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Але по тым i яны ўцяг ну лi-
ся, i ўжо на пры кан цы ве ча ра 
быў адзiн су цэль ны «ка зан-
тып»... Вя лi сваё вя сел ле 
мы са мi. I спра ва не ў тым, 
што жа да лi не як са ры гi наль-
нi чаць... Прос та мы столь кi 
па ба чы лi i пра вя лi стан дарт-
ных, пра вiль ных вя сел ляў, 
што пры стой на сес цi за ста-
лы ў сваё свя та не маг лi нi як. 
Ха це лi зра бiць, як нам хо чац-
ца, а не як за гад вае тра ды-
цыя. Ува хо дзi лi ў за лу пад 
«Too Funky» Джор джа Май-
кла, i ў кан цы ве ча рын кi ўсiх 
гас цей за пра сi лi ў боў лiнг, а 
са мi... па еха лi рых та вац ца да 
заўт раш ня га эфi ру. Мы ж нi ў 
якiя вод пус кi не сы хо дзi лi — 
нi ў «мя до выя», нi ў «ця жар-
ныя». Аса бiс та я на пя рэ дад-
нi вя сел ля да адзi нац ца тай 
ве ча ра яшчэ сцэ на рый ней кi 
пi са ла... па куль Глеб быў на 
«хла печ нi ку».

Глеб: То ма ўжо ўсё рас-
ка за ла. А «хла печ нiк» у мя не 
быў, гэ та праў да. Але я яго 
не пом ню...

— Да рэ чы, зу сiм хут ка 
ў вас пры го жая да та — 
10-год дзе, яно ж ру жо вае 
вя сел ле. Цi пла ну е це не як 
ад зна чыць?

То ма: Глеб, пла ну ем?
Глеб: А як жа... Я, праў да, 

бу ду ў ка ман дзi роў цы.
— У кож най сям'i зда ра-

юц ца кры зi сы — а ў твор-
чай, на пэў на, яшчэ i су ты-
ка юц ца ам бi цыi. У вас цi 
на хо дзiў «цюк на крук»? 
Хто пер шы са сту пае, ка лi 
рап там па сва ры лi ся?

То ма: За раз у нас ня ма 
су мес ных пра ек таў, а яшчэ 
паў го да та му, ка лi ра зам 
пра ца ва лi на «Ра ды у се», 
— сва ры лi ся па ста ян на. 
I ме на вi та па ра бо чых пы тан-
нях. На огул, мы абое тэм пе-
ра мент ныя лю дзi, за во дзiм ся 
з паў аба ро та...

Глеб: Не, у нас ёсць су-
мес ны пра ект — сям'я. 
Я спра бую цвя ро за аца нiць, 
што ж мы ма ем пас ля 10 га-

доў су мес на га жыц ця. Трое 
дзя цей, ма шы ны-ква тэ ры, 
не каль кi моц ных тэ ле- i ра-
дыё пра ек таў, пра фе сiй ныя 
ўзна га ро ды, спрэч кi-пры мi-
рэн нi, кот, ха мяк. Па-мой му, 
ня бла га па пра ца ва лi.

— Ка лi не сак рэт, якiя 
ры сы ха рак та ру ад но ў 
ад ным вы па-ра ней ша му 
пя шчот на лю бi це, а з якi мi 
скла да на пры мi рыц ца?

То ма: Я па-ра ней ша му 
люб лю яго драй во васць i та-
лент. З iм ня сум на i цi ка ва. 
Ка лi муж стра ляе ў цi ры — то 
тра пiць у «яб лы чак», ка лi вы-
ра шыць на ву чыц ца гу ляць у 
боў лiнг — то ста не чэм пi ё нам, 
ка лi рап там па го дзiц ца па кле-
iць шпа ле ры — па кле iць iдэа-
льна, а ка лi пой дзе 
раз бi рац ца ў ЖЭС — 
вер нец ца з пе ра мо-
гай. А не па да ба ец ца, 
як i ра ней, яго скар-
пi ён ская жорст касць. 
За дзень Гле бу аба-
вяз ко ва трэ ба вы нi-
шчыць, пе ра тва рыць 
у по пел ад на го-двух-
трох ча ла век. Час та 
гэ та бы ва ем мы.

Глеб: Мне ў ёй усё 
па да ба ец ца... Акра мя 
кан сер ва тыў нас цi. 
Я паў го да ўга вор ваў 
яе на быць па су да мы-
еч ную ма шы ну. Яна ж 
ба iц ца лю бой тэх нi кi. 
I тут су пра цiў ля ла ся 
да апош ня га, а ця пер 
без па су да мый кi жыц ця не 
ўяў ляе. Тое ж з усiм — ноў т -
бук, тэ ле фон... Да апош ня га 
ўпi ра ец ца, па куль апа рат ужо 
не ла ма ец ца. Ма шы ну да гэ-
туль не во дзiць, хоць i пра вы, 
i ма шы на ёсць. I са ма лё там 
ля таць ба iц ца. Сло вам, жон ка 
ў мя не за ну да i ба яз лiў ка.

То ма: А ў мя не муж — ты-
ран i дэс пат.

Глеб: Я ця бе так са ма ка-
хаю...

«Я ЗА АХ ВОЧ ВАЮ 
I ПЕ ШЧУ, ГЛЕБ — 
КАНТ РА ЛЮЕ 
I ПРЫ МЯ НЯЕ САНК ЦЫI»

Сён ня ў сям'i Ял фi ма вых 
трое дзя цей: Мац вей, Ка ця i 
ма лод шы, 5-га до вы Го ша. Та-
ма ра Лi сiц кая не ўтой вае, але 
i не пад крэс лi вае, што ста рэй-
шы сын — ад пер ша га шлю бу, 
якi не вы тры маў вы пра ба ван-
не кры зi сам 1998 го да.

— Ад на спра ва — за ва-
я ваць ка ха ную жан чы ну, i 
зу сiм iн шая — зава я ваць 
да вер яе дзi ця цi. Як склад-

ва юц ца ад но сi ны Гле ба з 
Мац ве ем?

То ма: Ня лёг ка, але Глеб, у 
прын цы пе, не сен ты мен таль-
ны хло пец... Мац вей — iн ту iт, 
ама тар па раз ва жаць, кры ху 
ля нi вы i ле ту цен ны. А Глеб — 
сэн со рык, жорст кi, прын цы по-
вы, па тра ба валь ны. На ту раль-
на, пры та кiм рас кла дзе бу дзе 
iск рыць. По тым, Мац вею за-
раз 14 — скла да ны ўзрост. 
Сло вам, я як пе ра моў нiк-мi-
ра тво рац заўж ды на па га то ве. 
Ра зу мею, што абое ра бое, але 
i ра зу мею, што абод ва ма юць 
ра цыю. Мац вей мае пра ва на 
свой стыль жыц ця i на дзя цiн-
ства, а Глеб мае пра ва (i на-
ват аба вя за ны) на ву чыць яго 
быць муж чы нам.

Глеб: У мя не ў гэ тым сэн-
се так са ма бы ло не iдэа льнае 
дзя цiн ства. Мя не на ву чы лi 
быць муж чы нам у ар мii, а да 
та го вы хоў ва ла ма цi. Я не ха-
чу, каб Мац вей су тык нуў ся з 
тым жа, з чым я ў свой час. 
Ня хай ён лепш ад мя не па чуе 
ўсё не пры ем нае i на ву чыц ца 
аба ра няц ца.

— На коль кi я ве даю, два-
iх ма лод шых дзя цей вы на-
ра джа лi ра зам. З'я ва ў на-
шым гра мад стве ўсё яшчэ 
ня звык лая, мно гiя муж чы-
ны на гэ та не асмель ва-
юц ца. У ва шым вы пад ку 
ра шэн не бы ло агуль ным? 
Як ад бiў ся гэ ты во пыт на 
ўза е ма ад но сi нах?

То ма: Я ўсiм жан чы нам 
рэ ка мен дую на ра джаць з му-
жам. Плю соў знач на больш, 
чым мi ну саў. У рэш це рэшт, 
удва iх на ра джаць ляг чэй i 
бяс печ ней. Глеб быў ма iм су-
вяз ным па мiж су све та мi. Ка-
цю я па ча ла на ра джаць яшчэ 
ў па ла це, праз 20 хвi лiн пас ля 
ам нi я та мii, амаль без схва так, 
на ват мед сяст ра не ад ра зу 

па ве ры ла. Ка лi б не Глеб, якi 
па бег, знай шоў i пры вёў з 
«ля туч кi» дак та роў, — не ве-
даю, што бы ло б... I ма сi ра ваў 
мя не, i вы слу хоў ваў...

Глеб: Нi чо га дзiў на га i 
страш на га ў су мес ных ро-
дах ня ма. Не ве даю, ча му 
там не ка то рыя страч ва юць 
пры том насць... Я не страч-
ваў. За тое мог пра кант ра ля-
ваць усе эта пы.

— У сэн се вы ха ван ня 
дзя цей — у вас у сям'i дэ-
ма кра тыя аль бо ма нар хiя?

То ма: Ма нар хiч ны ду а лiзм. 
(Усмi ха ец ца.) Я пры трым лi ва-
ю ся ямай ска-скан ды наў скiх 
прын цы паў, а Глеб — ня мец кi 
кай зер. Я сяб рую, за ах воч ваю 
i пе шчу, Глеб — кант ра люе, 

па тра буе i пры мя няе санк цыi. 
Зра зу ме ла, што пры та кiм 
рас кла дзе яму ця жэй, але...

Глеб: Я ха чу на ву чыць iх 
ад каз ваць за свае сло вы. 
Спат рэ бiц ца.

То ма: Ста ра ем ся браць 
дзя цей з са бой на пра цу, на 
ме ра пры ем ствы, якiя ла дзiм: 
ня хай ба чаць усё жыў цом, 
шмат ча го сло ва мi не рас-
тлу ма чыць.

— Хто з вас хо дзiць на 
баць коў скiя схо ды, у дзi-
ця чую па лi клi нi ку? I якiм 
чы нам вы ра ша е це, на якiя 
сек цыi i гурт кi за пi саць 
дзя цей?

Глеб: На баць коў скiя схо-
ды хо дзiм па чар зе — iдзе 
той, хто воль ны. Схо ды ж 
звы чай на пра вод зяць а шос-
тай ве ча ра, а ў нас пра ца 
не нар ма ва ная. Ча сам я iду 
на адзiн сход, а То ма на дру-
гi — яны ж бы ва юць ва ўсiх 
кла саў у адзiн дзень.

То ма: Гурт ка мi i дзi ця чым 
воль ным ча сам зай ма ю ся я. 
Але Глеб кож ныя вы хад ныя 
во зiць са ма га ма лод ша га, 
Iгар ка, у раз вi ва ю чую шко-
лу. Што да за ня тас цi — у 
Мац вея ця пер да дат ко вая 
анг лiй ская, ма ля ван не i на-
ша з iм агуль ная трэ на жор-
ная за ла; у Ка цi — трэ цi клас 
му зыч най шко лы i ан самбль 
(яна там лi ха ба ра ба нiць) 
плюс ма ля ван не; у Го шы-
ка — раз вi ва ю чая шко ла i 
ла га пед.

— Да рэ чы, хто-не будзь 
з дзя цей вы каз ваў жа дан-
не пай сцi па баць коў скiм 
шля ху? Мо жа, Ка ця з ма мi-
най да па мо гай пi ша каз кi, а 

Мац вей ма рыць пра кар'-
е ру тэ ле вя ду ча га?

Глеб: Не на вяз ва ем.
То ма: Яны ве да юць, як 

гэ та — быць тэ ле вя ду чым, 
ста яць на сцэ не. Ве да юць, 
як пi шуц ца кнi гi. Акра мя iн-
фар ма цыi i ге наў, у iх ёсць 
i пэў ны во пыт. А да лей ня-
хай са мi вы бi ра юць.

«НЕ ПЕ РА ШКА ДЖАЦЬ 
АД НО АД НА МУ 
РА ЗУМ НЫ МI 
ПА РА ДА МI»

— Акра мя пра фе сiй-
най за ня тас цi ў роз ных 
сфе рах, ва ўсiх баць коў 
ёсць яшчэ паў ся дзён ныя 
спра вы: пра вер ка школь-

ных «да ма шак», за бес пя-
чэн не по бы ту, па боч ная 
«гра мад ская на груз ка»... 
Сям'я Ял фi ма вых блiс ку ча 
з усiм гэ тым спраў ля ец ца — 
не здар ма ж ле тась вы ста лi 
ад ной з леп шых шмат дзет-
ных сем' яў Мiн ска. Ла гiч на, 
што не ад ну мя не цi ка вiць 
пы тан не: як вы ўсё па спя-
ва е це?

То ма: Гэ та цяж ка. Кож ны 
дзень жы вём з мак сi маль най 
на груз кай i та кой жа мак сi-
маль най ад да чай. Я ста ра-
юся па ра лель на не каль кi 
спраў ра бiць, та ды хоць неш-
та па спя ва еш... Га тую i ўро кi 
пра вя раю, аль бо пi шу сцэ-
на рый, а Го ша по бач у гэ ты 
час квет кi i лi та ры мне ма люе 
для ўзняц ця на строю.

Глеб: А я пра вiль на пла-
ную час. Трэ ба зай мац ца 
чымсь цi ад ным.

То ма: Вось та му па спя ваю 
я, а Глеб зай ма ец ца чымсь цi 
ад ным.

Глеб: Ка лi мы абое бу дзем 
мi ту сiц ца, та ды i бу дзе тлум.

То ма: На са мрэч мы абод-
ва — унi вер саль ныя ра бо чыя 
ме ха нiз мы, кож ны са сва-
iм ал га рыт мам пра цы. Глеб 
пра цуе па мак сi му ме ў ад ным 
рэ жы ме, я — у iн шым. I змеш-
ваць гэ тыя сты лi не бяс печ на. 
У вы нi ку мы ра зам па спя ва ем 
вель мi мно гае. Га лоў нае — 
не пе ра шка джаць ад но ад на-
му ра зум ны мi па ра да мi.

— Та ма ра Лi сiц кая вя до-
мая не толь кi як бе ла рус-
кая пiсь мен нi ца, сцэ на рыст 
i аба яль ная тэ ле ра дыё вя-
ду чая, але i як ак тыў ны 
ўдзель нiк даб ра чын ных 
пра ек таў. Гэ та iнi цы я ты-
ва — аса бiс тая? Цi ў ёй 
так са ма за дзей нi ча на ўся 
сям'я?

То ма: Гэ та тра ды цыя. Мая 
ма ма ўвесь час да па ма га ла 
ка мусь цi, ез дзi ла ў баль нi цы 
да гля даць ней кiх зна ё мых, 
якiх больш нi хто на ве даць 
не мог. Гэ та бы ло нар маль-

на. Ця пер гэ та нор ма i для 
Ка цi, Мац вея i Го шы. Го ша 
гэ тым ле там ез дзiў са мной 
у са цы яль ны пры ту лак, пад-
рых та ваў шы аса бiс ты па да-
ру нак — цац кi для дзе так.

— Пры та кiм на пру жа-
ным гра фi ку, як у вас, цi 
час та ўда ец ца ад па чыць 
усiм ра зам? Ёсць лю бi мыя 
марш ру ты ў Бе ла ру сi i за 
ме жа мi?

Глеб: Мы як раз ад па чы-
ва ем толь кi ра зам. Ад ной чы 
за дзе сяць га доў вы бра лi ся 
без дзя цей на ты дзень у Гер-
ма нiю, i тое ў ка ман дзi роў ку. 
У ас тат нi час, ка лi едзем, то 
як мi нi мум са ста рэй шы мi.

То ма: Па да рож жы — наш 
фан. Ча ты ры га ды за пар ез-
дзi лi з па лат ка мi па Еў ро пе. 
Дзе цi ўжо ба чы лi Стоў нхэндж, 
Эй фе ле ву i Пi зан скую ве жы, 
Ве зу вiй, Ат лан тыч ны акi ян, 
Ве не цыю, iс пан скiя пя чо ры, 
швей цар скiя азё ры, бель гiй-
скiя ма нас ты ры. Мы ў го ры па-
ды ма лi ся з iмi, на ве ла сi пе дах 
ка та лi ся па Памп ло не, пас ля 
за бе гу бы коў, на ка раб лi ках 
пiль на ва лi Лох-Не скую па чва-
ру ў Шат лан дыi... Не ез дзi лi 
толь кi сё ле та, бо бы ло шмат 
пра цы ў Мiн ску. За тое па спе лi 
гэ тым ле там з iмi спла вiц ца на 
бай дар ках па Iс ла чы...

— Не як у iн тэр в'ю Та ма-
ра ска за ла, што га лоў ны 
яе пра ект — ма ця рын ства, 
сям'я i дзе цi. Цi да во дзi ла-
ся вы бi раць па мiж сям' ёй i 
пра цай?

То ма: Да во дзi ла ся. На ка-
рысць ма ця рын ства я вяр ну-
ла ся з Маск вы ў Мiнск, па-
кi нуў шы пра цу на ра сiй скiм 
ка на ле. Усе тры ра зы пад-
час ця жар нас цi i карм лен-
ня грудзь мi ад маў ля ла ся ад 
«доў гай гра ю чых» пра ек таў. 
А ця пер з-за пра цы, на жаль, 
неш та ўпус каю ў ма ця рын-
стве. Бы ва юць днi, ка лi трэ-
ба здаць, на прык лад, важ-
ны сцэ на рый, i я з-за ста ла 
ўвесь дзень не ўстаю. Дзе цi 
па ды хо дзяць цi хень ка, уз ды-
ха юць i ады хо дзяць... Сэр ца 
пе ра ва роч ва ец ца. А што ра-
бiць?

— На ва шу дум ку, шчас-
лi вая сям'я — гэ та...

Глеб: Ну, вось на ша.
Гу та ры ла 

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та 

з аса бiс та га ар хi ва ге ро яў.

«НА НА ШЫМ ВЯ СЕЛ ЛI 
   ВЫ КРА ДА ЛI ЖА НI ХА...»

Ні чо га дзіў на га 
і страш на га 
ў су мес ных ро дах ня ма. 
Не ве даю, ча му там 
не ка то рыя страч ва юць 
пры том насць... 
Я не страч ваў. За тое мог 
пра кант ра ля ваць 
усе эта пы.

На ка рысць ма ця рын ства 
я вяр ну ла ся з Маск вы 
ў Мінск, па кі нуў шы 
пра цу на ра сій скім 
ка на ле. Усе тры ра зы 
пад час ця жар нас ці 
і карм лен ня грудзь мі 
ад маў ля ла ся 
ад «доў гай гра ю чых» 
пра ек таў.

Што мы ма ем пас ля 
10 га доў су мес на га 
жыц ця? Трое дзя цей, 
ма шы ны-ква тэ ры, 
не каль кі моц ных 
тэ ле- і ра дыё пра ек таў, 
пра фе сій ныя 
ўзна га ро ды, 
спрэч кі-пры мі рэн ні, 
кот, ха мяк... Па-мой му, 
ня бла га па пра ца ва лі.
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