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«Я вель мі ўдзяч ны сва ёй 

ма ме, якая ні ко лі не за ба ра-

ня ла мне па спра ба ваць сі лы 

ў тым ці ін шым за ня тку. І та му 

я пе ра спра ба ваў шмат за хап-

лен няў: зай маў ся жур на ліс-

ты кай, цыр ка вым май стэр-

ствам, тан ца мі, тэ ат рам, плёў 

ней кія фе неч кі, ды ча го толь кі 

не ра біў! І ця пер ду маю, што, 

на пэў на, гэ та са мы пра віль ны 

па ды ход: пры слу хоў вац ца да 

дзі ця ці, пы тац ца, ча го яно хо-

ча, кім ся бе ба чыць. Бо ка лі 

дзі ця са праў ды ма рыць ча-

гось ці да сяг нуць, яно да б'ец-

ца най леп шых вы ні каў, чым з 

са мы мі пра су ну ты мі пе да го-

га мі», — раз ва жае 22-га до вы 

спя вак.

У род ным Брэс це Майкл 

Соўл, які ўжо пры звы ча іў ся 

да ар тыс тыч на га жыц ця на 

ча ма да нах, апош нім ча сам 

бы вае рэд ка, раз на паў го да-

год. Але, га во рыць, ка лі за-

про сяць вы сту піць, то га то вы 

хоць заўт ра: «Там столь кі цу-

доў ных пля цо вак — на прык-

лад, у Цэнт ры ма ла дзёж най 

твор час ці, дзе я доў гі час 

зай маў ся. Тым больш пуб лі-

ка ёсць, толь кі ма іх сва я коў 

і сяб роў ча ла век сто на бя -

рэц ца!» Зрэш ты, на най блі-

жэй шы час пла ны ў яго ўсё ж 

больш гла баль ныя.

— У пад лет ка вым уз рос-

це вы мно га ўдзель ні ча лі ў 

рэс пуб лі кан скіх ва каль ных 

кон кур сах, але по тым 

век тар рэз ка змя ніў ся. 

Ча му ме на ві та Укра і на?

— Яшчэ ў дзя цін стве я 

двой чы атры маў Гран-пры 

кон кур су «Юныя та лен ты 

Бе ла ру сі», удзель ні чаў у 

бе ла рус кім ад бо ры на дзі-

ця чае «Еў ра ба чан не». По-

тым спра ба ваў свае сі лы ў 

ра сій скіх пра ек тах — быў 

во пыт удзе лу ў шоу «Ха-

чу да Ме ла дзэ», на кас-

тын гу ў ра сій скі «Го лас». 

Але там мне ад маў ля лі, 

хоць паз ней, гле дзя чы на 

кан кур сан таў, якія тра-

пі лі ў пра ект, я ра зу меў, 

што ва каль на мац ней шы 

за іх... Так ці інакш, але 

з ра сій скім кі рун кам не

склад ва ла ся, а вось Укра і-

 на заўж ды мя не ва бі ла і 

ці ка ві ла, бо ў гэтай краіне 

вель мі моц ны шоу-біз нес 

і на огул тэ ле ба чан не, ме-

дыя — на прык лад, ка лі я пра-

ца ваў у Ка зах ста не, там ары-

ен ту юц ца ме на ві та на ўзро-

вень укра ін ска га «Го ла су», 

на столь кі якас на гэ та зроб ле-

на і на столь кі моц ны фід бэк 

атрым лі ва юць яго ўдзель ні кі. 

Мя не ва Укра і не ця пер па зна-

юць, бя руць аў то гра фы, хоць 

я на ват не дай шоў да фі на лу 

пра ек та. Ра зу ме е це, там зу сім 

ін шае стаў лен не да па доб ных 

та лент-шоу — на ўзроў ні і ар-

га ні за та раў, і ўдзель ні каў, і 

гле да чоў.

— Хут ка за вяр ша ец ца на-

цы я наль ны ад бор на «Еў ра-

ба чан не», і вы ў шчас лі вым 

дзя сят ку фі на ліс таў. Сё ле-

та гле да чы не ўдзель ні ча-

юць у вы ба ры пе ра мож цы 

ад бо ру, так што пе ра ка наць 

у сва ёй «са ма сці» трэ ба бу-

дзе толь кі жу ры. Чым змо-

жаце ўразіць?

— Шмат ка му зда ец ца, 

што ка лі без стра заў, пер'я і 

фе ер вер каў — то гэ та не шоу. 

Але ў мя не ні чо га гэ та га не бу-

дзе. За тое на эк ра не з'явіцца 

пры го жая, ча роў ная кар цін-

ка, якая пад крэс ліць дэ та лі, 

але не бу дзе за мі наць ус пры-

маць пес ню. На огул, на мой 

по гляд, лю быя дэ ка ра цыі па-

він ны да па ма гаць пра ні каць у 

ат мас фе ру вы ступ лен ня, а не 

пе ра шка джаць.

— Ра ней вы га ва ры лі ў 

ін тэр в'ю, што «Еў ра ба чан-

не» — не са ма мэ та, яго і

так бы ло шмат у жыц ці. 

А на спра ве, атрым лі ва ец ца,

ува хо дзі це ў гэ ту ра ку ўжо 

трой чы: спа чат ку ў скла дзе 

хла пе ча га ду э та «The ЕМ» 

(2016), по тым на бэк-ва ка ле 

ў «Navіband» (2017) і вось 

ця пер соль на... Дык усё ж 

мэ та ці да дат ко вы спо саб 

рас крут кі?

— Гурт — гэ та быў, па шчы-

рас ці, та кі чыс та прад зю сар-

скі ход, і спа чат ку мы му сі лі 

быць квар тэ там з яшчэ дзвю-

ма дзяў ча та мі, але зла джа ны 

ан самбль з нас не атры маў ся, 

і я ма ліў ся, каб мы толь кі не 

вый гра лі і ні ку ды не па еха лі — 

та кая вя лі кая ад каз насць 

для штуч на ство ра на га пра ек-

та, на вош та гэ та? Як ду эт мы 

так са ма пра іс на ва лі ня доў га, 

хоць з Яго рам Ша ран ко вым 

да гэ туль за хоў ва ем цу доў ныя 

ад но сі ны, але кож ны з нас хо-

ча раз ві вац ца соль на. Што да 

вы ступ лен ня з «Navіband», 

то не сак рэт, што для лю бо-

га «да па мож на га» ар тыс та 

гэ та пе рад усім доб ры спо саб 

за роб ку. На ват пра ка рыс ны 

во пыт у гэ тым вы пад ку га ва-

рыць не вы па дае, бо на са му 

сцэ ну «Еў ра ба чан ня» мы не 

вый шлі — ста я лі пад сцэ най, 

по бач, але ў це ні... І сё-

ле та я не браў бы ўдзел 

у на цы я наль ным ад бо-

ры, каб не на пі саў пес ню, 

з якой не со рам на прад-

ста віць кра і ну, з якой мне 

ёсць, што ска заць вя лі кай 

аў ды то рыі. Бо, на жаль, 

у нас ар тыс ты пе ра важ-

на пі шуць больш ці менш 

стэ рэа тып ныя пес ні для 

та го, каб вый граць ад-

бор, а не для та го, каб 

вый граць «Еў ра ба чан-

не», а мно гія кры ты кі на-

ват не ўслу хоў ва юц ца ў 

тэкст, не ра зу ме юць, ка му 

і пра што ар тыст рас каз-

вае. Я ж у сва ёй кон курс-

най пес ні ня су не толь кі 

эмо цыі, экс прэ сію, але і 

пэў ную дум ку, ха чу ска-

заць пра штось ці вель мі 

важ нае, што ў Еў ро пе мо-

гуць зра зу мець. Ка лі «на 

паль цах», то я звяр та ю ся 

да слу ха чоў з за клі кам кап-

нуць кры ху глы бей, вяр нуць 

сваю ча ла веч насць, бо ў ця-

пе раш ні ня прос ты час мно гія 

ста лі ня ўваж лі выя адзін да ад-

на го, цы ніч ныя, бяз душ ныя... 

Ча ла веч насць — тая ба за вая 

каш тоў насць, якая за раз у дэ-

фі цы це і якую кож на му з нас 

вель мі важ на вяр нуць.

— Мяр ку е це, «Еў ра ба-

чан не» — тая пля цоў ка, 

дзе гэ ты за клік не згу біц-

ца па між фрык-шоу і бу дзе 

па чу ты?

— На са мрэч фры кі прос-

та больш за ўваж ныя, іх усе 

ба чаць у пер шую чар гу і та-

му ата я сам лі ва юць кон курс з 

імі. Але ж вый гра юць не яны!

Пе ра ма га ла Джа ма ла з Укра і -

ны з глы бо кай, поў най сэн-

су пес няй, пе ра ма гаў Саль-

ва дор Са брал з Пар ту га ліі, 

Ма рыя Шэ ры фа віч з Сер біі, 

Ла рын са Шве цыі — мност-

 ва та ле на ві тых му зы кан таў! 

І ле таш няя пе ра мож ца Не та з

Із ра і ля — так са ма не фрык, 

яна ства ры ла эпа таж ны воб-

раз, але ж спя ва ла, і доб ра 

спя ва ла, і за па мі на ла ся з пер-

шых нот. Што год ся род больш 

чым са ра ка ўдзель ні каў ёсць 

са праўд ныя дыя мен ты. І ка лі 

«Еў ра ба чан не», за якім я са чу 

з са ма га дзя цін ства, на сён ня 

з'яў ля ец ца са мым буй ным у 

све це не спар тыў ным шоу, на 

якім мож на прад ста віць сваю 

кра і ну і сваю му зы ку, то хі ба 

трэ ба шу каць леп шую пля-

цоў ку. Вось і я ха чу пра дэ ман-

стра ваць Еў ро пе сваю му зы-

ку, па ка заць, што ў Бе ла ру сі 

яе ўме юць ра біць — якас ную 

і су час ную.

— Жа дан не па хваль нае. 

Але ча му ар тыст, які хо ча 

прад ста віць сваю кра і ну на 

між на род ным уз роў ні, зноў 

вы бі рае для гэ та га не бе ла-

рус кую, а анг лій скую мо ву?

— Я ма гу пі саць не бла гія 

бе ла рус кія пес ні, але ці трэ ба 

гэ та? Ёсць два вель мі важ-

ныя мо ман ты. Пер шы — што 

я час цей вы сту паю пе рад еў-

ра пей скай пуб лі кай, для якой 

род ная мо ва — анг лій ская, а 

не бе ла рус кая. І дру гі — ці гу-

чу я, як спя вак, па-бе ла рус ку? 

Ка лі б я «гу чаў» у шан со не, 

быў у ім без да кор ны, то без 

ні я кіх згры зот сум лен ня спя-

ваў бы яго. Я з вя лі кім за да-

валь нен нем ма гу пе ра ра біць 

на су час ны лад бе ла рус кія 

на род ныя пес ні, у ка ле джы 

з на шым пе да го гам Але най 

Атраш ке віч бы ло да во лі мно-

га та ко га во пы ту. І паз ней я 

сам спра ба ваў пі саць па-бе-

ла рус ку, але, на мой по гляд, 

атрым лі ва ец ца не тое — 

штуч на, дыс гар ма ніч на.

Ра біць штось ці дзе ля кан'-

юнк ту ры — гэ та бу дзе ня-

шчы ра ў да чы нен ні да слу-

ха чоў і да ся бе са мо га. Ёсць 

«Navіband», якія гэ тым жы-

вуць, ды ха юць, — і тое, што 

яны ро бяць, вы дат на і цал кам 

на ту раль на. Ёсць бе ла рус ка-

моў ныя пес ні «J:Mopc» — я 

чуў іх даў ным даў но, яшчэ па 

«Пер шым му зыч ным» тэ ле-

ка на ле, і за хап ляў ся да глы-

бі ні ду шы. Але ў мя не свой 

шлях, аба зна ча ны ў тым лі ку 

сцэ ніч ным імем, ня ма жа дан-

ня па да бац ца ўсім і гу чаць з 

кож на га пра са — мне толь кі 

22 га ды, і па куль на гэ та ёсць 

час і сі лы, я ха чу знай сці свай-

го слу ха ча, ства раць тое, за 

што мне не бу дзе со рам на ні 

ця пер, ні пас ля.

Гу та ры ла

 Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ

 і з ар хі ва ар тыс та.

Zамор'еZамор'е

Зла дзеі 
кра лі гро шы... 

пы ла со сам
Бан ды зла дзе яў з пы ла со са мі скра лі ў Лон-

да не ма не ты з пар ка валь ных лі чыль ні каў на 

дзя сят кі ты сяч фун таў стэр лін гаў, па ве дам ляе 

Daіly Maіl.

Удак лад ня  ец  ца , 

што спа чат ку бан ды-

ты пра раб ля лі ў пры-

ла дах ад ту лі ны пры 

да па мо зе ку вал ды, 

дры ля або аў та ма бі-

ля. За тым пра соў ва лі 

ту ды шланг пы ла со са 

і за смокт ва лі ім на яў ныя гро шы, якія ля жа лі ўнут ры. 

Толь кі ў ра ё нах Кен сінг тон і Чэл сі, якія зай ма юць 

12 квад рат ных кі ла мет раў на за ха дзе Лон да на, на 

пра ця гу го да та кім спо са бам яны скра лі 120 ты сяч 

фун таў стэр лін гаў.

Са вет га рад ско га ра ё на не вы клю чае, што для ба-

раць бы са зла дзе я мі прый дзец ца ад мо віц ца ад на яў-

ных пла ця жоў за пар коў ку і цал кам пе рай сці на апла ту 

пры да па мо зе ма біль най пра гра мы. Гэ та мо жа не 

спа да бац ца аў та ма бі ліс там: па да ных са цы я ла гіч на га 

апы тан ня, 70 % кі роў цаў па збя га юць пар коў кі, якую 

мож на апла ціць толь кі пры да па мо зе смарт фо на.

Пен сі я нер ка
сплы ла на кры зе

Па жы лая аме ры кан ка сплы ла ў мо ра на кры-

зе пад час па езд кі ў Іс лан дыю, па ве дам ляе 

Daіly Maіl.

Ін цы дэнт ад быў-

ся, ка лі 77-га до вая 

жы хар ка Тэх аса 

Стрэнг гу ля ла з сы-

нам па пля жы ка ля 

ла гу ны Ёкюль саў р-

лаўн. Яна за ўва-

жы ла не звы чай ны 

ка ва лак лё ду, які 

на гад ваў трон, і се-

ла на яго, каб сфа-

та гра фа вац ца. На-

бег лая хва ля па нес ла жан чы ну ра зам з «тро нам» у 

ад кры тае мо ра. На да па мо гу прый шоў пра хо жы, які 

ака заў ся ка пі та нам ка раб ля. Ён да па мог вы ла віць 

аме ры кан ку з ва ды і вяр нуць яе на су шу.

Ад зна ча ец ца, што ўнуч ка Стрэнг вы кла ла се рыю 

фа та гра фій у «Тві тэр». Здым кі на бы лі вя лі кую па-

пу ляр насць у са цы яль ных сет ках, ка рыс таль ні кі якіх 

пры сво і лі па жы лой аме ры кан цы зван не «ка ра ле вы 

ай сбер га». Са ма жан чы на за яві ла, што за ста ла ся 

за да во ле ная во пы там. «Вы ве да е це, я заў сё ды ха-

це ла быць ка ра ле вай. Я маю на ўва зе, гэ та быў мой 

шанц», — за яві ла яна.

Аб ра ба ва ла 
бы ло га хлоп ца 
дзе ля вя сел ля 
з ця пе раш нім

Жы хар ка Кі тая аб ра ба ва ла бы ло га ка ха на га, каб 

за пла ціць за вя сел ле з ця пе раш нім ма ла дым ча-

ла ве кам, па ве дам ляе пар тал World of buzz.

31-га до вая кі та-

ян ка па проз ві шчы 

Чжоу з пра він цыі 

Чжэц зян ска за-

ла бы ло му хлоп-

цу, што зноў хо ча 

быць ра зам з ім. 

Усё яшчэ за ка ха ны 

ў яе 43-га до вы па-

клон нік быў вель мі ра ды і ад пра віў ся з ёй па кра мах, 

пры ха піў шы з са бой 10 000 юа няў на яў ны мі. Пас ля 

на вед ван ня ганд лё ва га цэнт ра яны пай шлі ў парк, 

дзе Чжоу пра па на ва ла муж чы ну знай сці ад асоб ле нае 

мес ца і «за няц ца чымсь ці ўзру шаль ным».

Да вер лі вы па клон нік па га дзіў ся, і Чжоу па пра сі ла 

яго рас пра нуц ца, а за тым да зво ліць пры вя заць ся бе 

да дрэ ва. Ка лі той вы ка наў прось бы дзяў чы ны, яна 

за бра ла яго воп рат ку, ма біль ны тэ ле фон, ка ша лёк 

і збег ла. Муж чы ну ўда ло ся вы зва ліц ца толь кі праз 

дзве га дзі ны, ён апра нуў ся і пай шоў у па лі цыю.

Праз не ка то ры час па лі цэй скія арыш та ва лі Чжоу, 

але яна ўжо па спе ла па тра ціць усе гро шы. На до пы-

це тая пры зна ла ся, што яна і яе ця пе раш ні хло пец 

стра ці лі пра цу і ў іх не бы ло на ват гро шай для апла ты 

арэн ды па коя. Ма ла ды ча ла век Чжоу па абя цаў ёй, 

што ка лі яна да ста не гро шы, то ён ажэ ніц ца з ёй. 

Дзяў чы на вель мі ўзра да ва ла ся і ме на ві та та кім чы-

 нам вы ра шы ла скрас ці гро шы «на вя сел ле».

Іван КУ ПАР ВАС.

Гас цёў няГас цёў ня

«Ха чу па ка заць, 
што ў Бе ла ру сі ўме юць 

ра біць су час ную му зы ку!»

Mіchael SOUL:

Ён вы рас у Брэс це ў му зыч най сям'і, атры маў ад па вед ную аду ка цыю ў ста ліч ным 

ка ле джы мас тац тваў і рэ гу ляр на вы пра боў ваў уда чу ў шмат лі кіх твор чых 

кон кур сах. Але пер шую гуч ную вя до масць Мі ха і лу пры нес лі на ват не яны, 

а ўкра ін скае тэ ле шоу «Лі га сме ху» — свое асаб лі вы пра цяг КВЗ, ку ды хло пец тра піў 

амаль вы пад ко ва, праз сту дэнц кія зна ём ствы, але ў скла дзе ка ман ды «Чай ка» 

стаў зор кай пра ек та. По тым быў пос пех у ва каль ным шоу «Го лас кра і ны», зноў 

жа ўкра ін скім, а сё ле та Мі ха іл — дак лад ней Mіchael Soul, пад та кім сцэ ніч ным 

псеў да ні мам ён пра цуе апош нім ча сам, — упэў не ным цём ным ко ні кам ус ко чыў 

у фі нал на цы я наль на га ад бо ру на «Еў ра ба чан не».








