лі ўдзель ні кі і 

чле ны жу ры, ка за лі, што 

не зра зу ме лі, ча му я не 

спа бор ні чаю. Гэ та бы ло 

вель мі пры ем на.

— Ча му вы ра шы лі 

па сту паць у Ін сты тут 

жур на ліс ты кі?

— На кан цэр тах са чы-

ла за ра бо тай вя ду чых, 

тэ ле ба чан не так са ма 

заў сё ды бы ло по бач, я 

кру ці ла ся ў гэ тых ко лах 

і ра зу ме ла, што ха чу так-

са ма пра ца ваць так.

Прак ты ку сту дэн ты 

пра хо дзяць што год, та-

му я па спе ла па спра ба-

ваць ся бе на ўсіх тэ ле ка-

на лах, але спы ні ла ся 

на АНТ. Пас ля гу тар-

кі мя не пры зна чы лі 

ў ад дзел на він. Гэ та 

сур' ёз ны ад дзел, з 

ка рыс най для лю дзей 

ра бо тай, ад каз най, 

але я ра зу ме ла, што 

ча гось ці мне не ха пае. 

Ха це ла ся больш твор-

час ці. Знай шла ся бе 

ў ра ніш нім вя шчан ні, 

пры ду ма ла пяць руб-

рык, дзве з якіх ухва-

лі лі. Ця пер гэ та на ват 

ра бо тай скла да на на-

зваць, хут чэй, хо бі, 

за якое я атрым лі ваю 

гро шы. Мне па да ба-

ец ца вы хо дзіць на ву лі цы Мін ска, 

кан так та ваць з людзь мі, гэ та заў-

сё ды па ды мае на строй і мне, і ім.

— У якіх яшчэ сфе рах ха це лі 

б ся бе па спра ба ваць?

— Заў сё ды ма ры ла ма ля ваць, 

але ў мя не ні ко лі гэ та не атрым лі-

ва ла ся, ду маю, на ву чыц ца бу дзе 

ўжо вель мі скла да на, ка лі наогул 

маг чы ма.

— Пуб ліч ная пра ца заў сё ды 

пад вяр га ец ца ка мен та ры ям. Як 

да іх ста ві це ся?

— Ра ней гэ та бы ла ба лю чая тэ-

ма, па куль я не зра зу ме ла, што 

трэ ба бу да ваць сцен ку і пра сцей 

да ўся го ста віц ца. Для мя не заў-

сё ды са мым аў та ры тэт ным з'яў ля-

ец ца меркаванне бліз кіх і лю дзей, 

якія ўжо не ча га да маг лі ся ў ма ёй 

сфе ры. Ад нак я заў сё ды пры слу-

хоў ва ю ся і да ін шых мер ка ван няў, 

кры ты ка — гэ та доб ра, спра бую 

заў сё ды пра гэ та са бе на гад ваць.

— Як пра хо дзіць ваш ідэальны 

дзень?

— Ён па ві нен па чац ца з ба сей-

на: ва да і фі зіч ныя на груз кі за бяс-

печ ва юць мя не доб рым на стро-

ем і за ра дам ба дзё рас ці. По тым 

удзя ляю тро хі ча су са бе, дум кам. 

На огул, я люб лю, ка лі дзень пра-

дук тыў ны, та му еду на ра бо ту, па 

спра вах, на вы ступ лен ні. Мне па-

да ба ец ца, ка лі ве ча рам кла дзеш-

ся спаць і ра зу ме еш, што час прай-

шоў не дар ма.

— Як лю бі це рас слаб ляц ца, 

ад па чы ваць?

— Пад на строй. Бы ваю, вя до ма, 

на ве ча рын ках, люб лю су стрэц ца 

з сяб ра мі, па тан ца ваць. Ад нак 

бы ва юць дні, ка лі я ха чу за стац-

ца сам-на сам, па гля дзець фільм 

ці на ват мульт фільм, па га ва рыць 

з ма май.

— Вы ха ва е це сваё аса біс тае 

жыц цё?

— Не люб лю, ка лі яго вы стаў-

ля юць на па каз, на прык лад, ка лі ў 

сац сет ках міль га юць фа та гра фіі, 

пры знан ні ў ка хан ні, але і не ха ваю 

не як па-асаб лі ва му. Я не так даў-

но су стрэ ла ча ла ве ка, з 

якім мне вель мі доб ра. 

Па пер шым ча се на ват 

лю дзі, якія со чаць за 

мной, не ме лі ўяў лен ня, 

што ён ёсць, але ней кія 

су мес ныя фа та гра фіі з 

ванд ро вак дзесь ці ча-

сам ус плы ва юць. Мой 

ма ла ды ча ла век не са 

сфе ры шоу-біз не су, та-

му яму не хо чац ца пі я ру. 

Хоць да ма ёй дзей нас ці 

ён ста віц ца з ра зу мен-

нем, мо жа на ват неш та 

пад ка заць, пад трым лі-

вае мя не і га лоў нае — не 

ліс лі віць.

— Якія якас ці больш 

за ін шыя цэ ні це ў лю-

дзях?

— Ад каз насць, шчы-

расць. Вель мі люб лю па-

зі тыў ных лю дзей, з пе-

сі міс та мі мець ста сун кі 

до сыць скла да на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

КА ХАН НЕ? МЕМ...
Ма лод шае па ка лен не, мо жа, і не па мя тае слоў гэ тай пес ні, але ста-

рэй шае, упэў не ны, ад ра зу пры га дае. «Лю бовь, по хо жая на сон, сер дец 

хрус таль ный пе рез вон...». Я зу сім не фа нат Алы Пу га чо вай, але ча-

мусь ці ме на ві та гэ тыя рад кі па да юц ца ў пэў ным сэн се квінтэсенцыяй 

свет ла га, уз нёс ла га па чуц ця і ўся го, што з ім мо жа быць звя за на. 

Па мя та е це фра зу з філь ма «Пры ві тан не, я ва ша цёт ка?»: «Я ста ры 

сал дат і не ве даю слоў ка хан ня!» Што мы, ма ла дыя, маг лі ска заць 

услых пра яго? Па чуц цё бы ло, але сло вы пад бі ра лі ся і вы маў ля лі ся 

з цяж кас цю. («— Усе гэ тыя зор кі я да ру та бе, — ска заў хлоп чык і 

ўда рыў дзяў чын ку жа лез ным та зі кам па га ла ве».) Бы ва ла, як у сне... 

Та му што і час быў ін шы, і вы ха ван не, і стаў лен не да ка хан ня. А вось 

ця пе раш няя мо ладзь у пра мым сэн се не ве дае і не хо ча ве даць гэ тых 

слоў. Усё ста ла на шмат пра сцей, пра за іч ней... («— Анд рэй, што та кое 

ся мей нае жыц цё? — Я пра цую. Жон ка пра цуе. Ве ча рам мы ядзім».) 

Чу лі, што фра за «секс — гэ та, ка неш не, доб ра, але...» ужо ста ла ін-

тэр нэт-ме мам? Яна зра бі ла ся ўні вер саль най фор му лай для хлоп цаў 

і дзяў чат, пры да па мо зе якой мож на апі саць не вя лі кія дро бя зі, якія ў 

пэў ны мо мант мо гуць быць лепш за секс...

«Твоё вол шеб ное «люб лю» я тихим эхом по вто рю»...» Ну, вось, на-

прык лад, як вы шэй на зва ны мем мож на ўжы ваць. «Секс — гэ та, ка неш-

не, доб ра.., але вы ка лі-не будзь елі час ноч ны хлеб?» («— Ка ха ны, ты 

на кух ню? За ха пі за ад но пе ча нюш кі. — Пе ча нюш кі! Вы за хоп ле ны!») 

Пра стор для фан та зіі — не аб сяж ны. «Секс — гэ та, ка неш не, доб ра.., 

але ці мо жа ён па раў на цца з ад чу ван нем бяз меж на га шчас ця, ка лі 

пас ля кру той гу лян кі зна хо дзіш у цэ лас ці і за ха ва нас ці свае тэ ле фон, 

паш парт, ка ша лёк і клю чы». («Эк стра сэнс на пад піт ку тэ ле фа нуе сва ім 

бу ду чым».) Яшчэ леп шым за за ня так ка хан нем мо жа быць зной дзе ная 

ў ста рых джын сах «сот ка». А мож на па спра ба ваць па жыць у ін тэр на це, 

а по тым вяр нуц ца да до му. («— Як бы вы апі са лі сваё жыц цё ў двух 

сло вах? — За што?!») Ці пра гу ляц ца па ма ро зе, а по тым з чыр во ны мі 

шчо ка мі па ес ці га ра ча га су пу і за снуць са лод кім пас ля абе дзен ным 

сном. Ну, са праў ды, а ча му б і не? Ма роз і сон ца, як той ка заў... («Вазь-

му ад па чы нак і па ля чу за ме жы цвя ро за га сэн су».)

«Лю бовь, по хо жая на сон, счастливым сде ла ла мой дом...». Гэ та, 

ка неш не, за ба ва, гу мар су час най мо ла дзі. З ад на го бо ку. Па куль ма-

ла дыя ад слоў не пе ра хо дзяць да спраў — не па чы на юць ува саб ляць 

іх сэнс у жыц цё. На прык лад, япон ская мо ладзь больш не хо ча ха дзіць 

на спат кан ні, жа ніц ца і на ват прос та зай мац ца тым са мым сек сам. 

(«— Мож на з та бой па зна ё міц ца? — У ця бе што, ма ла рас ча ра ван няў 

у жыц ці бы ло?») Та кі фе но мен быў ад зна ча ны ў кра і не даў но, і сі ту а цыя 

толь кі па гар ша ец ца. Чым не чар го вы мем? Пры гэ тым ма ла дыя япон цы 

з за да валь нен нем со чаць за лю боў ны мі па ха джэн ня мі ге ро яў ані ме, 

але са мі за во дзіць ра ма ны не жа да юць. («Ка лі вель мі доў га гля дзець 

ані ме, мож на са мо му ані мець».) Ча му так ад бы ва ец ца?

Адзін юнак у ін тэр в'ю тэ ле ба чан ню вы ка заў ся з гэ тай на го ды на-

ступ ным чы нам. «Для та го, каб па бу да ваць ад но сі ны, трэ ба пры кла-

даць за над та шмат вы сіл каў. Зра біць так, каб я ёй спа да баў ся, а яна 

спа да ба ла ся мне. На вы хад ныя мне прый дзец ца ад мо віц ца ад сва іх 

пла наў дзе ля яе. Не ха чу гэ та га ра біць». Во як! («— Ін шы мі сло ва-

мі, ты па ча каў, по тым яшчэ па ча каў, але праб ле ма не вы ра шы ла ся 

са ма? Вель мі дзіў на, бо ты зра біў усё, што мог».) Ге рой Якаў ле ва з 

філь ма «Іро нія лё су, або З лёг кай па рай» з яго фра зай «у нас пра паў 

дух аван ту рыз му, мы пе ра ста лі ла зіць у вок ны да лю бі мых жан чын» 

здзіў ле на ад па чы вае ўба ку...(«— Лю ся, ты на ву чы ла мя не га лоў на-

му. — Ні ко лі не зда вац ца? — Да да ваць лы жач ку алею ў ма ка ро ну, 

каб яна не злі па ла ся».)

Та кое стаў лен не ма ла дых лю дзей да ўза е ма ад но сін спа ра джае ча-

сам вы ключ на спа жы вец кія ста сун кі. Чу лі пра гіс то рыю, ка лі дзяў чы на 

кі ну ла хлоп ца з-за пад роб ле на га Porsche? Гіс то рыя ад бы ла ся ў Кі таі. 

Ён і яна па зна ё мі лі ся на ве ча рын цы, пас ля ча го кі роў ца пад вёз но вую 

зна ё мую да до му на ўлас ным кра со ве ры. Дзяў чы на бы ла ўпэў не на, 

што едзе на са праўд ным Porsche Macan. І толь кі хло пец ве даў, што 

гэ та не так, што аў то — на 85 пра цэн таў ко пія пар кет ні ка. Пра па ну юць 

та кія ў Кі таі па ца не, у пяць ра зоў мен шай за ары гі нал. А каб да біц ца 

мак сі маль на га па да бен ства, вы ка рыс тоў ва юць мност ва ак се су а раў з 

вя до мым ла га ты пам. Ме на ві та на іх дзяў чы на і «па вя ла ся». Але пад-

ман не ўза ба ве рас крыў ся. («А па мя та е це, як бы ло ў дзі ця чым сад ку? 

На ма лю еш ма ме да 8 Са ка ві ка «ка ля ку-ма ля ку» — яна так ра ду ец ца. 

Ча му ж та ды з жон кай гэ ты фо кус не пра хо дзіць?»)

Але, на шчас це, са праўд ныя ра ман ты кі яшчэ не пе ра вя лі ся! Ня даў на 

ў кра і не быў пры зыў на ва ен ныя збо ры. Апроч муж чын, на іх тра пі лі 

ка ля 50 ва ен на аба вя за ных жан чын-ме ды каў. Па вест ку атры ма ла і 

фель чар хут кай да па мо гі з Мін ска. Дык яе муж, які сам толь кі дэ ма-

бі лі за ваў ся ў маі мі ну ла га го да і з якім згу ля лі вя сел ле ў ліс та па дзе, 

пай шоў на збо ры ра зам з ёй! Каб не рас ста вац ца! «Но вопреки за ко-

ном сна пус кай не кончится она...»

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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«По тым зра зу ме ла, 
што я не кон курс ны 
вы ка наў ца. Мне больш 
па да ба ец ца вы хо дзіць і мець 
ста сун кі з за лай без пе ра шкод 
у вы гля дзе ацэн кі».

«Най перш я — «Най перш я — 
спя вач ка»спя вач ка»

«Знай шла ся бе ў ра ніш нім 
вя шчан ні. Ця пер гэ та на ват 
ра бо тай скла да на на зваць, 
хут чэй, хо бі, за якое я 
атрым лі ваю гро шы».


