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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Вы перш за ўсё вы клад чык. 

Як ад чу ва е це ся бе ў гэ тай ро лі?

— Я шчас лі вы ча ла век, бо мне 

па да ба ец ца мая ра бо та. На фа куль-

тэ це ад чу ваю ся бе не ада рва ным ад 

жыц ця — у ма ла дзёж най ту соў цы: 

кож ны год на па ры пры хо дзяць но-

выя сту дэн ты. Па мя таю, ка лі ўпер-

шы ню за хо дзіў у аў ды то рыю, яны 

гля дзе лі на мя не з ці ка вас цю і здзіў-

лен нем — вы гля даў я мо ла да, не ты-

по ва, не як да цэнт ці пра фе сар.

Ву чыц ца я люб лю і ўмею, та му 

паглыблены ў на ву ку ўжо са сту-

дэнц тва — з дру го га кур са. За тры 

га ды вы кла дан ня ва ўні вер сі тэ це 

ў ма ім ар се на ле са бра ла ся ка ля 

15 на ву чаль ных дыс цып лін. Лі чу, 

што асноў ныя сі лы трэ ба ад да ваць 

ней кай ад ной спра ве, і я ўпэў не-

ны, што іду па пра віль ным шля ху. 

Мая твор чая іпас тась не па ста ян-

ная, лег ка дум ная. Гэ та да па ма гае 

на сцэ не, але ча сам пе ра шка джае 

ў ін шым. Та му стрым лі ваю ў са бе 

аван ту рызм, бо маю сям'ю, за якую 

ад каз ваю.

— Які вы пе да гог?

— Лі чу, што дэ ма кра тыч ны, 

спра вяд лі вы. Стро гас ці не люб-

лю — не дзей ні чае, але мець сум-

лен не ін шы раз за клі каю. Пе ра здач 

за ўвесь час бы ло ня шмат. Я не тэ-

ра ры зую дзяў чат і хлап цоў пад час 

се мест ра, не му чаю іх на за лі ках, 

але па тра ба ван ні прад' яў ляю сур'-

ёз ныя. Не ка то рыя мя не на ўся ля-

кі вы па дак па бой ва юц ца. Наогул, 

ста ра юся пра во дзіць за ня ткі ў ін-

тэр ак тыў ным фар ма це. Люб лю, 

ка лі сту дэн ты са мі прад стаў ля юць 

улас ныя пра ек ты і ро бяць прэ зен-

та цыі. Прак ты кую «пра гля даль-

ныя» па ры, ча сам за баў ляль ныя: 

уклю чаю сту дэн там філь мы, ін тэр-

в'ю і роз ныя шоу. Жур на ліст па ві-

нен быць не толь кі на чы та ным, але 

і «на гле джа ным».

— Дзміт рый, вы бы лі ўдзель-

ні кам тэ ле ві зій ных пра ек таў 

«Ака дэ мія та лен таў», «Ім пе рыя 

пес ні», пе ра маг лі ў пе сен ным 

кон кур се «За спя вай 3.0» — ня-

ма ла. Але ка жа це пра спе вы як 

пра за хап лен не. Ар тыс тыч ная 

кар' е ра для вас толь кі хо бі?

— Мне заў сё ды зда ва ла ся, што 

сцэ ніч ны свет ці ка вей шы, чым 

рэ аль ны. Ад чу ваю ся бе пе рад пуб-

лі кай сва бод на. Бу ду чы сту дэн там 

жур фа ка, за адзін год я вы сту піў 

на 37 кан цэр тах, якія ла дзі лі ся на 

пля цоў ках БДУ, за што атры маў 

дып лом «Сту дэнт го да» ў на мі на-

цыі «Куль ту ра». У 2016 го дзе ра-

зам з Воль гай Са цюк мы пе ра маг лі 

на пе сен ным кон кур се «За спя вай 

3.0» з ка вер-вер сі яй хі та Эра са Ра-

ма зо ці Pіu Che Puoі на бе ла рус кай 

мо ве (з но вай наз вай «За та бой»). 

Вы пус ці лі акус тыч нае ві дэа, якое 

хут ка на бра ла па пу ляр насць у се-

ці ве. А ў 2017 го дзе ад быў ся мой 

пер шы соль ны кан цэрт — не ве ра-

год ныя ад чу ван ні.

На жур фа ку мно гія сту дэн ты ве-

да юць, што я спя ваю. Ня даў на ад-

крыў «Ін стаг рам», гар таю стуж ку, 

а на ві дэа сту дэнт ка ро біць хат няе 

за дан не. Пры слу хаў ся — фо нам 

у па коі дзяў чы ны іг рае мая пес ня 

«Клю чы». Без умоў на, пры ем на, 

што яна па да ба ец ца лю дзям, але 

лі чу, што для та го, каб стаць па спя-

хо вым ар тыс там, трэ ба пры свя чаць 

ся бе твор час ці цал кам, ах вя ру ю чы 

не чым ін шым. Трэ ба быць га ра чым, 

бяс страш ным... і прад-

пры маль ным. Сцэ на не 

лю біць паў то наў, сцэ на 

лю біць поў ную па гру жа-

насць і ад да насць. Я ж 

ча ла век зям ны, кі ру ю ся 

пра ві лам «лепш сі ні ца ў 

ру ках, чым жу ра вель у 

не бе».

— Праў да, што вас 

за пра ша лі на кас тынг 

«Ха чу да Ме ла дзэ»?

— Так. У 2014 го дзе 

прай шоў ад бор у Мін-

ску, пас ля за пра сі лі ў 

Маск ву. Ці ка ва, што пе-

рад тым, як я да ве даў ся, 

ка го шу кае прад зю сар 

(бой збэнд. — Аўт.), я на-

пі саў у ан ке це, што ха чу 

зай мац ца соль най кар' е-

рай і не пла ную спя ваць у 

гур це. Ужо пас ля вы ступ-

лен ня ў Ра сіі за про ша ныя экс пер ты 

мне ска за лі, што пра спя ваў я доб ра, 

але ча гось ці ім не ха пі ла. Маў ляў, 

«чар таў шчын кі», жарс ці. Але дзе 

я, а дзе «чар таў шчын ка»!

— У вас ёсць не толь кі лю бі-

мая пра ца, хо бі, але і вы дат ная 

сям'я. Шчас лі вы ча ла век!

— З Ка цяй мы ра зам з 16 га доў. 

Ву чо ба ў роз ных га ра дах не ста ла 

пе ра шко дай для ства рэн ня сям'і — 

на пя тым кур се мы па жа ні лі ся, і 

ў нас рас це цу доў ная дач ка Ні ка. 

Я ад на люб, лі чу, што ня ма на го-

ды ча гось ці ча каць, ка лі мож на ўсё 

зра біць ад ра зу. Леп ша га мо ман ту 

не бу дзе. Знай шлі сваю дру гую па-

ла він ку — усім раю, па жа ні це ся!

— Як вы гля дае ваш ідэа льны 

дзень?

— Пра чнуц ца а 10-й га дзі не ра ні-

цы, вы піць ка вы з ма ла ком і з чым-

не будзь са лод кім, пры няць га ра чы 

душ, па гу ляць з жон кай і дач кой па 

пар ку і ад пра віц ца ў дру гую зме ну 

на пра цу. Пра вес ці дзве-тры па ры, 

вяр нуц ца да сям'і, па чы таць кніж-

ку, па гля дзець лю бі мую ку лі нар ную 

пе ра да чу ў «Юць ю бе» і лег чы спаць 

да поў на чы. Але, на жаль ці на шчас-

це, та ко га не бы вае. Кла ду ся ча сам 

так поз на, што мож на і не клас ці ся. 
Устаю з вя лі кай цяж кас цю, асаб лі ва 
да ра ніш ніх пар. А пас ля па чы на ец ца 
мі тус ня. Яшчэ і кан цэр ты па ве ча рах 
і на вы хад ных. Чым больш ак тыў нас-
ці, тым больш па спя ваю.

— Дзміт рый, якія твор чыя 
пла ны на най блі жэй шы час?

— Пла ную і на да лей ства раць 
пры го жыя кам па зі цыі, удзель ні-
чаць у кон кур сах, быць «на хва лі» 

бе ла рус кай ар тыс тыч най ту соў кі. 

Вель мі люб лю і па ва жаю бе ла рус-

кую мо ву, та му ча кай це ад мя не 

мі ла гуч ных пе сень!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

07 02 2019 г.

НАТУРА88

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ №12 
ад 19 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi га зе ты — 

рэдакцыйна-выдавецкая ўста но ва «Выдавецкі дом «Звяз да», 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Ад каз ныя за вы пуск: рэдактар аддзела 
Надзея НІКАЛАЕВА, рэдактар аддзела Сяргей РАСОЛЬКА.

Ад рас рэ дак цыi: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А.

Кан такт ныя тэ ле фоны: 292 44 12, 287 17 41.
e-mail: info@zviazda.by

Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным прад пры ем стве 
«Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру ку». 
ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 
220013, г. Мiнск, пр. Не за леж нас цi, 79.
Ты раж 20.008.  
Ну мар пад пi са ны ў 19.30 06.02.2019 г. 

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ІМЯ, СЯСТ РА, ІМЯ!
Па мя та е це гэ ты па лы мя ны зва рот анг лій ска га два ра ні на 

Фэль та на да ве ра лом най Мі лэ дзі — вя до мы ўсім мем з эк ра-

ні за цыі ра ма на Аляк санд ра Дзю ма «Тры муш ке цё ры»? Бо, 

са праў ды, усё так, імя мае зна чэн не, і не ад но. («Лю ся спы-

ні ла ад но сі ны з Ві та лі кам, ка лі да ве да ла ся, што ён ку піў ал-

маз ны дыск для ней кай «бал гар кі».) Апроч улас на га яно 

мо жа ады гры ваць ро лю ха дзя чай наз вы, аба зна ча ю чы, на-

прык лад, клас, да яко га ад но сіць ся бе нех та. Пра цяг жа так-

са ма не за бы лі ся з філь ма: «Я сал дат, спа да ры ня! І вы кон-

ваю за гад гер ца га... ня важ на, яко га гер ца га!» («Пра ча ла ве ка 

мож на вель мі шмат ска заць, ка лі прос та па на зі раць за тым, 

як ён швар туе сваю ях ту».) Але мы па га во рым сён ня най-

перш пра імя ўлас нае. («— Со фач ка, да зволь це ва мі за ча ра-

вац ца?! — А ру ка мі ча паць бу дзе це? — Не, ка неш не. — Ну а 

сэнс та ды?») Ве да е це, сыш ло ся тут ня даў на ў адзін пазл...

Не сак рэт, што да вы ба ру імя свай го ге роя вель мі сур' ёз на ста вяц ца 

аў та ры лі та ра тур ных тво раў. Усё з той жа стуж кі-кры ні цы: «Пра бач це, 

Ва ша пра асвя шчэн ства, але для Ато са гэ та за над та мно га... а для гра-

фа дэ Ла Фэр — за над та ма ла». Спрад ве ку ўлас нае імя вель мі шмат 

зна чы ла для лю бо га ча ла ве ка. («На Ру сі муж на зы ваў жон ку «ду ша 

мая». А жон ка му жа — «свят ло ва чэй ма іх». І ні я ка га заа пар ка».)

На імя мы заў сё ды звяр та ем ува гу пры зна ём стве. Па мя та е це мі-

ма лёт ны і між воль ны флірт д'Ар тань я на на ўзбя рэж жы? «— Як за вуць 

гэ та ча роў нае ства рэн не? — Кэт, Кэ ці...» («Ар тур чык быў на столь кі 

вы ха ва ным і да лі кат ным хлоп чы кам, што па кі нуў у пад' ез дзе над піс: 

«Ка ця не па ста ян ная».) Тут га лоў нае — не па мы ліц ца. («— Вой, Яшань-

ка, як вы ся бе ма е це? Га во раць, вы ўда ла ажа ні лі ся? Хто па зна ё міў 

вас з ва шай жон кай? — Я ні ко га не аб ві на вач ваю...»)

Ка неш не, з ця гам 

ча су ўсё змя ні ла ся. 

(«Ка лі прай сці мі ма 

дзі ця ча га са да, дык 

мож на ад чуць ся-

бе ў Ся рэд ня веч чы: 

Пла тон б'е Елі сея, 

Рас ці слаў ра ве, а 

Све та зар «на ма чыў 

што ні кі».) Уво гу ле, 

па іме ні ча ла ве-

ка мож на з вя лі кай 

до ляй ве ра год нас-

ці вы зна чыць яго 

ўзрост. («Ка лі жан-

чы на не хо ча га ва-

рыць, коль кі ёй га доў, спы тай це, хто яна па зна ку за дыя ка. Вы змо жа це 

са мі вы зна чыць яе ўзрост з хіб нас цю плюс-мі нус два нац цаць га доў».) 

Ка лі нех та но сіць ім ёны Анд рэя, Сяр гея, Ко лі, Па шы, Над зеі, Ма ры ны, 

маг чы ма, што іх нось бі там ад 40 да 50. І мен та лі тэт у іх ад па вед ны. 

(«14 лю та га... 23 лю та га... 8 са ка ві ка... А да вай це іх аб' яд на ем у ад но 

свя та і на за вём яго Між на род ным днём жан чын, за ка ха ных у аба рон цаў 

Ай чы ны!») Да р'і, Па лі ны, На та шы, Дзі мы, хут чэй за ўсё, бу дуць пры клад-

на ўдвая ма ла дзей шыя. («— Ка лі лас ка, бу тэ леч ку пі ва. — Паш парт. — 

Ня ма з са бой. — Доб ра. «Тополиный пух...»? — «Жа ра, июль!» — Вам 

якое пі ва?») Ну а Мі ра сла ву, ма быць, за раз ка ля дзе ся ці.

Імя мо жа на мя каць на ха рак тар свай го нось бі та. («Ле а нід та кі важ-

ны, што пра яго не ска жаш: спіць. Хо чац ца ска заць: за ня ты сном».) 

Або на дзе ла выя якас ці. («Як га ва ры ла цёт ка Ці ля: «За пом ні, Са рач-

ка, шо я та бе ска жу: пры біць па лі цу мож на і су се да па пра сіць. А вось 

на кры чаць, шо кры ва пры бі та, — тут та кі муж па трэб ны!») Дык да 

ча го гэ та я?

Не як да Дня аба рон цаў Ай чы ны ра сій ская пра гра ма для зна ём стваў 

скла ла рэй тынг са мых пры ця галь ных муж чын скіх ім ёнаў, ула даль ні кі 

якіх най час цей ка рыс та юц ца ўва гай жан чын. («Зва нок па тэ ле фо-

не: — Ва ся, пры ві тан не, даў но ця бе не чуў! Як та бе жыц цё пас ля 

вя сел ля? — Я ні ко лі не быў та кім шчас лі вым! — Яна, што, по бач? — 

Я вель мі за да во ле ны! — Тры май ся, бра тан...») На пер шым мес цы ішоў 

Дзміт рый, по тым Ці ма фей, Баг дан, Мак сім, Яра слаў, Анд рэй, Па вел, 

Ан тон, Кан стан цін і Юрый. Ну, я ду маю, да гэ та га спі са трэ ба ста віц ца 

спа кой на. Скла лі і скла лі, абы лю дзі доб рыя бы лі і ўсё ў іх атры ма ла-

ся. («Фра зай «не сы ходзь, у мя не двое дзя цей» Ві ка толь кі ўзмац ні ла 

ня ўда ласць пер ша га спат кан ня».) У рэш це рэшт, яны не са мі са бе 

ім ёны вы бі ра лі, а іх баць кі.

З гэ тай на го ды больш ці ка вая ін фар ма цыя з се ці ва пра тое, як у 

роз ных кра і нах імк нуц ца за сце раг чы сва іх но ва на ро джа ных гра ма дзян 

ад праз мер най твор час ці ў гэ тым пра цэ се мам і та таў. У мно гіх дзяр-

жа вах за ко ны, якія рэ гу лю юць пра цэс на дан ня дзі ця ці імя, грун ту юц ца 

на прос тым прын цы пе: яно не па він на гу чаць як не пры стой нае або 

крыўд нае сло ва, а так са ма не па він на да стаў ляць не пры ем нас ці ў бу-

ду чы ні. («А да вай це ра зы гра ем Ва дзі ка! — Шчы ра ка жу чы, су мнеў ны 

прыз...») У Фран цыі, на прык лад, ся род за ба ро не ных ім ёнаў — Ну тэ ла, 

Клуб ні цы. («Ка ця па ста рэ ла, і да над пі саў у пад' ез дзе ста лі да да ваць 

сло ва «цёт ка».) У Ра сіі з 2017 го да за ба ра ні лі на зы ваць дзя цей у тым 

лі ку ліч ба мі. («— Я сён ня агент 0,7. — Мо жа, 007? — Не, ня сі агур кі!») 

У Аў стра ліі за ба ро не на ў ім ёнах вы ка рыс тоў ваць ты ту лы і зван ні. 

Вяр та ю чы ся да муш ке цё раў: «Ган на дэ Бэйль, лэ дзі Кла рык, Шар ло та 

Бак сан, гра фі ня дэ Ла Фэр, лэ дзі Він тэр... Ба чы це — вас так мно га, а 

мя не так ма ла...» У Пар ту га ліі нель га стаць Нір ва най і Ві кін гам, у Да-

ніі — Мал пай, у Мек сі цы — Ра ба ко пам і Тру са мі, у Ма лай зіі — Вар' я там, 

у Швей ца рыі — Мер се дэ сам... Па га дзі це ся, за ба ра ні лі та кія ім ёны — і 

пра віль на зра бі лі. («Сён ня ха це ла ся б пра цы та ваць Ві та са: «ААААА 

ААААА ААААА».)

...Ні ко га не ха цеў па крыў дзіць, ка го не на зваў — да руй це.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

 «Стрым лі ваю ў са бе  «Стрым лі ваю ў са бе 
аван ту рызм»аван ту рызм»

«Прак ты кую 
«пра гля даль ныя» па ры, 
ча сам за баў ляль ныя: 
уклю чаю сту дэн там філь мы, 
ін тэр в'ю і роз ныя шоу. 
Жур на ліст па ві нен быць 
не толь кі на чы та ным, 
але і «на гле джа ным».


