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— Усё люб лю ра бiць ра зам з 
ма май — гу ляць, ка тац ца на ро-
лi ках i ве ла сi пе дзе, зды маць вi-
дэа, — кры ху са рам лi ва пры зна-
ец ца 7-га до вая На дзя — у та кой 
са май су кен цы i з та кi мi ж ка ля ро-
вы мi кос ка мi, як у Але сi.

— Та ды рас ка жы i нам пра яе. 

Цi ве да еш, як яна ста ла анi ма-

та рам?

На дзя: Па праў дзе ка жу чы, не 
ве даю...

Але ся: На пэў на, На дзя ўжо на-
ра дзi ла ся ў сям'i, дзе ўсе бы лi анi-
ма та ра мi, — i я, i мая сяст ра Да ша, 
i яе муж Дзя нiс скон чы лi тэ ат раль-
нае ад дзя лен не (па вод ле дып ло ма 
Гро дзен ска га ка ле джа мас тац тваў, 
Але ся — ар га нi за тар куль тур на-
да су га вай дзей нас цi, рэ жы сёр на-
род ных аб ра даў i свят. — «СГ».) 
i пра ца ва лi на свя тах для дзя цей 
i да рос лых. Я ў дэ крэ це на ват i 
паў го да не пра бы ла, та му На дзя 
з ма лен ства ба чы ла, што ма ма 
ўнут ры свят, для яе ма ма — Сня-
гур ка i та та — Дзед Ма роз — гэ та 
та кiя бу дзён ныя, звык лыя рэ чы. 
У нас на ват ёсць фо та прак тыч-
на ад ра зу пас ля ра дзiль нi, дзе я ў 
кас цю ме клоў на тры маю да чуш ку 
на ру ках, дый по тым яна ў ка ляс цы 
ез дзi ла з на мi на ўсе рэ пе ты цыi i 
вы ступ лен нi.

...Не каль кi га доў та му Але ся ра-
зам з сяст рой Да р'яй пры ду ма ла 
iдэю тэ ле пра гра мы «Дзет кi-не па-
сед кi», якую яны праз сяб роў пра-
па на ва лi ба ра на вiц ка му тэ ле ка на-
лу «Iн тэкс» — i, ад ра зу атры маў шы 
«да бро», лi та раль на на заўт ра зня лi 
пер шы вы пуск. По тым змя ня лi ся 
апе ра та ры, сы шоў адзiн з вя ду-
чых — i Але ся ста ла вя ду чай у iн-
шай пра гра ме, «Каз кi на ноч», дзе 
чы тае дзе цям ка зач ныя гiс то рыi. 
«Муж, хоць ён i пра цуе апе ра та-
рам, ад ра зу ска заў: «Мая ка ме ра 
гэ та не зды мае» — та му не ка то рыя 
вi дэа сю жэ ты мне зды мае сяст ра цi 
на ват На дзя, але не наш та та», — 
смя ец ца су раз моў ца.

— На дзя, та бе ма ма больш 

па да ба ец ца ў воб ра зе, ка лi яна 

ва ўся кiх за баў ных кас цю мах — 

По нi, Фiк сiк, Ад на рог — цi ка лi 

яна прос та ма ма?

Н.: Ка лi прос та ма ма. Я на ват 
па тэ ле вi за ры яе пра гра му не гля-
джу, каз кi до ма чы та ем. Муль-
цяш ныя ге роi для ма лень кiх мне 
так са ма ўжо не цi ка выя, я ве да е-
це ка го люб лю — Хле ба ка чак з 
мульт ка на ла Nickelodeon! А якi 
ўбор з ма мi на га ра бо ча га гар дэ ро-
бу най больш па да ба ец ца? Ну-у... 
Не ве даю, як ён на зы ва ец ца — з 
TikTok, та кi аран жа вы, яр кi, з мас-
ка мi i кеп ка мi.

А.: Гэ тыя «су праць вi рус ныя» 
кас цю мы па шы ла на ша ба бу ля, 
мая ма ма. Даў но пры ду ма лi iх, але 
ў су вя зi з на пру жа най сi ту а цы яй i 
мы ба я лi ся, i са мi на шы клi ен ты за-
сце ра га лi ся за маў ляць анi ма та раў, 
ця пер не як усе ачу ня лi. Ка неш не, 
пра ца ваць у та кiх шчыт ках i мас-
ках ня прос та, але за тое вы гля дае 
су час на, яр ка i цi ка ва — не так, 
як ва ўсiх.

Зрэш ты, згад вае Але ся, дач ка 
па знае яе ў лю бым убо ры: «Ад-
ной чы мя не па пра сi лi тэр мi но ва 
пра вес цi свя та ў дзi ця чым сад-
ку — па тэ ле фа на ва лi лi та раль на 
за паў га дзi ны да па чат ку. Трох-
га до вую дач ку не бы ло з кiм па-
кi нуць, да мо вi лi ся, што вазь му з 
са бой i па са джу ў гру пе. I вось я 
ў кас цю ме Кi цi пра цую з ма лень-
кi мi, двух-трох га до вы мi дзет ка мi, 
усё iдзе доб ра, нi хто не пла ча, ма-
лым па да ба юц ца мыль ныя бур-
бал кi, усiм ве се ла... I тут рап там 
чую гуч ны На дзiн шэпт: «Ве да е це 
што? Гэ та не Кi цi, гэ та мая ма ма! 
Ма-ма, чу еш, ма-а-ма!» По тым я 
пы та ла ся: «На дзя, на вош та ты гэ-
та ка за ла?» — а дач ка вы дае: «Бо 
пад ман ваць — не пры го жа». I ця-
пер гэ тая праў дзi васць i шчы расць 
у яе за ха ва лi ся, так што нi я кiх дзя-
во чых сак рэ таў за ха ваць ад та ты 
ў нас не атрым лi ва ец ца».

Сло ва за сло ва, i На дзя рас каз-
вае, што яна без пя цi хвi лiн дру га-
к лас нi ца i да лё ка не на вi чок на 
сцэ не. Па-пер шае, клас — з ха рэа-

 гра фiч ным ухi лам, а па-дру гое,
дзяў чын ка яшчэ да па ступ лен ня ў 
звы чай ную шко лу на вед ва ла за ня-
ткi ў тэ ат раль най сту дыi, якiя вя дзе 
яе род ная цёт ка Да р'я Шы ма нец, 
так што мо жа i верш пра чы таць 
як мае быць, вы раз на, i спя ваць, i 
тан ца ваць. На паў жар там цi ка вiм-
ся: «На пэў на, рых ту еш ся пай сцi ў 
ма мi ну ка ман ду анi ма та рам?»

Н.: Ой, не! Ка лi б я штось цi i ра-
бi ла ў ар га нi за цыi свят, то зды ма-
ла б ме ра пры ем ствы на вi дэа.

А.: Я не ад ной чы пра па ноў ва-
ла На дзi паў дзель нi чаць у свя тах, 
але па куль та ко га жа дан ня ў яе 
ня ма. Па коль кi яна па ха рак та ры 
гэта кi крэ мень, якi не бу дзе са сту-
паць i ў яко га «не» зна чыць «не», 
то пры му шаць яе зра бiць штось-
цi су праць жа дан ня бес сэн соў на, 
дый не трэ ба. Ка лi дач ка бы ла 
ма лень кая, то лю бi ла вы сту паць 
на ра нiш нi ках — i Сня гур кай бы-
ла, i Эль зай з «Ха лод на га сэр ца», 
ды й ця пер лёг ка мо жа вы сту пiць, 
ад нак ка тэ га рыч на не лю бiць рэ-

пе цi ра ваць i вы слу хоў ваць 
за ўва гi рэ жы сё ра. А вось тэ-
ле вя ду чай дач ка стаць не 
су праць: вяс ной мы пры ду-
ма лi «ка ран цiн ныя» сю жэ ты 
для дзя цей, якiя з баць ка мi 
зна хо дзяц ца ў са ма iза ля-
цыi, — вя сё лую раз мiн ку з 
ка зач ны мi пер са на жа мi, 
вi дэа вiн ша ван нi з днём на ра-
джэн ня, — i На дзя за пiс ва-
ла не ка то рыя сю жэ ты.

— Што ў пра фе сii анi ма-

та ра са мае скла да нае?

Н.: Прос та вы сту паць 
на сцэ не — гэ та ад но, гэ та 
не страш на i не скла да на. 

А вось ка лi ва кол мно га лю дзей 
i ад ця бе за ле жыць, якое бу дзе 
iх свя та, а ты не ўпэў не ны, цi ўсё 
атры ма ец ца...

А.: На пэў на, са мае скла да-
нае — знай сцi кан такт з людзь мi, 
бу дзе гэ та пуб лi ка ў вя лi кай кан-
цэрт най за ле цi гос цi на дзi ця чым 
днi на ра джэн ня. Як бы там нi бы ло, 
су стра ка юць па адзеж цы, i трэ ба 
спа да бац ца лю дзям, каб яны раз-
ня во лi лi ся i за цi ка вi лi ся, — та ды 
ця бе па чы на юць слу хаць. Час та 
за да ва ла са ма са бе пы тан не, з 
кiм ця жэй пра ца ваць — з дзець мi 
або да рос лы мi, — i ад на знач на га 
ад ка зу да гэ туль даць не ма гу. На-
прык лад, з дзець мi ад ра зу ба чыш, 
па да ба ец ца iм тое, што ты ро бiш, 
аль бо не, якi ў iх на строй, як ця-
бе ўспры ма юць. Ка лi га вор ка пра 
вя сел ле цi юбi лей, дзе зболь ша га 
да рос лыя, iх пра сцей уга ва рыць 
на ней кiя рэ чы. Асоб ная га вор-
ка — вы пуск нi кi школ, яшчэ не 
зу сiм да рос лыя, але ўжо не дзе-
цi, з якi мi трэ ба быць i сяб роў кай,
i ар га нi за та рам, што ад каз вае за 
пра вя дзен не свя та. Але мне па-
шан ца ва ла ў тым сэн се, што ўся 
на ша сям'я — твор чая: i муж, якi 
пра цуе апе ра та рам, i мая сяст ра 
з му жам, i на ша ма ма, якая са ма 
шые мно гiя кас цю мы... Та му не бы-
вае свят, якiя раб лю я ад на, мы ўсе 
ра зам, мы — ка ман да i пад трым лi-
ва ем ад но ад на го.

— Та ды што для вя ду ча га са-

мае пры ем нае?

Н.: Не ве даю... Ка лi свя та скон-
чы ла ся, усе гле да чы за да во ле ныя 
i пляс ка юць у да ло нi. Або ка лi ста-
вяць «лай кi» пад тва iм вi дэа.

А.: Па вя лi кiм ра хун ку, так i 
ёсць, са мае га лоў нае — апла дыс -
мен ты i за да во ле ныя гле да чы 
не за леж на ад уз роў ню i маш та бу 
свя та. Мне зда ец ца, хто хоць ад-
ной чы ад чуў удзяч насць пуб лi кi, 
гэ ту зва рот ную су вязь, той ужо не 
змо жа раз вi тац ца са сцэ най, бо 
гэ та не ве ра год нае эма цы я наль-
нае сiл ка ван не. Узяць мя не: хоць 
паў го да, як я сыш ла з га рад ско га 
па ла ца куль ту ры ў са ма стой нае 
пла ван не, але не ка то рыя кi рун кi 
не па кi даю да гэ туль — на прык лад, 
твор чыя i даб ра чын ныя пра ек ты 
для дзя цей з аб ме жа ва ны мi маг-
чы мас ця мi, да якiх заўж ды пры яз-
джаю з ра дас цю.

— Якое свя та на пра ця гу го да 

для вас са мае лю бi мае?

Н.: Дзень на ра джэн ня. Ча му? 
Та му што атрым лi ва еш мност ва 
па да рун каў i вiн ша ван няў. У мя не, 
да рэ чы, дзень на ра джэн ня 6 каст-
рыч нi ка, а ў ма мы — 7-га.

А.: На пэў на, Но вы год. Як бы нi 
бы ло шмат ра бо ты i стом ле нас цi, 
усё ад но гэ та не ве ра год нае ад чу-
ван не каз кi, i на ват ка лi ты ўжо 
да рос лы i сам пра цу еш на на ва-

год нiх свя тах i кар па ра ты вах да 
ра нi цы (а я пра цую ў Но вы год, 
ма быць, га доў з 17), хо чац ца кры-
шач ку ве рыць у Дзе да Ма ро за. Мы 
з На дзяй пi шам лiс ты са праўд на му 
Дзе ду Ма ро зу, ча ка ем яго пры хо-
ду, а 1 сту дзе ня аба вяз ко ва шу ка-
ем па да рун кi пад ёл кай. Сё ле та, 
на прык лад, Дзед Ма роз за доб рыя 
па во дзi ны пры нёс тэ ле фон, i ця пер 
баць кам трэ ба кант ра ля ваць час 
баў лен ня з iм.

— Ка лi ска заць пра вя ду ча га 

свят тры ма сло ва мi, анi ма тар — 

якая гэ та пра фе сiя?

Н.: Пры го жая... А яшчэ доб рая 
i ха ро шая. Як ма ма.

А.: Як апi саць сваю ра бо ту? 
Шчы рая, на мой по гляд, вы са ка-
род ная i, ка неш не, лю бi мая. Мне 
ў ёй усё па да ба ец ца, на ват ка лi 
зда ра юц ца ней кiя не спа дзя ван кi цi 
эк стрэ маль ныя ака лiч нас цi i трэ ба 
пе ра раб ляць сцэ на рый па хо дзе. 
У свой час я пад пра цоў ва ла i ў кра ме, 
i скла дан нем бу ке таў зай ма ла ся, i 
як быц цам па да ба ла ся, але — не 
тое, ня ма та кiх са праўд ных, не пад-
роб ных эмо цый. Маг чы ма, бу дзе 
змя няц ца фар мат пра вя дзен ня 
свят, з'я вяц ца но выя тэх на ло гii, 
але за ста нуц ца жы выя ста сун кi з 
людзь мi — вось у чым сут насць.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ 

i з ар хi ва ге ра i нi.

Ба ра на вi чы — Мiнск.

СВЯ ТА КОЖ НЫ ДЗЕНЬ, 
аль бо Мая ма ма — анi ма тар!

Ме сяц-два та му, ка жа Але ся, бы лi за па тра ба ва ныя 
«бес кан так та выя свя ты» з рос та вы мi ляль ка мi. Ця пер усе 

больш рас пра ну тыя, i дзе цi зноў ча ка юць у гос цi ўлю бё ных 
пер са на жаў: дзяў ча ты — ля лек LOL, по нi i ад на ро гаў, 

хлоп чы кi — «Шча ню ко вы па труль» i ге ро яў «Май нкрафт».

Але ся Гай дук у род ных Ба ра на вi чах — асо ба до сыць вя до мая: 

не толь кi та му, што не каль кi га доў уз на чаль ва ла сек тар 

па ра бо це з дзець мi ў га рад скiм па ла цы куль ту ры, але яшчэ 

i та му, што ў яе ўлю бё ная дзець мi роз ных уз рос таў пра фе сiя. 

Але ся — анi ма тар, ар га нi за тар i вя ду чая свят (у гэ тым амп луа 

яна «Але ся Клаў не са»), а так са ма вя ду чая дзi ця чай пра гра мы 

«Каз кi на ноч» на мяс цо вым тэ ле ка на ле «Iн тэкс». Да дай це 

да парт рэ та яр кую i сме лую пры чос ку — i ста не зра зу ме ла, 

ча му по бач са сва ёй дач кой На дзе яй Але ся вы гля дае хут чэй 

ста рэй шай сяб роў кай, чым ма цi.


