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

— Ча му вы браў ме на ві-
та яго?

— Гэ ты вы бар зра біў ін-
ту і тыў на. На са мрэч, вы бі раў 
па між Ле а ні дам Шы ры ным і 
Мак сам Алей ні ка вым. У Шы-
ры на клас ныя пес ні, але яны 
— не зу сім мой стыль. А вось 
Алей ні каў, ня хай і вя до мы па 
дзя во чым пра ек це «Топ лес» 
з іх лег ка дум ны мі пе сень ка-
мі, на са мрэч вель мі доб ры 
аў тар. У яго ёсць сур' ёз ныя 
кам па зі цыі. Пры чым па воль-
ныя ме ла дыч ныя рэ чы ў яго 
атрым лі ва юц ца, на мой по-
гляд, знач на лепш. У вы ні ку 
з вы ба рам прад зю са ра я не 
пра лі чыў ся.

— Як у вас склад ва лі ся 
ста сун кі?

— Спа чат ку я ўво гу ле ба-
яў ся з ім раз маў ляць. Ка лі 
яму штось ці не па да ба ла ся, 
ён вель мі рэз ка на гэ та рэ ага-
ваў. І ка лі мы спра ба ва лі ў яго 
пес ні да даць неш та ад ся бе, 
гэ та так са ма, мяк ка ка жу чы, 
не ві та ла ся. Але ўсё ж та кі 
на шы гус ты ў му зы цы су па лі. 
Зра зу меў гэ та, ка лі на ад ным 

з ту раў спеў пес ню Са-
шы Нэ ма «Ізум ру ды ва-
чэй», трош кі змя ніў шы 
ме ло дыю і ма не ру вы-
ка нан ня. І Мак су, як ні 
дзіў на, спа да ба ла ся.

— Удзел у пра ек-
це для ця бе быў «вя-
сё лай пра гул кай» ці 
са праўд ным вы пра-
ба ван нем?

— Ха па ла і ве ся лос-
ці, і цяж кас цяў. Асаб-
лі вы стрэс ад чу ваў на 
вы ступ лен нях пе рад 
прад зю са ра мі. Пер шы 
раз мя не на ту раль на 
ка ла ці ла. Не зна ё мая 
сцэ на, не зна ё мы гук... 
Але з кож ным вы ступ-
лен нем на бі раў ся во-
пы ту, пры вы каў да 
но вых аб ста він. А на 
рэ пе ты цы ях і здым ках 
бы ло ці ка ва і зу сім не 
сум на. Да та го ж мне 
па шчас ці ла ў тым пла-
не, што пе да го гі і пра-
д зю са ры мя не вель мі ма ла 
кры ты ка ва лі, бо я ўсё ра біў 
вель мі ста ран на.

— Атрым лі ва ец ца, ты быў 
лю бім чы кам у суд дзяў?

— Зу сім не. Мя не не кры-
ты ка ва лі, але і не на хваль ва-
лі. Ін шыя прад зю са ры ўво гу-
ле ка за лі Алей ні ка ву: «Улад 
вы сту піў доб ра, але я рэ ка-

мен дую ін ша га» (усмі-
ха ец ца).

— Пра гля даў за пі сы 
са сва і мі вы ступ лен ня-
мі?

— Так. Але для мя не 
гэ та па ку ты. Я заў сё ды 
не за да во ле ны са бой — 
як спя ваю, як вы гля даю, 
як раз маў ляю. Пас ля 
пра гля ду не ка то рых 
урыў каў ха це ла ся за-
біць сты ліс таў (смя ец-
ца). Час цей за ўсё нас 
апра на лі доб ра, але бы лі 
і ві да воч ныя пра маш кі. 
У па віль ё не ад ра зу не 
зра зу ме еш што да ча го, 
у гры мёр ках люс тэр каў 
не бы ло, а по тым па гля-
дзіш на эк ра не — жах! 
Адзен не ві сіць, боў та ец-
ца, і вы гля да еш на 120 
кі ла гра маў.

— Па зна ва лі на ву-
лі цах?

— Бы ва ла. Ча сам 
вель мі ўваж лі ва ўзі ра-

юц ца ў твар. Не каль кі ра зоў 
па ды хо дзі лі і пы та лі ся: «Гэ-
та ж ты спя ваў «Гэ та здо ра-
ва»?». Быў вы па дак: у ка лі-
до ры спы ні лі дзве дзяў чы ны, 

ста яць і ўспа мі на юць, дзе 
мя не ба чы лі. Ці ка ва бы ло 
па гля дзець, як яны прой дуць 
увесь шлях да кан чат ко ва га 
па зна ван ня (смя ец ца). Але 
пра віль ны ва ры янт знай шлі 
амаль ад ра зу.

— Што за раз ад бы ва ец ца 
ў тва ім твор чым жыц ці?

— Рых ту ю ся да здым каў 
клі па — гэ та га лоў ны прыз 
кон кур су. Ёсць ра та цыі на 
АНТ, ра дыё. Пры ем на, што 
тэ ле ка нал за пра шае на свае 
пра ек ты — «Ве ча ры ў Мір скім 
за мку», «Я люб лю Бе ла русь!» 
і ін шыя. Пла ную пра цяг ваць 
пра ца ваць з Мак сам Алей ні-
ка вым, а так са ма ўдзель ні-
чаць у ін шых кон кур сах і тэ-
ле пра ек тах.

— Мо жаш апі саць сваё 
амп луа, свой стыль, сваю 
аў ды то рыю?

— Ду маю, ра на яшчэ рэ-
зю ма ваць та кія рэ чы. Мяр ку-
ю чы па вод гу ках, якія чуў, мая 
твор часць ім па нуе як мо ла дзі, 
так і больш ста лым лю дзям. 
Што да ты чыц ца амп луа... Мне 
больш па да ба юц ца лі рыч ныя 
кам па зі цыі, але я не ад маў ля-
ю ся і ад ін шых му зыч ных во-

пы таў. Ве даю ад но: не ха чу 
быць «па псо вым». Я маю на 
ўва зе тую па пу ляр ную му зы-
ку, якая ва ўсіх аса цы ю ец ца 
з тан нас цю. Хо чац ца ра біць 
неш та ў сты лі «неа», мік са-
ваць роз ныя жан ры, бо чыс ты 
стыль — гэ та сум на.

— Ты ў вы дат най фі-
зіч най фор ме. Зай ма еш ся 
спор там?

— На са мрэч, не. Сва бод-
на га ча су зу сім ня ма. Ка лісь ці 
ў дзя цін стве зай маў ся лёг кай 
ат ле ты кай — штур хан нем яд-
ра. Але прый шло ся вы бі раць 
— му зы ка ці спорт. Вось так 
і па кон чыў з лёг кай ат ле ты-
кай.

— Ад ча го табе ха це ла ся 
б па зба віц ца ў сва ім ха рак-
та ры?

— Ад ня ўпэў не нас ці ў са бе. 
Цяж ка быць ар тыс там-па чат-
коў цам і не быць аб са лют на 
ўпэў не ным у сва іх маг чы мас цях. 
Я заў сё ды ў са бе су мня ва ю ся, 
за ле жу ад чу жо га мер ка ван ня. 
Вось ска жуць мне двац цаць 
кам плі мен таў і ад ну кры тыч ную 
фра зу, а мне ўсё роў на бу дзе 
ні я ка ва та. Вось та кі я.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
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Па лi на Цi мо хi на на ра дзi ла ся 
ў сям'i ак цё раў. Та та ха цеў, 
каб дач ка ста ла акт ры сай, 
але по тым дзяў чын ку ад да лi 
ў му зыч ную шко лу. Сён ня му-
зы ка ста ла яе пра фе сi яй. На 
твор чым ра хун ку — удзел у 
мiж на род ных кон кур сах, пра-
ца ў гур це «Сваё не ба» i соль-
ны пра ект Pauline. Iмк нен не 
рэа лi зоў ваць свой твор чы па-
тэн цы ял вi да воч нае, але яшчэ 
столь кi не ска за на га...

— За раз вы на сцэ нiч най пра-
сто ры iс ну е це як Pauline цi як са-
лiст ка гур та «Сваё не ба»?

— Сён ня больш ак тыў на я за ня-
тая ў гур це. З во се нi пла ную ад на-
вiць сваю соль ную дзей насць, та му 
што той кi ру нак, у якiм мы пра цу ем 
у гур це, ад роз нi ва ец ца ад ма iх улас-
ных iдэй i ба чан ня iх ува саб лен ня. 
Ад чу ваю, што мне па трэ бен пра ект, 
дзе зма гу рэа лi зоў ваць ся бе i як аў-
тар, i як кам па зi тар, i бу ду са ма ўсiм 
рас па ра джац ца.

— Зна ём ства з Ула дзi мi рам 
Кур ло вi чам ста ла ва шым твор чым 
стар там?

— Без умоў на, так мож на ска заць, 
бо мы па зна ё мi лi ся ў 2006 го дзе. Та-
ды я яшчэ на ву ча ла ся ў шко ле, але 
ўжо пi са ла пес нi. Гэ та бы лi мае пер-
шыя кро кi. По тым я скон чы ла шко лу, 

i на шы да ро гi ча со ва ра зы шлi ся. А 
сё ле та ён зноў па тэ ле фа на ваў i пра-
па на ваў па пра ца ваць у гур це «Сваё 
не ба».

— Пра па но ву не доў га аб дум-
ва лi?

— Я па ду ма ла: а ча му не па спра-
ба ваць? На па чат ку бы лi скла да нас-
цi, а за раз мы з гур том ужо на бi ра ем 
аба ро ты. На ша су пра цоў нiц тва да-
ло мне во пыт у пла не вы ступ лен няў, 
сцэ нiч на га май стэр ства.

— Як склад ва юц ца ў вас ад но-
сi ны ў гур це?

— У нас ня ма та кой па зi цыi, што 
мы ро бiм толь кi так, як ска заў кi раў-
нiк. Ула дзi мiр час та да нас пры слу-
хоў ва ец ца. Кож ны з нас мо жа вы ка-
заць, з чым ён не згод ны. Iмк нём ся 
шу каць кам пра мi сы, якiя ўсiх бу дуць 
за да валь няць. А ў цэ лым мы да вя ра-
ем ад но ад на му. Бы вае, на прык лад, 
мы за пiс ва ем кам па зi цыю, а ў кан-
чат ко вым ва ры ян це атрым лi ва ец ца 
не тое, на што раз лiч ва лi. У кож на га 
з нас роз ныя по гля ды, ад нак трэ ба 
ра зу мець: мы ка лек тыў i вы нiк па-
вi нен за да валь няць усiх. Са дзiм ся i 
аб мяр коў ва ем...

— Вы кам форт на ад чу ва е це ся-
бе ў муж чын скiм ка лек ты ве?

— Цу доў на! Спа чат ку, праў да, 
бы ло кры ху ня ём ка, бо ўвесь iн-
стру мен таль ны ка лек тыў склаў ся 
да май го пры хо ду. А за раз ад чу ваю 

ся бе кам форт на ў муж чын скiм акру-
жэн нi. Ча сам бы вае не прос та, бо 
ўсе лю дзi твор чыя. Але ад iх мож на 
i кам плi мен ты па чуць, i дзве ры яны 
пры тры ма юць... Ня ма нi я кай зайз-
драс цi, злос цi. На рэ пе ты цы ях мо-
жам да ваць ад но ад на му па ра ды.

— Бу ду чы са лiст кай, ад чу ва е це 
ся бе лi да рам?

— У за леж нас цi ад та го, што 
ўклад ваць у па няц це лi дар ства. Ка-
лi лi дар — ча ла век, якi мо жа дык-
та ваць ней кiя свае ўмо вы, то ў нас 
та ко га на огул ня ма. Мер ка ван нi 
ўдзель нi каў гру пы раў на сiль ныя. Iн-
шая спра ва, што аў ды то рыя мо жа 
па мне ра бiць вы сно вы пра гурт у 
цэ лым. Са лiст жа час та пры цяг вае 
больш ува гi. Ад нак тут мно гае яшчэ 
за ле жыць i ад пры хiль нi каў твор час-
цi, бо дзяў ча ты лю бяць гля дзець на 
хлоп цаў i на ад ва рот.

— «Сваё не ба» — наз ва, у якой 
ёсць мес ца пэў най фi ла со фii. Што 
вы ўклад ва е це ў яе?

— Спа чат ку, ка лi я прый шла ў 
гру пу, то яна бы ла без наз вы. 
По тым па ча лi ду маць, ад нак 
так i не спы нi лi ся на ней кiм ад-
ным ва ры ян це. Праз ней кi час 
да вя ло ся зноў вяр нуц ца да гэ-
та га пы тан ня. Па ча лi аб мяр-
коў ваць — i з'я вi ла ся «Сваё 
не ба». Па-пер шае, наз ва ад-
па вя дае на ша му рэ пер ту а ру. 
На прык лад, для мя не «Сваё 
не ба» — гэ та неш та аса бiс-
тае, што ёсць унут ры кож на-
га з нас. I ў на шай твор час цi 
кож ны так са ма мо жа знай сцi 
неш та для ся бе. Да рэ чы, ужо 
ка лi вы бра лi наз ву для гур та, 
то праз ней кi час ус пом нi ла ся 
цы та та з тво ра Ка рат ке вi ча 
«Лад дзя рос па чы», дзе ён пi-
ша: «Ча ла век но сiць сваё не-
ба з са бою». Гэ ты факт толь кi 
ўзмац нiў на шу ве ру, што мы 
зра бi лi пра вiль ны вы бар.

— Што сён ня ў му зы цы 

га лоў нае: каб «чап-
ля ла» або ўмен не 
спя ваць у тры ак-
та вы?

— Скла да нае пы-
тан не, бо ёсць па-
няц це тэх нi кi i ёсць 
дыя па зон. Гэ тыя 
два склад нi кi плюс 
ак цёр скае май стэр-
ства — ба за выя для 
ар тыс та. Каб па шы-
рыць дыя па зон, да-
стат ко ва браць уро кi 
па ва ка ле, але пра цы 
толь кi ў гэ тым кi рун-
ку не да стат ко ва. Бы-
вае, што нех та спя-
вае на ват без ва каль ных здоль нас-
цяў, ад нак пес нi — цi ка выя, тэмбр 
«чап ляе» i ты слу ха еш, не ад ры ва-
ю чы ся. Без умоў на, тэх нiч на заў сё-
ды трэ ба рас цi. Для пос пе ху ж трэ ба 
быць перш за ўсё ар тыс там, бо ты 
цi ка вы пуб лi цы, ка лi ёсць не толь кi 
го лас, але i ўмен не па даць яго.

— Цi скла да на пра бi вац ца ма-
ла дым та лен там?

— Сён ня ў нас, як, у прын цы пе, 
i ўсю ды, мно гае вы ра ша юць су вя зi. 
Але не вар та ду маць, што ка лi ў вас 
iх ня ма, то не трэ ба на ват спра ба-
ваць неш та ра бiць. Кан так ты, яны 
ж з ча сам на жы ва юц ца, iх трэ ба на-
пра цоў ваць. Тут мо гуць да па маг чы 
i са цы яль ныя сет кi, i ўдзел у роз ных 
кон кур сах. Ка лi спра бу еш роз ныя ва-
ры ян ты, то ця бе аба вяз ко ва не дзе 
за ўва жаць. Каб пра бiц ца ў наш час, 
па трэб ны яшчэ i фi нан са выя вы дат кi. 
Мы за раз ро бiм усё сва i мi сi ла мi. Па-
чат коў цам мож на ска рыс тац ца спон-
сар скай да па мо гай аль бо спа дзя вац-
ца на ўлас нае ўмен не пра бi вац ца. 
Заў сё ды змо жа пра бiц ца ча ла век, 
якi ве дае, ча го ён хо ча. I ва ўсёй гэ-
тай за ду ме вар та па мя таць: вель мi 
важ на, якi пра дукт ты пра па ноў ва-

еш свай му слу ха чу. Аба вяз ко ва па-
вiн на пры сут нi чаць ары гi наль насць. 
Але ваш пра дукт па вi нен па да бац ца 
перш за ўсё вам, бо ў ад ва рот ным 
вы пад ку вы не змо жа це яго пра даць. 
Яшчэ па вiн на пры сут нi чаць па ва га 
да сва ёй аў ды то рыi.

— У вас ёсць во пыт удзе лу ў 
роз ных кон кур сах. У гэ тым ася-
род ку ад чу ва ец ца кан ку рэн цыя?

— Ад чу ва ец ца, i яна не ма лая. Гля-
дзiш на тых, хто по бач i ра зу ме еш: 
вы кан ку ры ру е це на ад ных умо вах, 
а пры гэ тым па-роз на му гля дзi це на 
рэ чы. Мне ж важ на, каб кан ку рэн цыя 
бы ла раў на знач най. Я, ча сам, ад чу-
ва ла, што не ўпiс ва ю ся ў агуль ную 
ма су, хоць мя не i ад зна ча лi. Не ба чу 
сэн су зма гац ца ра зам на кон кур се, 
ка лi кож ны на кi ра ва ны на свой сег-
мент.

— Вы не як ска за лi: у бе ла рус-
ка моў най му зы кi ёсць перс пек ты-
ва. У чым гэ та пра яў ля ец ца?

— Ся род мо ла дзi сён ня шмат юна-
коў i дзяў чат, якiя не цу ра юц ца бе-
ла рус кай мо вы. Пры вi ваць лю боў да 
бе ла рус кай мо вы праз пес нi — доб-
рая так ты ка. Пес нi бу дуць спя ваць, а 
зна чыць, i раз маў ляць з'я вiц ца жа дан-
не. Ад на з пры чын май го вяр тан ня да 
соль най твор час цi — iмк нен не пра ца-
ваць у та кiм кi рун ку. Я ха чу зра бiць, 
мо жа, i не поў нас цю бе ла рус ка моў ны 
пра ект, але ў пра цэнт ных су ад но сi-
нах, ду маю, пра цэн таў на сем дзе сят 
на род най мо ве. Мне гэ та па да ба-
ец ца, мне цi ка ва пра ца ваць у та кiм 
рэ чы шчы. I, не вы клю чаю, тут мож на 
бу дзе раз лiч ваць на пос пех.

Але на ДРАП КО.

Па лi на ЦI МО ХI НА:

«КОЖ НЫ ЧА ЛА ВЕК «КОЖ НЫ ЧА ЛА ВЕК 
НО СIЦЬ СВАЁ НЕ БА З СА БОЮ»НО СIЦЬ СВАЁ НЕ БА З СА БОЮ»

Ужо ка лi вы бра лi наз ву 
для гур та, то праз ней кi час 
ус пом нi ла ся цы та та 
з тво ра Ка рат ке вi ча «Лад дзя 
рос па чы», дзе ён пi ша: 
«Ча ла век но сiць сваё не ба 
з са бою».

Пры вi ваць лю боў да 
бе ла рус кай мо вы праз пес нi 
— доб рая так ты ка. Пес нi 
бу дуць спя ваць, а зна чыць, i 
раз маў ляць з'я вiц ца жа дан не. 


