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Се цi ваСе цi ва

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У вас твор чае ся мей нае акру-
жэн не...

— Муж у мя не так са ма ак цёр — 
Ра ман Па да ля ка, ён пра цуе ў Ку-
па лаў скім тэ ат ры. І ў нас не бы вае 
не па ра зу мен няў, бо мы абое ра зу-
ме ем, што пра фе сія за бі рае шмат 
сіл, і ча сам трэ ба прос та ад па чыць, 
па маў чаць. Мая ма ці, Ан жа лі ка Дай-
няк — рэ жы сёр тэ ле ба чан ня, але 
за раз пра цуе на ра дыё, — пры ві ла 
мне лю боў да кі но. Яна вель мі лю-
біць гэ тую сфе ру і вы сту пае за маю 
роз на ба ко вую за ня тасць на пра цы, 
бо лі чыць, што па куль не да сяг ну ты 
пэў ны ўзрост, вар та рэ пе ці ра ваць, 
граць, зды мац ца. Ба бу ля мая, Лі-
дзія Ва сіль еў на, за яд лая тэ ат рал ка. 
У дзя цін стве яна ва дзі ла мя не на 
дра ма тыч ныя спек так лі і на ба лет. А 
за раз не пра пус кае ні вод на га май го 
спек так ля. Сяб ры ў асноў ным так са-
ма з тэ ат ра ці тыя, з кім мы ву чы лі ся 
ра зам у Ака дэ міі.

— Да во дзі ла ся су стра кац ца з 
ня доб ра зыч лі вас цю?

— Імк ну ся ні ко лі не кан цэнт ра-
ваць сваю ўва гу на та кіх мо ман тах. 
Маг чы ма, та му і не за ўва жаю, на ват 
ка лі яны і пры сут ні ча юць. Я ду маю, 
што ня доб ра зыч лі васць бы вае, бо 
нель га быць ча ла ве кам, які ўсім 
па да ба ец ца і яко га ўсе лю бяць. Ня-
доб ра зыч лі вас цю мо жа быць прос та 
пра ява эмо цый, на строю, а нех та, 
маг чы ма, і са праў ды так ста віц ца да 
ця бе, ад нак гэ та свед чыць толь кі пра 
тое, што мы роз ныя.

— У вас іс ну юць ней кія кры тэ-
рыі пры вы ба ры ро ляў?

— Маё пра ві ла — ка лі пра ца доб-
рая, то ад маў ляц ца ад яе не вар та. 
На ват ка лі ро ля не заў сё ды су па дае 

з та бой. Ра ней, пад час ву чо бы ў Ака-
дэ міі мас тац тваў, на чац вёр тым кур-
се я ад хі лі ла дзве пра па но вы. Ана лі-
зу ю чы сён ня тую сі ту а цыю, ра зу мею, 
што не зга дзіц ца бы ло нар маль на і 

пра віль на. Як та ды, так і за раз 
я ад мо ві ла ся б. Но вая ро ля — 
но вы этап у жыц ці, але ка лі я 
не га то ва, на прык лад, па ехаць 
на здым кі на паў та ра го да і 
жыць увесь гэ ты час у ін шым 
го ра дзе, то ні я кія гро шы мя не 
не пе ра ка на юць зра біць гэ та.

— Тэ ат раль ную сцэ ну і 
кі на пля цоў ку ўспры ма е це 
па-роз на му?

— Кі но і тэ атр па тра бу юць 
роз най тва ёй ад да чы. Мне 
час та за да юць гэ тае пы тан-
не... Я ні дзе не ад чу ваю ся бе 
ня зруч на. На тэ ле ба чан ні, на-
прык лад, ін шая спе цы фі ка, з 
якою я не су ты ка ла ся ў кі но 
і тэ ат ры. Там скла да на ў тым 

пла не, што ня ма маг чы мас ці поў нас-
цю вы явіць ся бе эма цы я наль на, не 
трэ ба ства раць ней кі воб раз. Ты па-
ві нен за ста вац ца са мім са бой. Гэ та 
ад на ча со ва і скла да на, і прос та.

— Пра гра ма «Ча кай мя не» — 
эпі цэнтр ча ла ве чых пе ра жы ван-
няў. Скла да на кант ра ля ваць ся бе 
і свае эмо цыі?

— Кант роль пры сут ні чае, та му што 
ты зна хо дзіш ся на здым ках і тры ма-
еш у га ла ве сцэ на рый. Ён, без умоў-
на, пры бліз ны, бо нель га спраг на за-
ваць рэ ак цыю гас цей у сту дыі. Трэ ба 
па мя таць і ве даць ім ёны і проз ві шчы 
ўсіх пры сут ных, умець су па ко іць іх. 
Трэ ба тры маць сі ту а цыю пад кант ро-
лем, каб са мой не рас пла кац ца.

— Які во пыт дае вам пра гра-
ма?

— Не па срэд ны кан такт з людзь-
мі. Ка лі ба чу іх жыц цё, іх хва ля ван-
ні ў сту дыі, я, зда ец ца, ста наў лю ся 
больш па мяр коў най і ра зу мею: усе 
мы з ад на го «цес та». Я люб лю лю-
дзей і заў сё ды ра ду ю ся маг чы мас ці 
не чым ім да па маг чы. А на пра гра ме 
маю шанц рэа лі зоў ваць сваё імк нен-
не быць ка рыс най.

Але на ДРАП КО.

«Ка лі гэ та па трэб на для ро лі, 
я ма гу стаць не вы нос най»

Но вая ро ля — но вы этап у жыц ці, але ка лі я не га то ва, 
на прык лад, па ехаць на здым кі на паў та ра го да і жыць 
увесь гэ ты час у ін шым го ра дзе, то ні я кія гро шы мя не 
не пе ра ка на юць зра біць гэ та.

НЕ СЛЯ ПІ ЦЕ, 
МІ НА КІ, 

ПА ШКА ДУЙ ЦЕ!
«Да па ма жы це! Ху лі га ны зро ку па збаў ля юць!» Па мя та е це 
гэ тую фра зу са сла ву тай са вец кай ка ме дыі? Гэ та ка лі 
«Да цэнт» за клі кае «па па няц цях» да па рад ку Мі ко лу 
Пі цер ска га. Дык вось тое ж са мае за раз мож на ка заць 
кож ны дзень, вы хо дзя чы з до му. «Мар га лы вы ка лаць» 
га то вы ці не кож ны дру гі мі нак. Не «ка зой» з паль цаў, 
а сва ім знеш нім вы гля дам. Пры чым я га ва ру 
зу сім не пра аго ле насць асоб ных на шых гра ма дзян 
і най перш гра ма дзя нак, дак лад ней, 
не пра сту пень гэ тай са май аго ле нас ці.

Ча ла век, як вя до ма, іс то та не дас ка на лая. Ін шы мі сло ва мі, што б ні 
ад бы ва ла ся, ён заў сё ды не чым не за да во ле ны. Да вай це бу дзем шчы-
ры мі: ле та мы ча ка ем, як ма нну ня бес ную, дзе вяць ме ся цаў на год. 
Та му да ру ем ад но ад на му са праў ды ча сам за ліш не глы бо кія дэ каль тэ 
і ка ро цень кія спад ніч кі і шор ці кі, пры нам сі, ро бім ха ця б вы гляд, што 
ўсё ў ме жах нор мы. Ну спё ка ж! Ды і пры го жа, як пра ві ла. Я ка жу за-
раз зу сім пра ін шае, што не за ўва жыць ну ні як не атрым лі ва ец ца пры 
ўсім жа дан ні, што вель мі ча сам кі да ец ца ў во чы — пра не да рэ чнас ці ў 
адзен ні. Пра тое, што пры го жым быць не мо жа.

...У 1990-х га дах ха дзіў та кі жарт — па ро дыя на рэ кла му: кож ны 
шах цёр ве дае, што бе лае і тое, што аб цяг вае, у за бой не апра на юць... 
А ця пер і жук, і жа ба лі чаць, што ім ад ноль ка ва па суе неш та мод нае, не 
зва жа ю чы на ўлас ныя га ба ры ты і асаб лі вас ці фі гу ры. Дзяў ча ты, вя до-
ма, ідуць на гэ та дзе ля пры цяг нен ня ўва гі су праць лег ла га по лу. Толь кі 
эфект ча сам мо жа быць зу сім ін шы. Як у тым анек до це. На пры пын ку 
гра мад ска га транс пар ту ста іць дзяў чы на ў вель мі вуз кіх джын сах. Хло-
пец-мі нак, па ба чыў шы яе, са здзіў лен нем пы та ец ца: «Як мож на па па сці 
ў та кія вуз кія шта ны?» — «Спа чат ку — у рэ ста ран!».

Які рэ ста ран, ты ся бе збо ку ба чы ла? Уяў ля еш са бе лап кі па вуч ка? 
Дык твае — тан чэй шыя! Та бе б, мая ха ро шая, пры крыць іх чым-не будзь, 
а не вы стаў ляць на ўсе агуль ны агляд. Ну, ды гэ та яшчэ та кі цнат лі вы 
ва ры янт.

Каў бас ныя вы ра бы, пе ра цяг ну тыя шпа га там, усе ба чы лі? Зда гад ва-
е це ся, пра што я? Ідзе па пе ра дзе ця бе дзяў чы на, як той ка заў, у це ле. 
А ця бе не па кі дае ўра жан не, пра бач це, што ба чыш «са сіс ку», бо яна 
лі та раль на спа ві та роз ны мі бач ны мі і ня бач ны мі дэ та ля мі адзен ня. І гэ та, 
як пра ві ла, на фо не аго ле нас ці це ла. Ну са праў ды, як жа без аго ле нас-
ці? Ска жы це, ча му я па ві нен атрым лі ваць вы віх зро ку? Ня ўжо ча ла век 
сам не ра зу мее, што так — не-пры-го-жа! Так, ле та, так, го ра ча. Але 
ці нель га апра нуц ца ад на ча со ва і па на двор'і, і каб ін шым на строй не 
пса ваць сва ім вы гля дам? А бы вае, ка бе та, на ад ва рот, та кую хла мі ду 
на ся бе на кі не... Муд ра ге ліс ты та кі пры ём чык, як у анек до це: «Тоў стая, 
але хіт рая дзяў чын ка на сі ла адзен не на не каль кі па ме раў боль шае, каб 
усе ду ма лі, што яна па ху дзе ла». Дык гэ та ў анек до це сі ту а цыя смеш ная, 
а ў жыц ці — на ад ва рот.

Ня даў на ў ін тэр нэ це аб мяр коў ва лі фо та зды мак ма ла дой ма мы з ма-
лым дзі цем. Дзіця ў шор ці ках, сан да лі ках і па на мач цы. Жан чы на — у 
ку паль ні ку і шлёп ках. Усё б ні чо га, толь кі фа то граф зняў ма ці з дзі цем 
не на бе ра зе ра кі, на ват не на пус той вяс ко вай ву лі цы, а... на пра спек-
це. Не цэнтр го ра да, праў да, але мес ца да во лі пуб ліч нае. І ку паль нік на 
фо та здым ку гля дзеў ся, як звы чай ная ніж няя бя ліз на... Ці пры ем на бы ло 
вы пад ко вым мі на кам на зі раць гэ ту «кар ці ну мас лам», як ду ма е це?..

Гра шыць гэ тым і моц ны пол. Юна кі з го лым тор сам і ў шор тах у 
цэнт ры го ра да — звык лая з'я ва. Звык лая, але зу сім не пры го жая. На-
ват па тлу ма чыць цяж ка, ча му... Для пля жу, для ад па чын ку на ўлас ным 
пад вор ку — са мае тое. А вось шор ты, шлё пан цы і аго ле ны торс на фо не 
офіс ных бу дын каў, мност ва ма шын, лю дзей і рас плаў ле на га ас фаль ту 
— зу сім не ка міль фо. Ну, пры клад на так, як у лаз ню ў гар ні ту ры зай сці. 
Уво гу ле, муж чын скія шор ты — асоб ная «пес ня».

Не ве даю, як ка му, а мне смеш на ба чыць бру таль ных муж чын у 
шор тах, як той ка заў, «вя сё лень ка га» ко ле ру. Ці з ма лю нач ка мі кшал-
ту муль цяш ных ге ро яў. Ура жан не, што нех та, да па ма га ю чы вы браць 
та кі прад мет адзен ня, вель мі ха цеў ча ла ве ку ад помс ціць... Яшчэ ёсць 
шор ты-«мат ра сі кі». Ні жэй за ка ле на, рас фар боў ка — як у ве лі зар ных 
кай страў «чаў на коў» не ка лі. Зні зу — ня змен ныя шлёп кі, звер ху — та кі ж 
ня змен ны «піў ны» жы во цік. Май ка (доб ра, ка лі не «ал ка га ліч ка»), бар-
сет ка ў ру кі (ну як гэ та: у шор тах-«мат ра сі ках» ды без лю бі май бар сет-
кі?) — га то вы чар го вы лет ні ты паж. Ці пры го жы? Спрэч нае пы тан не...

Ну і як яшчэ коль кі слоў не ска заць пра за гар? Як да паў нен не да 
ўся го ас тат ня га. Муж чы ны не час та ім зло ўжы ва юць, а вось жан чы-
ны, дзяў ча ты... Бы вае, па ба чыш зда лёк та кую «га ла веш ку», пер шая 

дум ка — шах цёр з за бою 
вяр та ец ца. Як мы ўжо па мя-
та ем, у бе лым і ў тым, што 
аб цяг вае. Тут да рэ чы бу дзе 
яшчэ адзін анек дот пры га-
даць. «Да ра гі, дай гро шай 
на са ля рый» — «На ця бе 
і так ужо скін хе ды па ча лі 
азі рац ца!». Не бу ду пе ра-
каз ваць ві да воч нае пра не-
бяс пе ку та ко га за га ру, па-
прос ту на га даю, што ва ўсім 
лепш за хоў ваць ме ру.

...Не па спе ем азір нуц ца, 
як ле та скон чыц ца. За ста нуц-
ца толь кі ўспа мі ны. І ча кан не 
чар го ва га се зо на. Та му да-
вай це прос та ра да вац ца та-
му, што ма ем за раз: сон цу, 
цеп лы ні, за га рэ лым це лам, 
лёг кай эро ты цы ў адзен ні. 
Ня хай гэ та ўсё ра зам узя тае 
бу дзе толь кі пры го жым і ра-
дуе во ка!

Кас тусь 
ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Як па ка за ла но вае да сле да ван не ан лайн-
па во дзiн аме ры кан скiх пад лет каў, тыя ўсё 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць Twitter 
i Instagram за мест Facebook, па коль кi 
ў Facebook iх не за да валь няе пры сут насць 
вя лi кай коль кас цi да рос лых i не па трэб най 
iн фар ма цыi. У па раў на ннi з 2011 го дам 
вы ка ры стан не пад лет ка мi Twitter 
вы рас ла на 8%.

У хо дзе апы тан ня вы свет лi ла ся, што 94% пад лет каў ма-
юць про фiль на Facebook. Facebook па-ра ней ша му за ста-
ец ца па пу ляр най са цы яль най сет кай, па коль кi зно сi ны там 
з'яў ля юц ца важ ным мо ман там пад лет ка вай са цы я лi за цыi. 
Ад нак боль шасць апы та ных ад ка за лi, што вель мi ўваж лi ва 
ста вяц ца да на стро ек кан фi дэн цы яль нас цi сва ёй ста рон-
кi, i iх про фi лi за кры ты для ста рон нiх лю дзей. Яны ро бяць 
так са ма i iн шыя за ха ды, каб аба ра нiць сваю рэ пу та цыю: 
74% пад лет каў ха ця б раз вы да ля лi не па жа да ных асоб са 

спi са сва iх кан так таў, 59% вы да ля лi або рэ да га ва лi свае 
ста рыя за пi сы, 45% вы да ля лi спа сыл кi са сва iм iмем на 
фо та здым ках, дзе iх ад зна ча лi iн шыя, а 19% шка да ва лi аб 
па кi ну тым ка мен та рыi, за пi се, раз мя шчэн нi фо та або вi дэа. 
Цi ка ва, што ў той час, як боль шасць пад лет каў за кры ва юць 
свае про фi лi на Facebook, iх акаў нты ў Twitter за ста юц ца 
пуб лiч ны мi. Пры чым пад лет кi раз мя шча юць у iн тэр нэ це 
сён ня на шмат больш iн фар ма цыi пра ся бе, чым ра ней: 91% 
апы та ных пуб лi ку юць свае фо та, 71% указ ва юць наз ву 
сва ёй на ву чаль най уста но вы, 71% указ ва юць на се ле ны 
пункт. Свой ад рас пуб лiч на ўказ ва юць 53%, а 20% не ро-
бяць тай ны з ну ма ра свай го тэ ле фо на. Мiж iн шым, у 2006 
го дзе свой ну мар тэ ле фо на ўказ ва лi ў са цы яль ных сет ках 
толь кi 2% пад лет каў, а ад рас — 29%.

Но вай для да след чы каў ста ла вы сно ва пра тое, што 
больш чым па ло ва пад лет каў, якiя вя дуць ак тыў нае жыц цё 
ў са цы яль ных сет ках (57%), ба яц ца раз мя шчаць у са цы яль-
ных сет ках ней кую iн фар ма цыю, та му што хва лю юц ца, што 
ў бу ду чы нi гэ та мо жа ака заць iм дрэн ную па слу гу.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

МЕНШ ДА РОС ЛЫХ — МЕНШ ПРАБ ЛЕМ?


