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ЯК УЧО РА БЫ ЛО
— Пом ні це, як у ва шым жыц ці 

зда ры лі ся «Бе ла рус кія дзяў ча-

ты»?

— У 1995-м ра зам з ад на курс-

ні кам Сяр ге ем Лаў рэнць е вым 

мы ства ры лі свой му зыч ны гурт 

«Ін тэр». Ад ной чы гурт за пра сі лі 

вы сту піць на кан цэр це ў Вя лі кім 

тэ ат ры опе ры і ба ле та. Там нас 

за ўва жыў Ула дзі мір Стан ке віч, які 

на той мо мант пра ца ваў на бе ла-

рус кім тэ ле ба чан ні і вёў пе ра да чу 

«Тэ ле бом»: пас ля кан цэр та ён су-

стрэў ся са мной і пра па на ваў су-

пра цоў ніц тва. Усё за кру ці ла ся, як 

у ві ры: кан цэр ты, здым кі, гаст ро лі. 

На ад ным з вы ступ лен няў у Ба ры-

са ве на мя не звяр нуў ува гу Ана-

толь Яр мо лен ка і за пра сіў да ся бе 

ў ма ла дзёж ную сту дыю «Сяб ры».

Да рэ чы, гэ та сту дыя, якая з'я-

ві ла ся ў 1992 го дзе, да ла твор чую 

ста жы роў ку і ад кры ла для пуб лі кі 

мност ва но вых ім ёнаў. Тут «ста лі на 

кры ло» Анд рэй і Аляк сей Хляс то вы, 

Ула дзі мір Стан ке віч і Ан жэ лі ка Ют, 

Дзміт рый Смоль скі, Ула дзі мір Ра-

дзі ві лаў, Та ні Фа рэ да, Гю неш...

Але праз не ка то ры час на хва-

лях за цяж но га эка на міч на га кры зі-

су мно гія бе ла рус кія ар тыс ты з'яз-

джа лі ў су сед нюю Ра сію. Хтось ці 

пры жыў ся, хтось ці вяр нуў ся... 

За пра ша лі і Нэль са на, але ён на-

ват дум кі аб тым, каб па ехаць з 

Мін ска, не да пус каў. «Шмат ра зоў 

клі ка лі, прак тыч на ўсе мае сяб ры 

ця пер жы вуць там. Ва ло дзя Стан-

ке віч час та па пра каў: «Што ты бу-

дзеш тут ра біць? Да вай да нас, 

зла дзім які-не будзь пра ект, столь кі 

перс пек тыў!» А я так і не па ехаў. 

Ча му? Бо зу сім не ве даю Ра сію, а ў 

Бе ла ру сі мне ўсё зна ё мае і жыць 

тут па да ба ец ца».

— З кім-не будзь са сту-

дыі ця пер пад трым лі-

ва е це ста сун кі?

— Прак тыч на з 

усі мі на «Фэйс-

буку» пе ра піс-

ва ем ся, він шу-

ем адзін ад на-

го з аса біс ты мі 

свя та мі. І Ана-

толь Іва на віч 

(Яр мо лен ка. — 

Аўт.) «лай кае» 

мае за пі сы, ка лі 

неш та яму па да-

ба ец ца, так са ма 

стэ ле фа ноў ва-

ем ся з ім час та.

Пас ля ма ла-

дзёж най сту дыі 

пры хіль ні  каў у 

Джы мі не па мен ша ла, прос та 

змя ні ла ся іх ко ла: ад ны доб ра па-

мя та юць усмеш лі ва га ды джэя як 

вя ду ча га дзі ця чых дыс ка тэк «Лім-

па по», дру гія слу ха лі яго на ра дыё 

аль бо ад ры ва лі ся на танц пля цоў-

ках ста ліч на га клу ба «Рэ ак тар». 

Усе гэ тыя пе ры я ды су раз моў нік 

згад вае з цеп лы нёй. А вось са 

спе ва мі, га во рыць, кан чат ко ва 

«за вя заў».

— Мно гія на ват сён ня на пя-

ва юць рад кі з «Бе ла рус кіх дзяў-

чат» і пы та юц ца: ку ды знік Джы-

мі Нэль сан?

— Ні ку ды не знік, я тут, гля дзі-

це! Па-ра ней ша му раб лю сваю му-

зы ку, прос та не пра цую ў ад ным 

кан крэт ным мес цы, а вы сту паю як 

за про ша ны DJ, пі шу анг ла моў ныя 

тэкс ты пе сень для сва іх мас коў скіх 

сяб роў.

ДЖЫ МІ І ДЗЯЎ ЧА ТЫ
Ко ліш ні му зыч ны хіт для Джы-

мі Нэль са на стаў, мож на ска заць, 

пра ро чым — ця пер у яго дзве са-

мыя бліз кія і «пры га жэй шыя на 

све це бе ла рус кія дзяў ча ты», жон-

ка Свят ла на і дач ка Ці я на.

З бу ду чай жон кай ён па зна ё-

міў ся яшчэ на фа куль тэ це жур-

на ліс ты кі БДУ, але, пры зна ец ца, 

ад ра зу не ад чуў сваю па ла він-

ку — спат рэ білі ся час і су мес ная 

пра ца: «Мы ра зам пра ца ва лі на 

дыс ка тэ цы, пры звы ча і лі ся ад-

но да ад на го, пры гле дзе лі ся...» 

А вось Свят ла на, на ад-

ва рот, да гэ туль пер-

шую су стрэ чу па мя тае 

ў пад ра бяз нас цях: «Ра-

зам з ма май на пер-

шым кур се пры еха ла 

за ся ляц ца ў сту дэнц кі 

ін тэр нат, і тут з двя рэй... 

вы хо дзіць Майкл Джэк-

сан. А Джы мі на той час 

вель мі лю біў Май кла 

Джэк са на і апра на ўся 

па доб на: ка рот кія 

шта ны на шлей ках, 

бе лыя шкар пэт кі, 

стыль ны ка пя люш. 

Я ка жу: «Ой, ма ма, 

гля дзі, якая пры га-

жосць не зям ная». 

Ма ма ў ад каз гэ-

так су во ра: «Све та, 

пра ву чо бу трэ ба 

ду маць!» А по тым 

вы свет лі ла ся, што 

мы з «Джэк са-

нам» жы вём на 

ад ным па вер се, 

п а  з н а  ё  м і  л і  с я 

блі жэй, і ду маць толь кі пра ву чо-

бу не атры ма ла ся».

— За гэ ты час Джы мі пе ра няў 

якія-не будзь бе ла рус кія ры сы — 

спа кой, цярп лі васць і г. д.?

— Не-не, у яго ад на знач на та-

кая са мая га ра чая кроў, як і ра ней. 

Пры чым ва ўсіх сэн сах — ён не 

толь кі лёг ка ўспых вае, але, што 

мя не да гэ туль здзіў ляе, зу сім не 

ба іц ца хо ла ду. У нас ёсць ка жу-

хі, цёп лыя курт кі, — а Джы мі не 

за хут ва ец ца на огул і заўж ды рас-

кры вае ўсе вок ны ў до ме.

— Ка лі я быў ма лень кі, 

то час та хва рэў, асаб лі-

ва па ку та ваў на га лаў ны 

боль, — да дае Нэль сан. — 

А ка лі пры ехаў у Бе ла русь, 

лі та раль на праз ме сяц усё 

як зня ло. Вель мі мне ваш 

клі мат па суе.

— За раз на за ву страш-

ную ліч бу: вы ўжо амаль 

30 га доў у Бе ла ру сі...

— Так, 28 га доў жы ву ў 

Мін ску. Але ад чу ван ня, што 

я тут кан чат ко ва «свой», 

усё ж ня ма — да гэ туль су-

мую па ра дзі ме...

А на ра дзі ме за мі ну лы 

час прай шлі дзве гра ма-

дзян скія вай ны і змя ні ла ся 

не каль кі прэ зі дэн таў (ня-

даў на пер шую ў Аф ры цы 

жан чы ну-прэ зі дэн та змя ніў 

на па са дзе ле ген дар ны экс-

фут ба ліст Джордж Веа), 

але па ехаць у Лі бе рыю ў Джымі 

так і не атры ма ла ся. Дый сва я коў 

там ужо не за ста ло ся. Але су вязь з 

род най зям лёй ён усё ж пад трым-

лі вае — ёсць зна ё мы, які рэ гу ляр-

на пе рад ае на ві ны і фо та здым кі, 

а так са ма пры во зіць на сен не лю-

бі ма га пя ку ча га пер цу, без яко га 

ўся на ша ежа па да ец ца Нэль са ну 

прэс най.

Тым не менш Бе ла русь — гэ та 

дом яго лю бі май сям'і. Та му ў свой 

час на ся мей най на ра дзе вы ра шы-

лі, што дач ка му сіць ве даць бе ла-

рус кую мо ву, і Ці я на па спя хо ва 

на вед вае бе ла рус ка моў ную ста-

ліч ную гім на зію, у якой да дат ко ва 

вывучаюць анг лій скую і кі тай скую 

мо вы.

ГРЫ БЫ, БАС КЕТ БОЛ 
І ЦУ КЕР КІ

— Пра цу е це вы ў твор чай 

сфе ры. А як ад па чы ва е це?

— Най лепш на пры ро дзе. У мя-

не ёсць зна ё мыя, ра зам з які мі 

вель мі люб лю ха дзіць у гры бы і 

на огул блу каць па ле се — атрым-

лі ва ец ца скі нуць увесь не га тыў і 

на са мрэч рас сла біц ца. Вось з ры-

бал кай не па сяб ра ваў: вы браў ся 

ад ной чы са Све ці ным та там Мі ка-

ла ем, ён па ста ян на неш та вы цяг-

ваў, а я ні чо га не зла віў, ды так і 

за кі нуў ву дач ку дзесь ці ў кут.

З лю боўю да пры ро ды звя за ная 

і вер насць Джы мі дач на му ўчаст ку, 

на якім рас це ўсё — ад лі бе рый-

ска га вост ра га пер цу да са джан-

цаў, якія ў ка го ін ша га за чэз лі б, 

а ў яго ажы ва юць і па чы на юць 

пла да но сіць.

— Хо дзяць чут кі, што вас за-

зы ва лі ў кі но?

— Не каль кі ра зоў на са мрэч 

зды маў ся ў га лі вуд скіх філь мах, 

якія ра бі лі ся на ту тэй шых кі на-

пля цоў ках, — але вя лі кіх ро ляў 

не іг раў, быў у ма соў цы. Так са ма 

ўдзель ні чаў у ка рот ка мет раж ках, 

якія зды ма ла зна ё мая рэ жы сёр 

для тэ ле ба чан ня, але кі на кар' е ру 

ра біць ні ко лі не ма рыў, гэ та дак-

лад на не маё.

— За хап лен не му зы кай пе-

рай шло ў пра фе сію, атры ма ная 

ў лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це 

аду ка цыя так са ма спат рэ бі ла ся 

для на пі сан ня анг ла моў ных пе-

сень. А што з жур на ліс ты кай — 

ста ла не ці ка вай?

— Ра ней я пі саў тое-сёе пра му-

зы ку, вёў пра гра му на «8 ка на ле». 

Але ця пер не ба чу свай го мес ца ў 

гэ тай сфе ры. Дый су час най бе ла-

рус кай му зы кі, пры зна ю ся, зу сім 

не ве даю. Толь кі за твор час цю 

«Сяб роў» заўж ды са чу, а ін шых 

на ват не ад роз ні ваю па між са бой, 

на за ву хі ба што «Ля пі са Тру бяц-

ко га», «Леп ры кон саў» і 

Мак са Кар жа, пес ні якіх 

час та за маў ля ла пуб лі-

ка на дыс ка тэ ках. Ча сам 

гля джу «Еў ра ба чан не» 

ра зам са Све тай, і кож-

ны раз здзіў ля ю ся, на-

вош та бе ла рус кія ар тыс-

ты спя ва юць на дрэн най 

анг лій скай за мест та го, 

каб ска рыс тоў ваць доб-

рую бе ла рус кую. Узяць 

хоць ма ты вы тых жа 

«Сяб роў» аль бо «Бя се-

ды», аздо біць су час ным 

гу кам — упэў не ны, бы-

ло б у Бе ла ру сі мес ца ў 

пер шых рад ках рэй тын-

гаў. Лю дзі, звяр тай це-

ся час цей да на род най 

му зы кі!

Фо та з аса біс та га 
ар хі ва 

ге роя пуб лі ка цыі



Гас цёў няГас цёў ня  

«Я НІ КУ ДЫ НЕ ЗНІК!»Джы мі НЭЛЬ САН:

З дасье
Джы мі Нэль сан на ра дзіў ся 

ў Лі бе рыі. У 1989 го дзе тра-

піў на ву чо бу ў Са вец кі Са юз, 

а вяр нуц ца на ра дзі му ўжо 

не змог з-за гра ма дзян скай 

вай ны. Скон чыў фа куль тэт 

жур на ліс ты кі БДУ, Мін скі 

дзяр жаў ны лінг віс тыч ны ўні-

вер сі тэт. Жа на ты. Вы хоў вае 

дач ку.

У пес ні «Бе ла рус кія дзяў-

ча ты» асоб ная ці ка вая гіс то-

рыя. Тэкст яе на пі саў яшчэ 

ў 1955 го дзе бе ла рус кі па эт 

Мі хась Ка выль (псеў да нім 

Язэ па Ле шчан кі). Толь кі ў па-

чат ку 90-х кам па зі тар Дзміт-

рый Яў ту хо віч спе цы яль на 

для «Сяб роў» зра біў з вер ша 

пес ню. Па пу ляр най жа яна 

ста ла як раз у вер сіі Джы мі 

Нэль са на.

...У 90-я лі та раль на з усіх пра саў гу ча ла пес ня «Бе ла рус кія 

дзяў ча ты» ў вы ка нан ні хлоп ца з эк за тыч най знеш нас цю 

і ня звык лым ак цэн там. По тым час змя ніў ся, прый шлі 

ін шыя рыт мы і ін шыя па пу ляр ныя ар тыс ты. Пра тое, як 

склаў ся да лей шы лёс вы ка наў цы і чым ён жы ве сён ня, 

«Звяз да» рас пы та ла ў са мо га Джы мі Нэль са на.

зь са сту-

рым лі-

з

а-

ыі 

А вось

ва ро

шую 

ў пад

зам 

шым

за ся л

ін тэр на

вы хо дз

сан. А

вель

Дж

па

шт

бе

ст

Я 

гл

жо

М

та

п

д

в

Бе ла рус кія 

еш нас цю

ый шлі

тое, як 

е сён ня,

Учо ра ў ста ліч ным до ме-ін тэр на це для 

са ста рэ лых і ін ва лі даў ад бы ва ла ся 

свя та, і гэ та ад чу ва ла ся на ват не та-

му, што ад ува хо да су стра ка ла му зы-

ка і ня бач най ніт кай вя ла ва ўнут ра ны 

дво рык, які пе ра тва рыў ся ад на ча со ва 

ў сцэ ну і гля дзель ную за лу пад ад кры-

тым не бам. Свя точ ны на строй чы таў-

ся пе рад усім на тва рах пры сут ных — 

со цень слу ха чоў кан цэр та «Ад сэр ца 

да сэр ца», што ўжо шмат га доў за пар 

ла дзяць тут на па чат ку ле та прад зю-

сар скі цэнтр на род ных ар тыс таў Бе-

ла ру сі Яд ві гі Па плаў скай і Аляк санд ра 

Ці ха но ві ча «Про фі арт ві дэ ан» су мес-

на з даб ра чын ным фон дам «Спі рас» 

імя Аляк санд ра Ці ха но ві ча.

...Мно гія гле да чы — і тыя, хто з да па мо гай 

ва лан цё раў пры ехаў сю ды з ін шых га ра доў, і 

жы ха ры мінск ага до ма-ін тэр на та — ві да воч на 

рых та ва лі ся да су стрэ чы з ар тыс та мі за га дзя: 

пры нес лі блак но ты для аў то гра фаў, апра ну лі 

най леп шыя ўбо ры і туф лі кі з аб ца са мі, па вя-

за лі свя точ ныя хуст кі і галь шту кі... Яно і зра зу-

ме ла: для тых, хто амаль увесь час пра во дзіць 

у сце нах до ма-ін тэр на та, маг чы масць тра піць 

на вя лі кі жы вы кан цэрт вы па дае га ды ў ра ды, 

і гэ та без пе ра боль шан ня свя та. Та му гле да-

чы су стра ка лі і пра во дзі лі апла дыс мен та мі 

кож на га вы ка наў цы, пад пя ва лі і «Ку па лін ку», 

і су час ныя эст рад ныя хі ты Тэа, Аляк сея Хляс-

то ва, Воль гі Жу ка вай, Дзміт рыя Ка ра лё ва ды 

ін шых ар тыс таў, і кла січ нае «O, sole mіo!», 

па-дзі ця чы шчы ра ра да ва лі ся і тан ца ва лі пад 

за вад ныя рыт мы — на ват на ін ва лід ных крэс-

лах. А даў нюю сяб роў ку до ма-ін тэр на та Анас-

та сію Ці ха но віч жы ха ры і пер са нал тут на огул 

су стра ка юць як род ную.

— Га лоў ная мэ та кан цэр таў «Ад сэр ца да 

сэр ца», тра ды цыю якіх за клаў не ка лі яшчэ 

мой та та, — прос та па да рыць ра дасць лю-

дзям з ня прос ты мі лё са мі, але ад кры ты мі 

сэр ца мі, якія вы му ша ны па ста ян на жыць у 

до ме-ін тэр на це, — за зна чае Анас та сія Ці ха-

но віч. — І гэ та вель мі важ на для нас, бо дзя-

ку ю чы та кім су стрэ чам мы ву чым ся лю бо ві, 

мі ла сэр нас ці, ра да вац ца кож на му ім гнен ню 

жыц ця. Ха чу па дзя ка ваць усім ар тыс там, 

якія год ад го ду ўдзель ні ча юць у пра ек це — 

ко ла артыстаў па шы ра ец ца, мно гія за га дзя 

ці ка вяц ца, ці ад бу дзец ца сё лет ні кан цэрт. 

І гэ та вель мі пры ем на чуць: зна чыць, на ша 

спра ва пра цяг нец ца, спа дзя ю ся, яшчэ на 

доў гія га ды.

«Я ўжо ча ты ры га ды ўдзель ні чаю ў пра-

ек це і што раз ад чу ваю, як рас кры ва ец ца 

сэр ца, — пры зна ец ца за слу жа ная ар тыст ка 

Бе ла ру сі Але на Лан ская. — Лю дзі з асаб лі-

вас ця мі раз віц ця не ўме юць пад ладж вац ца, 

хіт рыць, яны шчы рыя як дзе ці, і ка лі ім па-

да ба ец ца, яны спя ва юць і тан цу юць, а ка лі 

не — раз ва роч ва юц ца і сы хо дзяць. Гэ тыя 

кан цэр ты па каз ва юць, ча го ты вар ты як ар-

тыст, і я ра да, што нас тут заўж ды ча ка юць 

і так цёп ла су стра ка юць». Ды рэк тар до ма-

ін тэр на та Эль мі ра Шэр ме та ва да дае, што 

па доб ныя му зыч ныя су стрэ чы ма юць і тэ ра-

пеў тыч ны эфект, бо ня суць толь кі свет лыя, 

ста ноў чыя эмо цыі.

Акра мя лет ня га кан цэр та, на га да ла 

Анас та сія Ці ха но віч, прад зю сар скі цэнтр 

«Про фі арт ві дэ ан» і даб ра чын ны фонд «Спі-

рас» ця гам го да ла дзяць для лю дзей з аб-

ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі і асаб лі вас ця-

мі раз віц ця шмат лі кія даб ра чын ныя ак цыі, 

куль тур ныя і спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, 

а так са ма зі мо вую му зыч ную пра гра му, дзе 

па маг чы мас ці збі ра юць па ста яль цаў да-

моў-ін тэр на таў з роз ных кут коў Бе ла ру сі. 

Сё ле та ж да лі ку ак цый да ба ві ла ся яшчэ 

ад на. У сту дзе ні, у дзень па мя ці Аляк санд ра 

Ці ха но ві ча прай шла ак цыя «Лю боў у па да-

ру нак», пад час якой 300 мін чан атры ма лі 

па да рун кі-сэр цай кі, зроб ле ныя ўлас на руч на 

людзь мі, якія пра жы ва юць у спе цы я лі за ва-

ных да мах-ін тэр на тах. А ўза мен зра бі лі ім 

прос тыя па да рун кі — кні гі, му зыч ныя дыс кі, 

цу кер кі, паш тоў кі з цёп лы мі сло ва мі і част ку 

ўлас най ду шы.

КА ЛІ СЭР ЦА СПЯ ВАЕ У Мін ску прай шоў даб ра чын ны кан цэрт 
для са ста рэ лых і лю дзей з асаб лі вас ця мі раз віц ця

Матэрыялы падрыхтавала 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


