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Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Хто пад бі раў рэ пер ту ар на 

кон кур се? Ты змаг ла па ка заць 

ся бе ў роз ных воб ра зах...

— Гэ та за слу га пе да го га пра ек-

та. Мне аса біс та з ну ма роў больш 

за ўсё спа да ба ла ся пес ня «Обійми» 

«Акі я на Эль зы», бо яна са мая ду-

шэў ная. Мне зда ец ца, я змаг ла яе 

пра чуць і пе ра даць пэў ны на строй. 

У тыя мо ман ты ду ма ла пра сваю 

ба бу лю: яна да па ма га ла мне, укла-

ла сі лы ў тое, каб я вы рас ла доб-

рым дзі цем. Гэ ту пес ню я па да ры ла 

ёй. Ха це ла рас чу ліць ба бу лю.

На кон кур се Ве ра вы кон ва ла 

так са ма кам па зі цыі «Якім ты быў, 

та кім ты і за стаў ся», «Fіre To The 

Raіn» (з рэ пер ту а ру бры тан скай 

ар тыст кі Ад эль), «Мой род ны кут» 

і «За ча ро ва ная». Апош нія дзве гу-

ча лі ў ду э це з Рус ла нам Алях но. На 

па мяць спя вак па да рыў дзяў чы не 

плю ша ва га міш ку на ўда чу. Ця пер 

гэ ты та ліс ман заў сё ды з Ве рай.

— Што ад чу ва еш, ка лі вы сту-

па еш на сцэ не?

— Ста ра юся мак сі маль на ад-

кры ва цца гле да чу, каб ён зра зу-

меў сут насць пес ні. Ней ка га асаб-

лі ва га ры ту а лу пе рад вы ха дам на 

сцэ ну ў мя не ня ма. Прос та слу хаю 

свай го пе да го га, за па мі наю ўсе 

яго па ра ды. Ста ра юся су па ко іц ца 

і менш дры жаць. Ча сам, вя до ма, 

не хва ля вац ца не атрым лі ва ец ца, 

але я пра цую над гэ тым.

— Які прыз атры ма ла 

за дру гое мес ца?

— Усім фі на ліс там вы-

дзя ля ец ца сты пен дыя: яе 

бу дуць вы плач ваць што ме-

сяц, па куль нам не споў ніц-

ца 18 га доў. Мне так са ма 

па да ры лі га да выя кур сы 

ва ка лу ад ад на го з най-

леп шых пе да го гаў. А яшчэ 

мы едзем у «Ар тэк» — гэ та 

вель мі кру ты ла гер. Удзел 

у кон кур се даў мне шмат 

ча го. Я ста ла больш муд-

рай, раз ві ла свае ва каль-

ныя да ныя, за вя ла но выя 

зна ём ствы. Унес ла ў жыц-

цё больш фар баў, і мя не 

гэ та вель мі ра дуе.

— Як даў но зай ма еш-

ся му зы кай? Якая та бе 

па да ба ец ца най больш?

— З шас ці га доў. Мя не за ўва-

жы ла му зыч ны пе да гог Дзі він ска-

га дзі ця ча га до ма. Па чы на ла я з 

вы ступ лен няў на ра ніш ні ках, роз-

ных свя тах. За 16 га доў дак лад на 

зра зу ме ла, што му зы ка — тое, да 

ча го ля жыць ду ша. Гэ та са мае га-

лоў нае ў ма ім жыц ці.

Му зы ка па він на ад люст роў-

ваць твой ду шэў ны стан — для 

мя не гэ та поп-кі ру нак, та кія кам-

па зі цыі рас слаб ля юць. Лю бі мая 

спя вач ка — Ары я на Гран дэ. Мне 

па да ба ец ца яе твор часць, тое, як 

яна па ды хо дзіць да спра вы. Гэ та 

ар тыст ка мя не на тхняе.

— Чы та ла, што ты яшчэ іг ра еш 

на цым ба лах. Ча му вы бра ла ме-

на ві та гэ ты ін стру мент?

— Усё атры ма ла ся спан тан на. 

Мая сяб роў ка пай шла ў му зыч-

ную шко лу па кла се цым ба лаў, 

і я за пі са ла ся з ёй за кам па нію. 

Сяб роў ка ў вы ні ку за ня ткі кі ну ла, 

а я за ста ла ся ву чыц ца. Не маг ла 

сыс ці, бо ха це ла раз ві ваць свой 

слых. Ха дзі ла на цым ба лы пяць 

га доў, а ця пер трэ ці год зай ма ю ся 

на фар тэ пі я на.

— На пра ек це «Ты су пер!» 

удзель ні ча юць дзе ці з ня прос-

тым лё сам... Ты па мя та еш сваё 

жыц цё ў сям'і, да дзі ця ча га 

до ма?

— Я не ха це ла бы пра гэ та рас-

каз ваць. На вош та? Ка лі мне бы ло 

тры га ды, мае баць кі бы лі па збаў-

ле ны баць коў скіх пра воў, па коль кі 

вя лі ня пра віль ны лад жыц ця — бы-

лі праб ле мы з ал ка го лем. Ця пер у 

нас усё доб ра, я з імі пад трым лі-

ваю ад но сі ны.

У ад ным з сю жэ таў пра гра мы 

«Ты су пер!» Ве ра ка за ла: тра піць 

у дзі ця чы дом — не са мае жу дас-

нае. «Ка лі бы ла ма лень кая, вель мі 

крыў дзі ла ся на баць коў, вы прос-

та не ўяў ля е це як. Мне не ха па ла 

ма мы і та ты па ста ян на. Ця пер я 

ўсё ра зу мею і ка жу са бе, што ўжо 

ні чо га не па пра віць.

За раз та та і ма ма змя ні лі ся да 

леп ша га. У ма ту лі но вая сям'я, і, ка-

лі яна спы та ла, ці ха чу я, каб яна 

мя не за бра ла, ад ка за ла, што не. 

У яе ця пер дзі ця ма лень кае. Ма ма 

ска за ла, што хо ча па чаць но вае 

жыц цё. Я са ма ха чу та го ж. Cама 

яго па бу дую».

— Баць кі ба чы лі твае вы ступ-

лен ні па тэ ле ба чан ні?

— Вя до ма. Яны гля дзе лі кож ны 

вы пуск і хва рэ лі за мя не. Род ныя 

га на рац ца мной.

— Хто для ця бе са мы бліз кі 

ча ла век?

— Я люб лю ўсю сваю сям'ю: ма-

му, та ту, бра та, ба бу лю, да якой 

пры яз джаю на ка ні ку лы. Гэ та са-

мыя бліз кія лю дзі для мя не і яны 

за ста нуц ца та кі мі на пра ця гу ўся го 

жыц ця. На ват ня гле дзя чы на цяж-

кае дзя цін ства. Яшчэ вель мі люб-

лю бы ло га ды рэк та ра Дзі він ска га 

дзет до ма Ве ру Пят роў ну Пі ку лу. 

Я з ёй зна ё ма 10 га доў, і ўвесь 

гэ ты час яна імк ну ла ся даць мне 

са мае най леп шае. Ве ра Пят роў-

на вель мі доб ры ча ла век, я да яе 

пры вя за ла ся.

— Пра што ма рыш?

— Каб усе род ныя і бліз кія бы-

лі шчас лі выя і зда ро выя. У ма іх 

пла нах доб ра скон чыць адзі нац-

ца ты клас, здаць па спя хо ва ЦТ, 

па сту піць у прэ стыж ны ка ледж ці 

ўні вер сі тэт. Бу ду раз ві ваць свае 

ва каль ныя да ныя і ўдас ка наль-

ва ец ца. Па куль не ве даю, ку ды 

па сту паць. А ка лі вы ра шу, бу-

ду тры маць у тай не, бо лі чу, што 

рас каз ваць пра ўсе свае пла ны не 

заў сё ды доб ра.

У шко ле Ве ра па глыб-

ле на вы ву чае бе ла рус кую 

і анг лій скую мо вы. Ся рэд-

ні бал у дзяў чы ны — 8,5.

— А які дзень для ця-

бе са мы шчас лі вы?

— У кож ным пе ры я дзе 

май го жыц ця ёсць та кія 

дні. Вя до ма, мо мант, ка лі 

я ста ла фі на ліст кай пра-

ек та, лі чу ад ным з са мых 

эма цы я наль ных і важ ных, 

і я да гэ туль у шо ку, што 

за ня ла дру гое мес ца. Ха-

це ла б па дзя ка ваць усім 

гле да чам, хто за мя не га-

ла са ваў, пад трым лі ваў, 

пі саў. Я ўсё чы таю, і мне 

вель мі пры ем на.

На тал ля 

ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«МУ ЗЫ КА — ГА ЛОЎ НАЕ «МУ ЗЫ КА — ГА ЛОЎ НАЕ 
Ў МА ІМ ЖЫЦ ЦІ»Ў МА ІМ ЖЫЦ ЦІ»

НЕ ТРЭ БА СВІС ТАЦЬ!
У Фран цыі пры ня лі за кон, згод на з якім тых, хто вы яў ляе не-

па жа да ную ўва гу да про ці лег ла га по лу, бу дуць ка раць штра-

фам да 750 еў ра. Ён скі ра ва ны на тое, каб жан чы ны ад чу ва лі 

ся бе ў бяс пе цы. («— Да вай прос та па ся дзім, па п'ем гар-

бат кі. — Ха чу ска заць, што мань як вы так са бе».) Штра фам 

бу дуць «вы хоў ваць» прад стаў ні коў лю бо га по лу, хто да зво-

ліць са бе свіс таць услед, ад пус каць ка мен та рыі з сек су аль-

ным пад тэкс там ці сек су аль на да ма гац ца. Усё як быц цам бы 

пра віль на, так? Толь кі ча му кры ты кі но ва га за ко на па лі чы лі, 

што гэ та па кла дзе ка нец так зва най фран цуз скай ра ман ты-

цы? («Ка лі не ра ман ты за ваць каз ку пра Па пя луш ку, дык гэ та 

гіс то рыя пра тое, як пра він цы ял ка ўзя ла на пра кат да ра гія 

шмот кі і аран да ва ла ка рэ ту, каб скле іць мяс цо ва га ма жо ра».) 

Зра зу ме ла, што пры від Хар ві Вай нштэй на да гэ туль блу кае 

па пла не це. І ка лі ён сам доб ра ах вот на з'я віў ся ў па лі цыю і 

ча кае аб ві на вач ван ня, якое мо жа па кі нуць яго на на ступ ныя 

25 га доў за кра та мі, дык сту дыі Брэ да Пі та збі ра юц ца зды-

маць фільм пра скан дал з апаль ным прад зю са рам. Маг чы ма, 

та му, што не ўсё так ад на знач на? («Да ве да ма. Ба бы сва рац-

ца толь кі з ты мі, з кім хо чуць по тым мі рыц ца. Ас тат ніх яны 

іг но раць».) Ды і Кат рын Дэ нёў ра ней ра зам з ін шы мі зна ка-

мі ты мі фран цу жан ка мі вы каз ва ла ся пры клад на ў та кім жа 

клю чы.

Мі ністр па пы тан нях ген дар най роў на сці Фран цыі па спра ба ва ла 

за спа ко іць гра мад скасць, маў ляў, за кон не за клі ка ны па зба віць гра ма-

дзян маг чы мас ці флір та ваць і «за біць воб раз фран цуз ска га па лю боў-

ні ка». Ён толь кі дае маг чы масць жан чы нам або спа кой на па га джац ца, 

або ад хі ляць за ля цан ні. («Ад но сі ны па між хлоп цам і дзяў чы най не 

лі чац ца сур' ёз ны мі, па куль яны не пе рай мя ну юць ад но ад на го ў якіх-не-

будзь жы вёл».) І зноў жа быц цам усё пра віль на... Ка лі б не ад но «але». 

(«Як ро бяць жан чы ны? «Усё! Не тэ ле фа нуй мне больш!» І — ся дзяць, 

ча ка юць!») Вы лі чы це, што кож ны муж чы на ад ра зу ад чуе гэ тую тон-

кую грань па між ка кец-

твам і ад мо вай? Боль-

шасць хут чэй пры свіс не 

ад здзіў лен ня і... Гля дзі 

па ча так на та так. («— Ты 

маг ла б і пра ба чэн ня па-

пра сіць! — Уво гу ле, гэ та 

ты па ві нен пе ра да мной 

пра ба чац ца! — Ну, доб-

ра. Пра бач, што ты мя не 

ўку сі ла».)

І не трэ ба смя яц ца з гэ-

тай на го ды. Швед скі пар-

ла мент пры няў за кон, які 

аба вя жа гра ма дзян па пя-

рэд не атрым лі ваць зго ду 

на секс. З мэ тай змя ніць 

ха рак тар пе ра сле ду сек-

су аль ных зла чын стваў у 

кра і не трэ ба бу дзе яў на 

вер баль на па цвяр джаць яе, гэ тую са мую зго ду. («— А да вай без прэ зер-

ва ты ва? — Што, прос та ва ду вы лі ваць праз акно?») Або фі зіч на. Гэ та як, 

ру кой мах нуць? («На пер шым спат кан ні трэ ба пра яў ляць ся бе з са ма га 

леп ша га бо ку, та му Зі на і да ўзя ла з са бой тэр мас з бар шчом».) Та кім 

чы нам Шве цыя пла нуе стаць дзя ся тай кра і най у Еў ро пе, якая пры знае 

секс без зго ды згвал та ван нем. («— Як ду ма еш, ка лі з прэ зер ва ты вам, 

гэ та ж не здра да, так? — Ага, а ка лі з глу шы це лем, дык не за бой ства».) 

Па чы на ю чы з 1 лі пе ня, ка лі за кон ус ту піць у сі лу, аб ві на ваў цам бу дзе 

да стат ко ва да ка заць, што ві да воч най зго ды не бы ло атры ма на. Па 

па пя рэд нім за ко не пра ку ро ры аба вя за ныя бы лі знай сці пры кме ты ўжы-

ван ня гвал ту, пры му су да сек су. («— У нас з ім вы дат ны секс, моц нае 

сяб роў ства, проць ма ра ман ты кі і па га ра ско пу су па да ем. — А «лай кі» 

ста віць? — ...Ты ма еш ра цыю, ка го я пад ман ваю...»)

Дык а як жа тая са мая ра ман ты ка, флірт? («Ды не бой ся ты ад но сін. 

Ка лі ты бес сар дэч нае ства рэн не, дык та бе на ват спа да ба ец ца».) Па-

мя та е це, як у Мі ха і ла Шу фу цін ска га, што спя ваў пра ноч, як у ты ся чы 

ра ма наў, міг цен не зо рак і... «Да вай це, Лю ся, па тан цу ем, па га во рым 

пра што-не будзь, як час та, Лю ся, у жыц ці мы ры зы ку ем, дык ча го ж 

яшчэ раз не ры зык нуць...» Вось гэ та на шы лю дзі, па га дзі це ся! Жы выя, 

са сва і мі эмо цы я мі, «чар ця ня та мі» ў ва чах і «та ра ка на мі» ў га ла ве. 

(«Учо ра муж, з'еў шы буль бач ку з ку рач кай, са ла ту, за піў шы яб лыч ным 

кам по там з блін чы ка мі, вы даў: «— На ват ка лі ты сы дзеш ад мя не да 

ін ша га, я ўсё роў на бу ду пры хо дзіць да вас вя чэ раць!»)

Та му як без інт ры гі, без пры го жых слоў? Пры га дай це фільм «Вы-

бух з мі ну ла га»: «— Пры ві тан не. — Ну пры ві тан не. — Ці не маг лі б 

вы мне да па маг чы? Я згу біў не дзе свой ор дэн доб лес ці, вы яго не 

ба чы лі? — Гэ та клё вы за ход!» Без уся го гэ та га мы пе ра тво рым ся ў 

бяз душ ных ро ба таў. І як атры ма ем тую са мую зго ду, ка лі на ват ува гу 

про ці лег ла га по лу пры цяг нуць не змо жам? Усё з та го ж філь ма: «— А 

што ёй ска заць? — Ска жы што-не будзь не ча ка нае. — Што-не будзь 

смеш нае. — Зма ні, ка лі трэ ба... — Зма ніць? — О, так! Хлус ня мо жа 

быць най леп шай пры ла дай зна ём ства».

Ма ніць, вя до ма, неаба вяз ко ва. А вось здзі віць, пры ду маць неш та — 

са мае тое. Як, на прык лад, гэ та ня даў на зра біў хло пец з Го ме ля, які 

шыш ка мі вы клаў ве лі зар ны парт рэт дзяў чы ны, якая яму спа да ба ла ся. 

Га ва рыць жа на мо ве за ля цан няў мож на неаба вяз ко ва сло ва мі. І мо жа 

тая га мяль чан ка ў ад каз пры свіс ну ла ад гэ та га ўчын ку? («Ка лі дзяў чы на 

га во рыць вам: «Ідзі, знай дзі ін шую, леп шую за мя не!» — гэ та зна чыць, 

што вы па він ны ад ка заць: «Мне ні хто не па трэб ны, акра мя ця бе!» А не 

ўця каць з кры кам «ура!!!») Так што свіст — ён роз ны бы вае.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.


