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— У ад ным з ня даў ніх ін тэр-

в'ю вы ска за лі, што юбі лей ны 

кан цэрт бу дзе апош нім. Гэ та 

кан чат ко вае ра шэн не? Цяж ка 

па ве рыць, што та кая энер гіч ная 

жан чы на, па пу ляр ная спя вач ка 

рап там ся дзе до ма і бу дзе прос-

та жон кай свай го му жа...

— Не ве даю, як да лей скла-

дуц ца аб ста ві ны, але па куль гэ та 

са праў ды так. Не ха це ла б за раз 

ка мен та ваць, ча му і што ад бы ва ец-

ца, за над та сум ная і глы бо кая тэ-

ма, але мяр кую, што на да дзе ным 

эта пе так бу дзе пра віль на.

— Пуб лі ка пры звы ча і ла ся, 

што ва шы соль ныя кан цэр ты — 

гэ та заўж ды якас нае і яр кае шоу. 

Што ўба чаць гле да чы 2 ліс та па-

да і ка го з ка лег, сяб роў ча ка е це 

ў гос ці?

— Так, са праў ды рых ту ем шоу, 

лі та раль на за вяр ша ем апош нія 

звод ныя рэ пе ты цыі, каб рас ста віць 

па трэб ныя ак цэн ты. На мой по гляд, 

пра гра ма атры ма ла ся пры го жая, з 

ці ка вай сцэ наг ра фі яй, з сюр пры за-

мі для гле да чоў. І хоць на кан цэр це 

са мае га лоў нае — на строй, а не 

тое, у што ты яго аб гор неш, але я 

ра зу мею, што пуб лі ка ча кае шоу, 

та му за хоў ваю гэ ту тра ды цыю. 

Звы чай на ў соль ных пра гра мах я 

пра цую ад на, але тут асаб лі вая 

на го да, і ха це ла ся пры га даць роз-

ныя эта пы май го шля ху, не ка то-

рыя аса біс тыя па дзеі і за пра сіць 

на сцэ ну так са ма ка лег, з які мі мы 

ўжо 30 га доў пра цу ем ра зам і сяб-

ру ем не толь кі на сцэ не, але і за 

ку лі са мі. Та му ў кан цэр це вы сту-

пяць і Іры на Да ра фе е ва, і Аляк сей 

Хляс тоў, і гурт «Аў ра», з які мі мы 

шмат га доў зна хо дзім ся на ад ной 

хва лі і доб ра ра зу ме ем ад но ад-

на го: Юля Бы ка ва і Жэ ня Алей нік 

на пі са лі для мя не мност ва доб рых 

пе сень, і, да рэ чы, Жэ ня ад каз вае 

за му зыч ную част ку гэ та га кан цэр-

та. Ні я кіх за меж ных вы ка наў цаў у 

пра гра ме не бу дзе — хо чац ца вы-

сту піць сва і мі сі ла мі і «для сва іх». А 

вось геа гра фія слу ха чоў, на коль кі 

я ве даю, вель мі шы ро кая: на кан-

цэрт збі ра юц ца мае пры хіль ні кі з 

роз ных га ра доў і кра ін, у тым лі ку 

з да лё ка га за меж жа.

— Па ру га доў та му ў ай чын-

ным тэ ле пра ек це «Дзве зор кі» 

вы пры ем на ўра зі лі пры хіль ні каў 

ду э там з сы нам Іва нам — маг чы-

ма, гэ ты твор чы пра ект атры мае 

пра цяг?

— Ва ня ў мя не прос та вель мі 

сціп лы та ва рыш, і я ледзь ве ўга ва-

ры ла яго на ўдзел у тым тэ ле пра-

ек це. На ват вы сту піць на юбі лей-

ным кан цэр це пе ра ка на ла, але, на 

жаль, ён вель мі шчыль на за ня ты ў 

тэ ат ры (Іван Страль цоў — ак цёр, 

слу жыць у Рус кім тэ ат ры. — Аўт.), 

і там та кі на пру жа ны гра фік, што 

ў мно гіх спек так лях ня ма кім яго 

за мя ніць... Мы абое за сму ці лі ся 

з гэ тай на го ды, але што тут зро-

біш — пра цу ча сам не маг чы ма 

ад клас ці.

Ду маю, з ча сам Іван прый дзе 

да ра зу мен ня та го, што я не прос-

та ар тыст ка, спя вач ка, а пе рад усім 

яго ма ма, і баць кі на тое і іс ну юць, 

каб пад трым лі ваць сва іх дзя цей, 

да па ма гаць і спры яць ім, на коль-

кі гэ та маг чы ма. Аса біс та я бу ду 

вель мі ўсце ша на, ка лі ён пра цяг не 

вы сту паць не толь кі як ак цёр, але і 

як вы ка наў ца, тым больш у яго гэ та 

доб ра атрым лі ва ец ца, Іван вель мі 

му зы каль ны, у яго цу доў ны тэмбр 

го ла су, не стае хі ба тро хі ўпэў не-

нас ці ў са бе.

— Ва ша ма лень кая ўнуч ка 

Вар ва ра — му зы каль нае дзяў-

чо? Ка лі яна за хо ча вый сці на 

сцэ ну, бу дзе це пад трым лі ваць 

ці ад га вор ваць?

— О, яна вель мі му зы каль ная, 

у яе ўжо свае мік ра фо ны, яна тан-

цуе і спя вае бяс кон ца мае пес-

ні — «Пер шы снег», «Ка рун кі», 

«Са рам лі вая дзяў чын ка», на огул 

ве дае сло вы вель мі мно гіх пе сень 

з рэ пер ту а ру. У гэ тым сэн се яна 

прос та цу доў ная, і мы ўсе вель мі 

ра ду ем ся кож на му но ва му сло ву 

і но ва му кро ку Ва ры. Сё ле та яна 

пай шла ў ма дэль нае агенц тва — я 

лі чу, для дзяў чын кі ўсе гэ тыя рэ чы 

ка рыс ныя. Што да за ня ткаў ва ка-

лам і ха рэа гра фі яй, то мы не вель-

мі су па да ем па гра фі ках, дый Ва ра 

яшчэ ма лень кая, каб яе моц на на-

гру жаць, — ёй жа толь кі тры гад кі. 

Ад нак у далейшым, ка лі за хо ча ся-

бе па спра ба ваць, я бу ду толь кі за. 

Ве да е це, я і Ва ню заўж ды ка за ла, 

што ка лі б не ба чы ла ў ім здоль-

нас цяў, а толь кі па срэд насць, то і 

не пра па ноў ва ла б зай мац ца спе-

ва мі. Так і ў гэ тым вы пад ку: ка лі ў 

Ва ры пра явяц ца та лент і жа дан не, 

то ча му не? Ка неш не, хо чац ца ўсё 

пе ра даць, рас тлу ма чыць, рас ка-

заць пэў ныя сак рэ ты пра фе сій най 

сцэ ны — бо хоць гэ та і зу сім ін шае 

па ка лен не, але кла сі ку, не па ба ю ся 

гэ та га сло ва, ні хто не ад мя няў.

— Мяр ку ю чы па тым, з якой 

цеп лы нёй вы га во ры це пра ўнуч-

ку, вы хут чэй кла пат лі вая ба бу ля, 

чым стро гая (хоць з ва мі і на огул 

не вя жац ца сло ва «ба бу ля»)...

— Не ма гу ска заць, што сле па 

да зва ляю ра біць усё, што ўнуч ка 

па жа дае, — у нас ёсць пэў ныя за ба-

ро ны і аб ме жа ван ні. Але гэ та ні ко лі 

не за ба ро на дзе ля за ба ро ны: кож-

нае «не» мы тлу ма чым, ста ра ем ся, 

каб Ва ра рас ла і вы ха ва най, і раз ві-

той дзяў чын кай, якая ўмее мыс ліць. 

Аса біс та я пе ра ка на ная, што ўся го 

мож на да сяг нуць не шля хам па ка-

ран ня, а з да па мо гай лю бо ві, пра 

якую мно гія час та за бы ва юц ца.

— Вы ўжо не каль кі га доў жы-

вя це на дзве кра і ны. Дзе сён ня 

па чу ва е це ся больш кам форт на, 

дзе больш улю бё ных мес цаў: у 

Санкт-Пе цяр бур гу, Мін ску, род-

ным Ма гі лё ве?

— А ве да е це, я не ма гу ска-

заць, што па кі ну ла сваю ду шу ў 

ад ным кан крэт ным мес цы, кож ны 

з гэ тых га ра доў па-свой му лю бі мы. 

Заўж ды з за да валь нен нем пры яз-

джаю ў Ма гі лёў: ён ця пер іс тот на 

вы рас, і кож ны раз, пра яз джа ю чы 

па га рад скіх ву лі цах, ба чыш, якія 

з'я ві лі ся но ва бу доў лі, што ад рэ-

стаў ра ва на, што цал кам па мя ня-

ла ся... Так са ма вель мі су мую па 

Мін ску, гэ та не паў тор на пры го жы 

го рад, у якім я ад чу ваю ся бе до-

ма, цал кам у бяс пе цы — і ні дзе, ні 

ў ад ной кра і не све ту дак лад на не 

бу ду ся бе так ад чу ваць. У Пі це ры 

я люб лю гу ляць па ву лі цах і асаб лі-

ва па Не ўскім пра спек це, гля дзець 

на ар хі тэк ту ру, да вед вац ца ці ка-

выя гіс то рыі пра го рад, ха дзіць у 

му зеі — аба жаю Эр мі таж і ма гу 

дня мі ха дзіць па яго за лах, кож ны 

раз зна хо дзя чы неш та но вае. Мы з 

му жам, ён так са ма вель мі лёг кі на 

пад' ём, аб' ез дзі лі ўжо прак тыч на 

ўсё на ва кол ле Пе цяр бур га ў по шу-

ках роз ных ці ка ві нак. У кож ным з 

гэ тых га ра доў — свая пры га жосць 

і свая ат мас фе ра.

— Ве даю, што гэты год юбі-

лей ны і для вас, і для ва ша га 

му жа Аляк санд ра, на ват пла на-

ва ла ся зла дзіць ад но су мес нае 

вя лі кае свя та. Ці ўда ло ся?

— Я пра па ноў ва ла гэ та зра біць, 

але муж ча мусь ці за са ро меў ся і ад-

мо віў ся. Яго ны юбі лей мы ад зна-

ча лі, мо жа быць, не так гуч на, як 

мой, — але ж га лоў нае, не якую 

коль касць лю дзей ты за пра сіў на 

дзень на ра джэн ня, а хто по бач з 

та бой, і ў гэ тым сэн се ўсё атры-

ма ла ся вы дат на: пры сут ні ча лі са-

праў ды да ра гія, бліз кія лю дзі. Але і 

мой юбі лей — так са ма яго нае свя-

та, бо ўсё гэ та не ад бы ло ся б без 

яго ўдзе лу і заў сёд най пад трым кі. 

Гэ та, на пэў на, як раз той са мы вы-

па дак, ка лі ра зам мож на пай сці ў 

раз вед ку.

— Па ра лель на са сцэ ніч най 

кар' е рай мно гія ар тыс ты ідуць 

у біз нес: хто вы пус кае лі нію 

адзен ня або кас ме ты кі, хто ад-

кры вае прад зю сар скія цэнт ры, 

хто тры мае ка вяр ні... У вас, пом-

ню, так са ма быў ці ка вы во пыт — 

вы пуск экс клю зіў най пар фу мы, 

за якой на ват га ня лі ся ста ліч ныя 

мод ні цы. Ча му по тым ад мо ві лі ся 

ад гэ тай ідэі?

— Та ды быў 2008 год, ужо на-

сту паў су свет ны эка на міч ны кры-

зіс. І як ча ла век, што ўклад вае 

прак тыч на ўсё за роб ле нае ў твор-

часць, я прос та рэ аль на ацэнь ва ла 

свае сі лы і ра зу ме ла, што скла да-

на бу дзе пе ра тва рыць за дум ку ў 

больш-менш сур' ёз ны біз нес. Хоць 

сам экс пе ры мент быў ці ка вы, і пер-

шая пар тыя пар фу мы доб ра ра зы-

шла ся, а паз ней, да рэ чы, мно гія 

ар тыс ты па ча лі так са ма вы пус каць 

імян ныя во да ры, так што я ста ла 

ў пэў ным сэн се пер ша пра ход цам, 

гэ та пры ем на. (Смя ец ца.)

На огул, я зу сім не біз нес мен. 

Хоць у бу ду чы ні, пры знац ца, ха-

чу ад крыць шоў рум. Бо ў мя не за 

шмат га доў на збі ра ла ся не ве ра-

год ная коль касць убо раў, су ке-

нак — гэ та на са мрэч праб ле ма, 

ва ўсіх да мах ша фы ўжо не ўмя-

шча юць столь кі адзен ня! Мяр кую, 

мно гія жан чы ны з за да валь нен нем 

узя лі б на пра кат убор, які, маг чы-

ма, спат рэ біц ца раз у жыц ці.

— Акра мя рэ чыў на га, у вас на-

за па сіў ся і не ма лы твор чы ба гаж: 

больш як 200 пе сень на роз ных 

мо вах. Ці ёсць ся род іх тыя, якія 

вы пя шчот на лю бі це, ня гле дзя чы 

на «тэр мін даў нас ці»?

— Іх ня ма ла. Бы вае, ней кую пес-

ню не вы кон ва еш га доў дзе сяць, 

як бы ло ў мя не з «Жам чу га мі», а 

по тым зноў да яе вяр та еш ся. Ка-

неш не, па да ба ец ца кож ная но вая 

пес ня, але з ця гам ча су яна ады хо-

дзіць на дру гі план, у за се кі па мя ці, 

і праз ней кі час ра зу ме еш пес ню 

інакш і вы кон ва еш яе ўжо з ін шы мі 

па чуц ця мі. Да рэ чы, у юбі лей ным 

кан цэр це як раз бу дзе шэ раг пе-

сень, якія я не спя ва ла ўжо вель мі 

даў но, але ха це ла б да іх вяр нуц ца. 

Але бу дзе так са ма і не каль кі прэм'-

ер, якія, спа дзя ю ся, прый дуц ца да-

спа до бы гле да чам. Яшчэ пла ну ем 

вы пус ціць да юбі лею дзе вяць дыс-

каў: пе ра вы даць усе аль бо мы, што 

бы лі за пі са ныя ра ней, а так са ма 

прад ста віць но вы.

— За 30 га доў на пра фе сій-

най сцэ не скла да на пад лі чыць 

усе ўзна га ро ды, ты ту лы і дып-

ло мы, якія вы атрым лі ва лі, ад 

ІІ прэ міі «Сла вян ска га ба за ру ў 

Ві цеб ску» да пе ра мо гі на На цы я-

наль най му зыч най прэ міі «Лі ра». 

Для вас якая з гэ тых уз на га род 

асаб лі ва да ра гая?

— Кож ная ўзна га ро да каш тоў-

ная як ацэн ка тва ёй пра цы. Хоць я 

заўж ды ба я ла ся над та ўжо ра да-

вац ца пе ра мо гам, мне ўсё зда ва ла-

ся, што бог па ка рае за праз мер ны 

го нар, та му ста ра ла ся ўспры маць 

пос пех спа кой на. А са мая важ ная 

ўзна га ро да для мя не — на ту раль-

на, зван не за слу жа най ар тыст кі 

кра і ны, у якой я жы ву, спя ваю і пра-

цую. Бо гэ та, як бы па фас на тое ні 

гу ча ла, да зва ляе ад чуць ся бе част-

кай Ра дзі мы, сва ёй куль ту ры — і 

я вель мі ца ню, га на ру ся і заўж ды 

пом ню пра гэ ту ўзна га ро ду. І коль-

кі б ар тыс ты ні ка за лі, што ім усё 

ад но, ці ёсць зван ні, ці іх ня ма, але 

ўсе імк нуц ца быць за ўва жа ны мі, 

атры маць пры знан не.

— На ват стро гія кры ты кі пры-

зна юць, што вы з уз рос там толь-

кі пры га жэ е це і квіт не е це. Та му 

ў вас час та пы та юц ца пра вон-

ка вую і ўнут ра ную пры га жосць, 

а вы паў та ра е це, што ўсё іг рае 

ро лю — і ге не ты ка, і зда ро вы 

лад жыц ця, і до гляд ся бе, — але 

га лоў нае — жыць у гар мо ніі з 

са бой. Але ж гэ та са мае скла да-

нае! Як уда ец ца за хоў ваць гэ ты 

лад?

— Перш за ўсё трэ ба па зба-

віц ца ад са мых страш ных за ган у 

жыц ці — я пе ра ка на на, што гэ та 

зайз драсць, зла слі васць і ўпэў не-

насць у тым, што вам заўж ды нех та 

ві нен. Ка лі не зай мац ца са ма ўдас-

ка на лен нем і ста віць ся бе вы шэй 

за ўсіх ін шых лю дзей, то коль кі б 

вы ні ра бі лі плас тыч ных апе ра цый 

і «ўко лаў пры га жос ці», коль кі б ні 

зай ма лі ся за рад кай, але ў ва шых 

ва чах усё ад но бу дзе ад люст роў-

вац ца ўнут ра ная злая і не пры го жая 

сут насць. А вось ка лі ўдас ца ся-

бе пе ра вы ха ваць, пра гнаць гэ тых 

дэ ма наў, то вы на ву чы це ся ра да-

вац ца пос пе хам ін шых лю дзей і, 

не ро бя чы бліж ня му бры до ты, са мі 

ста не це знач на леп шым і пры га-

жэй шым ча ла ве кам — і вон ка ва, і 

ўнут ра на. Гэ та аб са лют на дак лад-

на, я ве даю.

Ужо даў но не імк ну ся ні ко му 

ні чо га да каз ваць, на вяз ваць або 

тлу ма чыць. Я не імк ну ся вы гля даць 

на 20 або 30 га доў — усе мае 50 

га доў — мае, і яны мне па да ба-

юц ца! А як мя не ўспры ма юць на-

ва коль ныя — гэ та ўжо іх праб ле-

ма. Ня даў на па тэ ле фа на ва ла мая 

ма ма, якой пры яцель ка рас ка за ла 

ўра жан ні ад кан цэр та ў Ма гі лё ве: 

«Усе плят ка раць, што Афа нась е-

ва, ка неш не, зра бі ла плас тыч ную 

апе ра цыю, а я на іх сва ру ся, на-

вош та га во раць тое, пра што не 

ве да юць». «Ма ма, — ка жу, — а не 

трэ ба ні чо га да во дзіць. Што б ні 

ска заў пуб ліч ны ча ла век, усё ад но 

гэ та бу дуць аб мяр коў ваць і пе ра да-

ваць у пад ра бяз нас цях, што і ку ды 

я ўка ло ла».

— Пом ні це, у філь ме «Маск ва 

сля зам не ве рыць» ге ра і ня ка за-

ла, што ў 40 га доў жыц цё толь кі 

па чы на ец ца. А ў 50?

— Мне зда ец ца, 50 — вы дат ны 

ўзрост, бо пры хо дзіць і пэў ная муд-

расць, і дру гая — ці ўжо трэ цяя? — 

ма ла досць. (Смя ец ца.) Цу доў ны 

ўзрост для та го, каб пры га даць усё 

доб рае, што бы ло ў жыц ці, і ўзяць 

са мае доб рае і каш тоў нае ў да лей-

шае жыц цё. Гэ та но вы этап, у якім 

са мае ці ка вае — што ця бе ча кае 

да лей, у на ступ ныя 50 га доў. У нас 

з му жам вель мі мно га пла наў, шмат 

дзе хо чац ца па бы ваць, шмат што 

ўба чыць. Хо чац ца на зі раць, як рас-

туць уну кі, і па гля дзець, кім яны ста-

нуць, жыць з но вы мі спа дзя ван ня мі 

і іс ці да но вых здзяйс нен няў.

Гу та ры ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ГЕРТ 

і з аса біс та га ар хі ва ар тыст кі.

Шчас лі выя лю дзі рэд ка па хва ля юц ца на ўвесь 

свет сва і мі па чуц ця мі. Ма быць, та му спя вач ка Іна 

Афа нась е ва, якая не каль кі га доў на зад вый шла 

за муж за пе цяр бург ска га біз нес ме на Аляк санд ра 

Ко та ва, не вы но сіць аса біс тыя эмо цыі на пуб лі ку, 

не вель мі час та з'яў ля ец ца ў тэ ле эфі ры і на 

свец кіх ту соў ках. Але сё ле та вы па дак асаб лі вы: 

у ар тыст кі ёсць важ кія на го ды, каб ад кры та 

па га ва рыць і на ват пры знац ца ў лю бо ві — да бліз кіх, 

да слу ха чоў, да му зы кі і сцэ ны. 28 каст рыч ні ка 

за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі ад зна чае круг лую 

да ту — 50 га доў, а 2 ліс та па да за пра шае сяб роў 

і пры хіль ні каў на вя лі кі соль ны кан цэрт «Лю боў 

мая...», пры све ча ны так са ма 30-год дзю твор чай 

дзей нас ці. Пра лю бі мыя пес ні і доб рыя ўспа мі ны, 

да ра гіх лю дзей і пла ны на будучыню «Звяз да» 

рас пы та ла Іну Афа нась е ву на пя рэ дад ні аса біс та га 

і твор ча га юбі ле яў.

Іна АФА НАСЬ Е ВА: «50 ГА ДОЎ — УСЕ МАЕ, «50 ГА ДОЎ — УСЕ МАЕ, 
І ЯНЫ МНЕ ПА ДА БА ЮЦ ЦА!»І ЯНЫ МНЕ ПА ДА БА ЮЦ ЦА!»


