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Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе

Будзем знаёмыяБудзем знаёмыя

Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

— Ска жы це, эмо цыі пас ля «Сла вян-
ска га ба за ру» ўжо сціх лі?

— Шчы ра ка жу чы, яшчэ не зу сім. Сам 
не да кан ца ад кон кур су ады шоў, і ад чу ва-
ец ца, што ін та рэс да мя не яшчэ не стра ці-
лі. Я ўвесь час пры гад ваю фес ты валь ныя 
па дзеі і ра зу мею: та кое зда ра ец ца ў жыц ці 
толь кі раз!

— Што даў вам кон курс?
— На кон кур се я на быў ка ла саль ны во-

пыт. Збы ла ся ма ра май го дзя цін ства, якая 
зда ва ла ся не да ся галь най. Я не пла на ваў 
здзяйс няць яе сё ле та, але ўсё скла ла ся так, 
што мне вы паў шанц па спра ба ваць свае сі-
лы. Пры ем на бы ло, ка лі па ды хо дзі лі лю дзі 
і ка за лі, што ім бы ло не со рам на за Бе ла-

русь. Лі чу зроб ле нае па спя хо вым кро кам. 
Перш за ўсё та му, што я за явіў пра ся бе. 
«Сла вян скі ба зар» — са мая ад мет ная па-
дзея май го жыц ця сё ле та.

— На рэ пе ты цы ях як ацэнь ва лі свае 
шан цы?

— Ве да е це, ад чу ва ла ся зда ро вая кан-
ку рэн цыя. Мы звяр та лі ўва гу на тое, як 
спя ва юць ін шыя, ацэнь ва лі свае сі лы. 
Я схлу шу, ка лі ска жу, што га лоў ным бы-
ло паў дзель ні чаць. «Сла вян скі ба зар» — 
не пер шы кон курс у ма ёй сцэ ніч най бія-
гра фіі. На мно гіх я зай маў пер шыя мес цы, 
браў Гран-пры, та му, без умоў на, ішоў ту ды 
па пе ра мо гу.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Аляк сандр СА ЛАЎ ЁЎ:

Мож на ска заць, што ма ра пра сцэ ну пе рад ала ся яму ў спад чы ну 
ад баць кі, які ў ма ла до сці спя ваў. Ця пер сцэ ніч ная пра сто ра 
ста ла пра фе сій най ні шай для Аляк санд ра Са лаў ё ва.
На яго ра хун ку ўдзел у фо ру мах «Ад на зям ля», «Бе ла за ўскі 
акорд», фес ты валі бе ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма ла дзеч на-2009», 
дзе ўзяў Гран-пры і прыз гля дац кіх сім па тый. А сё ле та 
ён прад стаў ляў Бе ла русь на кон кур се «Сла вян скі ба зар»
і за няў трэ цяе мес ца. Што да па ма гае яму іс ці на пе рад? 
Ба дай што цвя ро зая ацэн ка сва іх жа дан няў і маг чы мас цяў, 
пад ма ца ва ных шчы рас цю і пра ца ві тас цю. Пра сваю сцэ ніч ную 
за гар тоў ку, жыц цё выя пры яры тэ ты і шчас лі выя су стрэ чы 
Аляк сандр рас ка заў на ша му ка рэс пан дэн ту.

У 1999 го дзе аме ры кан цы пры ду ма лi не звы чай ны спо саб 
зна ём ства пад наз вай «speed dating», або «хут кiя спат кан-
нi». Сут насць яго ў на ступ ным. У клу бе збi ра ец ца роў ная 
коль касць адзi но кiх муж чын i жан чын, якiя хо чуць знай сцi 
са бе парт нё ра. Яны рас са джва юц ца за сто лi ка мi па па рах 
i раз маў ля юць не каль кi хвi лiн. По тым па гу ка вым сiг на ле 
ўдзель нi кi су стрэ чы мя ня юц ца су раз моў ца мi.
Коль кi ча су та му та кiя «на на ве ча рын кi» з'я вi лi ся ў Ра сii, а 
ня даў на дай шлi i да нас. На зва ны спо саб зна ём ства прый-
шоў ся да спа до бы бе ла ру сам, бо гэ та не спат кан не «ўсля-
пую», як у iн тэр нэ це. I ў той жа час та кая воч ная су стрэ ча 
нi да ча го не аба вяз вае, ка лi, вя до ма, пра ця гу зна ём ства не 
па жа да юць са мi яго ўдзель нi кi.
У Мiн ску «хут кiя спат кан нi» не каль кi змя нi лi фар мат. Узяў-
шы за асно ву iдэю аме ры кан скiх зна ём стваў, ар га нi за та ры 
ста лi iм пра вi за ваць. У не ка то рых клу бах дзе ля «ра за грэ ву» 
пе рад су стрэ ча мi ву чаць тан ца ваць ла цi на а ме ры кан скiя 
тан цы, у iн шых — удзель нi кi гу ля юць у ру хо мыя i iн тэ ле-
кту аль ныя гуль нi. Я вы ра шы ла абы сцi ся без экс пе ры мен-
таў i за зiр нуць на больш тра ды цый ны i блiз кi да ары гi на ла 
«спiд-дэй тынг»...

«На ша му клу бу амаль два га ды, — рас па вёў кi раў нiк ад на го з пра ек-
таў «хут кiх спат кан няў» у Мiн ску Ва дзiм Су да коў, — i су стра ка ем ся мы 
ўжо 52-i раз. За гэ ты час праз нас прай шло ка ля ты ся чы ча ла век. Вы нi кi 
бы лi роз ныя: па ры сы хо дзi лi ся як на ка рот кi тэр мiн, так i на пра цяг лы. 
Бы ло на ват не каль кi вя сел ляў».

Каб паў дзель нi чаць у «хут кiх спат кан нях», трэ ба за га дзя звя зац ца з 
ар га нi за та ра мi. Гру па фар мi ру ец ца з улi кам уз рос та вых аб ме жа ван няў. 
Для дзяў чат гэ та 22-27, а для хлоп цаў 23-30 га доў. Ка лi ар га нi за та ры па-
ве дам ля юць, што гру па сфар мi ра ва на, мож на рас па чы наць пад рых тоў ку 
да «вы ха ду ў свет». У ся рэд нiм за адзiн ве чар па мiж са бой зна ё мяц ца 
10 пар. На кож ную «су стрэ чу» да ец ца па пяць хвi лiн.

«Ёсць стэ рэа тып, што да нас пры хо дзяць ад ны ня ўдач нi кi, — па дзя-
лi ла ся iн шы ар га нi за тар «хут кiх спат кан няў» Анас та сiя Маг ла ша ва. 
— Але гэ та не так. На прык лад, асноў ная ма са ўдзель нi каў-муж чын 
— гэ та лю дзi, якiя ўвесь час пра цу юць. Та му ў нас шмат пра гра мiс таў, 
ура чоў. Iм прос та не ха пае ча су на тое, каб па зна ё мiц ца з су праць лег-
лым по лам».

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

ПА СПРА БА ВАЦЬ УСЁ 
…Го рад су стрэў па хмур ным на-

двор' ем i во сень скай шэ рас цю, 
а мая су раз моў ца — фар ба мi. Пры-
чым у пра мым сэн се гэ та га сло ва. 
Ка лi я прый шла, Iры на як раз раз ма-
лёў ва ла гу аш шу лi та ры на па пе ры.

— Рых тую гуль ня вую пра гра му 
для дзя цей, вось i за па са юся рэ квi зi-
там, — па тлу ма чы ла мне сэнс сва ёй 
пра цы. — З ма лы мi мне най больш 
цi ка ва, але, па на зi ран нях, дзi ця чыя 
гуль ня выя пра гра мы вель мi час та 
па да ба юц ца i да рос лым.

Пра цоў ны дзень у дзяў чы ны звы-
чай на па чы на ец ца а вось май ра нi-
цы i доў жыц ца да пя цi га дзiн ве ча-
ра. Але ка лi га вор ка iдзе пра ар га-
нi за цыю свят, лiш нiя ад пра ца ва ныя 
га дзi ны лi чыць не вы па дае. Iры на 
згад вае, што боль шасць яе сяб роў i 
зна ё мых жы ве ў Мiн ску — праў да, 
па ехаць ту ды на кож ныя вы хад-
ныя не атрым лi ва ец ца. Як пра вi ла, 
на су бо ту-ня дзе лю пры па да юць тыя 
са мыя свя ты, та му да во дзiц ца пра-
ца ваць. Ня даў на, на прык лад, ез дзi лi 
ў Слуцк на аб лас ное ме ра пры ем-
ства. Вось i вышла, што ў баць коў 
(яны жы вуць не да лё ка ад Го ме ля) 
дзяў чы на са жнiў ня яшчэ нi вод на га 

ра зу не бы ла. Да бi рац ца, да рэ чы, 
не так скла да на — ча ты ры га дзi ны 
на цяг нi ку. Ма ма ўжо на ват «па гра-
жа ла»: «Ка лi не пры е дзеш, са ма да 
ця бе пры еду!».

Iры на ка жа, што да та ко га гра-
фi ка яна, у прын цы пе, пры звы ча-
i ла ся.

— Спа чат ку мя не кры ху «на-
кры ла», — пры гад вае су раз моў-
ца. — Но выя аб ста вi ны як-нi як. Мая 
су сед ка (дзяў чы на па ру га доў та му 
гэ так жа пры еха ла па раз мер ка ван-
нi, дзе лiць з Iры най адзiн iн тэр на цкi 
блок на два iх. — Аўт.), дзя куй ёй, 
пад трым лi ва ла i су па кой ва ла, на ват 
да зво лi ла ка рыс тац ца сва ёй праль-
най ма шы най.

Маг чы ма, адап та цыя бы ла б 
больш скла да най, ка лi б не пяць га-
доў жыц ця ў сту дэнц кiм iн тэр на це. 
Та ды, як ка жа са ма Iры на, «хат няя 

дзяў чын ка» пры еха ла ў Мiнск i бы-
ла ў шо ку ад та го, што ўсё ва кол 
не вя до мае, а по бач у па коi жы вуць 
два зу сiм чу жыя ча ла ве кi. У Сма ля-
вi чах на столь кi вост рых ад чу ван няў 
не бы ло.

Ця пер са праў ды су ма ваць ня ма 
ка лi, бо яшчэ i сяб ры ча сам клi чуць 
да па маг чы ар га нi за ваць цi пра вес цi 
ме ра пры ем ства. Ра бiць гэ та да во-
дзiц ца не толь кi ў ста лi цы. Ня даў на 
сяб роў ка, што па еха ла пра ца ваць 
у Свiс лач, на Гро дзен шчы ну, за пра-
сi ла да ся бе. Ра зам дзяў ча ты спра вi-
лi ся са «Свiс лац кiм кiр ма шом».

— Па куль што вель мi хо чац ца 
па спра ба ваць усё, ча му мя не на ву-
чы лi. Ве даю, што та кi за пал вель мi 
хут ка «пе ра га рае», а та му гэ тыя два 
га ды вель мi важ ныя, — пры зна ла ся 
мая су раз моў ца.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ПА ЗНА Ё МIЦ ЦА ЗА... 
ПЯЦЬ ХВI ЛIН,

аль бо Ча му ста но вяц ца 
па пу ляр ны мi

«хут кiя спат кан нi»

КУЛЬ ТУ РУ — У МА СЫ,
Кож ны сам рэ жы сёр свай го лё су

 «МАЁ ЖЫЦ ЦЁ СЁННЯ —
НЕШ ТА СВЕТ ЛАЕ,

АД ЧА ГО ВЫ РАС ТА ЮЦЬ КРЫ ЛЫ»

— А дзе тут Дом куль ту ры? — па куль iш ла 
з чы гу нач най стан цыi, «за му чы ла» гэ тым 
пы тан нем ча ла век сем: у не зна ё мым мес цы 
цяж ка ва та ары ен та вац ца, а ў Сма ля вi чах 
да вя ло ся па бы ваць упер шы ню. Па вод ле 
ле ген ды, даў ным даў но тут рос не пра лаз ны 
лес, ку ды злая ма ча ха ад вез ла сваю пад ча ры цу. 
Баць ка за не па ко iў ся, ку ды ж пра па ла дач ка, 
i пай шоў на по шу кi. Знай шоў ён яе пад ша та мi 
сма лiс тых сос наў. Там i за сна ва лi Сма ля вi чы… 
А зу сiм ня даў на, у жнiў нi, сю ды тра пi ла Iры на 
Гу дойць. Не, не па ду май це, нi я кай «злой 
ма ча хi» i iн шых тра гiч ных аб ста вiн. Уся го толь кi 
раз мер ка ван не пас ля за кан чэн ня ста лiч на га 
ўнi вер сi тэ та куль ту ры. Як жы вец ца ма ла до му 
вя ду ча му ме та дыс ту па куль тур на-забаўляльнай 
дзей нас цi?

Маг чы ма, адап та цыя бы ла б больш 
скла да най, ка лi б не пяць га доў 
жыц ця ў сту дэнц кiм iн тэр на це. 
У Сма ля вi чах на столь кi вост рых 
ад чу ван няў не бы ло.


