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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Мо жаш апі саць яго?
— На мой по гляд, са праўд ны 

шоу-біз нес мае смак гор ка га ша ка-
ла ду. Ка мусь ці ён не па да ба ец ца, а 
я ад яго ў за хап лен ні. Бо гэ та ж ша-
ка лад, хоць і гор кі. Шоу «Ака дэ мія 
та лен таў» і «Ха чу ў ВІА Гру» нель га 
на ват па раў ноў ваць. У апош нім бы-
ла рэ аль ная ба раць ба за вы жы ван-
не. Трэ ба бы ло прый сці і па ка заць, 
што ты аль бо да лу ча еш ся да агуль-
най «зграі», аль бо па каз ва еш, што 
з'яў ля еш ся лі да рам, і збі ра еш сваю 
ўлас ную ка ман ду. Так са ма шоу-біз-
нес — гэ та пра ца з ран ку і да поз ня-
га ве ча ра. І ты не мо жаш па ка заць, 
што ста міў ся ці дрэн на ся бе ад чу ва-
еш. У мя не на пра ек це зда ры ла ся 
са праўд нае атру чэн не. Я на пі ла ся 
таб ле так і пай шла на рэ пе ты цыю, 
бо ў гэ ты дзень нам ста ві лі ха рэа-
гра фію... Яшчэ са праўд ны шоу-біз-
нес — у мно гім не спра вяд лі вы, але 
трэ ба на ву чыц ца мі рыц ца з гэ тым, 
на ват ка лі ра зу ме еш, што ча сам 
та бе ад маў ля юць не па пры чы не, 
быц цам ты не да цяг ва еш пра фе сій-
на, а прос та з-за ра шэн ня — ця бе 
там не бу дзе. Вар та толь кі па чаць 
азі рац ца і аплак ваць та кія «ня ўда-
чы» — пач неш па даць. Я, па куль 
бы ла на пра ек це, усё ўсмокт ва ла ў 
ся бе, як губ ка. За па мі на ла па ра ды, 
ацэнь ва ла сі ту а цыі. Зра зу ме ла: не 
вар та ні чо га ба яц ца, але і не трэ ба 
змеш вац ца з на тоў пам, каб пра су-
нуц ца на яшчэ адзін тур у пра ек це.

— Ты па на ту ры лі дар. Ці пе-
ра шка джа ла гэ та ў ка манд най 
пра цы?

— У пра ек це мы ўсе сяб ра ва-
лі. На ват за раз, ка лі дзяў ча ты, 
якія ста лі но вы мі са ліст ка мі гур-
та, пры едуць у Мінск, то мы аба-
вяз ко ва су стрэ нем ся. На са мім 
шоу мне да во дзі ла ся ча сам чуць, 
быц цам мя не ба яц ца. Ра зам з 
тым, да мя не мно гія пры хо дзі лі, 
каб вы га ва рыц ца і па пла каць, і 
я заў сё ды зна хо дзі ла па трэб ныя 
сло вы для іх. Быць лі да рам — не 
азна чае быць дрэн ным ці злым 
ча ла ве кам. Гэ та прос та твая па-
зі цыя. Ка лі пра цу еш у ка ман дзе, 
то ў кож на га мо гуць быць свае 
ўлас ныя ам бі цыі, і трэ ба ўмець 
не толь кі ся бе па каз ваць на сцэ-
не, але і ін шым не пе ра шка джаць 
у гэ тым.

— Па спра ба ваў шы ся бе не 
ў ад ным шоу та лен таў, мо жаш 
ска заць, ча му ў нас мно гія ар-
тыс ты за ста юц ца не за ўва жа-
ны мі?

— Ду маю, спра ва ў мен таль-
нас ці на шых лю дзей. Та ле на-
ві ты ча ла век мо жа не па чуць 
ні вод най па хва лы ў нас, па куль 

яго не за ўва жаць за 
ме жа мі кра і ны. Вар та 
толь кі не ка му з вя до-
мых ра сій скіх ці ўкра ін-
скіх ар тыс таў звяр нуць 
на ця бе ўва гу, як і на 
ра дзі ме пач нуць ка-
заць: маў ляў, а яна ж 
клас ная! Я, на прык лад, 
якой ар тыст кай бы ла 
да шоу, та кой і за ста-
ла ся. Адзі нае, што на-
ву чы ла ся, — пра віль на 
пра ца ваць на ка ме ру. 
Але толь кі Кан стан-
цін Ме ла дзэ адзначыў 
пра мой ар тыс тызм, і 
да яго пры слу ха лі ся. У 
нас па зі цыя боль шас ці: 
«Мне ўсё роў на». А ў 
той жа Укра і не га рой 
ста яць за сва іх ар тыс-
таў!..

— Рас ка жы аб пра-
цы над но вым аль бо-
мам?

— Сён ня я за піс ваю 
асоб ныя трэ кі з роз ны мі кам па зі-
та ра мі і ды джэ я мі. Ле а нід Шы рын, 
на прык лад, доб ра ра зу мее мой 
на строй і ства рае для мя не клас-
ную мо ла дзе вую му зы ку. Яшчэ я 
пра цую з ды джэ ем Mіkesам. Мы 
з ім ро бім тан ца валь ную му зы ку. 
Неш та ў сты лі гру пы «Се раб ро». 
З ды джэ ем Яша рам так са ма пра-
цу ем у гэ тым кі рун ку. Але па куль 
ма тэ ры ял, які на пра цоў ва ец ца, 
вы пус ка ем у вы гля дзе сін глаў. 
Аль бом пла ную вы пус ціць кры ху 

паз ней, і, без умоў на, хо чац ца, каб 
ён быў кан цэп ту аль ным.

— У чым бу дзе за клю чац ца 
кан цэп цыя?

— Ду маю, гэ та бу дзе аль бом 
тан ца валь най лі ры кі. Той вы па-
дак, ка лі кам па зі цыю мож на рас-
клас ці так, што і на танц пля цоў цы 
і за яе ме жа мі яна бу дзе да мес ца. 
Бо вар та пры браць тан ца валь ную 
аран жы роў ку — і трэк пе ра тво-
рыц ца ў лі рыч ную пес ню з глы-
бо кім сэн сам, дзе бу дуць па чуц ці 
і пе ра жы ван ні. Я б па раў на ла сты-

ліс тыч на гэ та з твор час цю 
Мак са Бар скіх. Доў гі час 
мне не ўда ва ла ся па ка-
заць сваю ўнут ра ную сур'-
ёз насць і шмат гран насць, 
а на шоу «Ха чу ў ВІА Гру» 
— атры ма ла ся. Та му на-
стаў час, каб за пі саць та кі 
аль бом.

— Твая но вая пес ня «Я 
не твая ма ра» рас каз вае 
пра ка хан не, якое мі ну ла. 
Ска жы, а ў тва ім жыц ці 
ёсць мес ца са праўд ным 
па чуц цям?

— Для на пі сан ня му зы-
кі мне заў сё ды не аб ход на 
неш та ад чу ваць. Не за леж на 
ад та го, бу дуць па чуц ці ўза-
ем ны мі ці без ад ка зу, але 
без іх твор чы пра цэс не ідзе. 
За ка ха насць для мя не перш 
за ўсё сты мул для твор час-
ці. Ад нак ка лі ка заць пра 
сур' ёз ныя ад но сі ны ў ма ім 
жыц ці, то па куль яны не на 
пер шым пла не, бо га лоў-
нае для мя не — «ад быц ца» 
ў пра фе сіі.

Але на ДРАП КО.

ТА РЫФ 
НА ПРА ВА «НА ЛЕ ВА»

У В'ет на ме ўс ту піў у сі лу за кон, згод на з якім тых, хто па па-
дзец ца на су жэн скай ня вер нас ці, бу дуць... ка раць «руб лём». 
Урад кра і ны пры няў та кое ра шэн не, бо лі чыць праб ле му ся-
мей на га адзюль тэ ру вель мі сур' ёз най. Ця пер лю дзей, якія, не 
зна хо дзя чы ся ў афі цый ным шлю бе, жы вуць як муж і жон ка, 
або ўс ту па юць у сувязь з парт нё ра мі, што ўжо звя за ны ву за мі 
Гі ме нея, бу дуць штра фа ваць на су му ад 45 да 145 до ла раў у 
эк ві ва лен це. Ка жуць, што на гэ тым мо гуць не спы ніц ца і ця гам 
ча су ўвес ці за су жэн скую здра ду на ват кры мі наль нае па ка-
ран не: ка лі гэ та пры вя дзе да сур' ёз ных на ступ стваў кштал ту 
рас па ду сям'і або са ма губ ства не ка га з ся мей ні каў... Ну, ад 
апош ня га крый Бо жа, але вось штра фы...

Ні хто не спра ча ец ца, што лю бая дзяр жа ва за ці каў ле на ў зда ро вай 
і моц най «ячэй цы гра мад ства». Вось толь кі неш та пад каз вае, што гэ-
тыя штра фы не пой дуць улас на па крыў джа ным су жэн цам. Зрэш ты, 
на ват ка лі б і так, пры агуль ным бюд жэ це гэ та — як з ад ной кі шэ ні 
ў дру гую гро шы пе ра клас ці. А ка лі і асоб ныя бюд жэ ты: хі ба тыя ку-
пюры ду шу і сэр ца за спа ко яць? Аса дак жа, як той ка заў, усё роў на 
за ста нец ца... Зрэш ты, ня даў на па чуў ад ну гіс то рыю. Хло пец жыў у 
гра ма дзян скім шлю бе з дзяў чы най. По тым «глы бо ка сы шоў на ле ва». 
А праз ней кі час вы ра шыў зноў вяр нуц ца да пер шай сва ёй па сіі. Яна 
пра здра ду ве да ла, але ра ней ша га ка ва ле ра на зад пры ня ла — за 
пярс цё нак з брыль ян там кош там за 20 міль ё наў руб лёў. Та кі вось 
аса біс ты «та рыф» на да ра ван не...

Так, на За ха дзе та кія ад ступ ныя гро шы — ужо даў но нор ма. Вось 
ха ця б пры га даць вя до мых га лі вуд скіх ак цё раў Эш та на Кат ча ра і 
Дэ мі Мур. Іх агуль ны ся мей ны ка пі тал скла дае ка ля 300 міль ё наў 
до ла раў. Мур (якая, да рэ чы, пас ля ска са ван ня шлю бу з Бру сам Уі-
лі сам атры ма ла 90 міль ё наў «зя лё ных»), па да зра ю чы Кат ча ра ў ня-
вер нас ці, ха це ла ад су дзіць у яго па ло ву та го, што ён за ра біў пад час 
іх су мес на га жыц ця. Па вод ле апош няй ін фар ма цыі, ко ліш ні су жэ нец 
(да рэ чы, адзін з са мых вы со ка аплат ных ак цё раў Га лі ву да) па га дзіў-
ся вы пла ціць ра ней шай ка ха най усё, што тая па жа дае. Да мо ві лі ся, 
зна чыць, па між са бой.

А ў В'ет на ме як? 
Най перш, хто бу дзе 
ін фар ма ваць пра 
ся мей ную здра ду 
«кам пе тэнт ныя ор га-
ны»? Ня ўжо як не ка-
лі ў нас? (Па мя та е це 
жарт той эпо хі: «Ра-
ней жан чы ны бра лі 
муж чын гра цы яй, 
ця пер — парт ар га ні-
за цы яй»?..) Ча му ад-
роз ні ва юц ца па ме ры 
штра фаў і зы хо дзя-
чы з ча го іх вы зна ча-
лі? Які да след чыц кі 

ін сты тут? Па якіх кры тэ ры ях? Па таў шчы ні ча го — ка шаль ка? 
Як уво гу ле штраф ныя гро шы «па ка се» бу дуць пра хо дзіць? Па 
якой та вар на-ка са вай на клад ной? На якія мэ ты? Па по шце бу-
дуць да сы лаць кві тан цыю для апла ты на хат ні ад рас ці вы клі чуць 
ку ды? А «ін дуль ген цыю» ў та кім вы пад ку мож на бу дзе на быць, 
каб кож ны раз да ка сы не бе гаць? Як у анек до це. «Вы аб ра зі лі 
па лі цэй ска га! З вас штраф — 250 руб лёў». — «На та бе ты ся чу і 
слу хай да лей».

Ка ра цей ка жу чы, на мой по гляд, так са бе ме тад за ха ван ня ма-
раль нас ці — пры ім дзяр жа ва, склад ва ец ца ўра жан не, як быц цам 
бы яшчэ і спра буе за ра біць на рас пус це! Там, дзе ўзні кае трох кут нік, 
тон кая ду шэў ная сфе ра зу сім па-ін ша му рэ агуе на ма тэ ры яль на-
гра шо вы бок жыц ця. Па мя та е це анек дот? Муж вяр та ец ца да до му 
і за стае сваю жон ку ў лож ку з ка хан кам. «А я ўсё ду маю, — ка жа 
су жэ нец з ухмыл кай, — хто той не ба ра ка, чый да ра гі спар тыў ны 
аў та ма біль, пры пар ка ва ны ка ля май го до ма, толь кі што пад па лі-
лі...» Але гэ та яшчэ што! Вось зу сім без сме ху і жар таў: у Ган кон гу 
жон ка мае пра ва... за біць здрад лі ва га су жэн ца, але толь кі го лы мі 
ру ка мі. Ні што са бе та рыф за пра ва «на ле ва», праў да? А па лю боў-
ні цу му жа мож на... па зба віць жыц ця ўжо лю бым спо са бам. Пра 
фан та зію пад ма ну тай раз' юша най жан чы ны тут лепш па маў чаць... 
Як і пра хіт расць муж чы ны, які па да зрае. («Раз маў ля юць ка ман дзір 
са ма лё та, ка пі тан цеп ла хо да і ва дзі цель-даль на бой шчык. Пер шы 
ка жа: «Я, пра ля та ю чы над до мам, па ма хаю кры лом — і до ма мя не 
ча кае на кры ты стол». Ка пі тан суд на: «А я, за хо дзя чы ў род ны порт, 
даю гу док. І мая ка ха ная бя жыць мя не су стра каць». У сваю чар гу, 
даль на бой шчык: «Ка лі вяр та ю ся з рэй су, за кі ла метр да до ма глу-
шу ру ха вік — і з па гор ка на ка там. По тым зва ню ў дзве ры, а сам з 
ман ці роў кай — да «чор на га ўва хо да». Яшчэ ні вод ны бес па ка ра на 
не сы шоў!..»)

Та му лепш, ка лі ўсё інакш, ду шэў на... Доб рая жон ка, пра вод зя чы 
су жэн ца ў ка ман дзі роў ку, заў сё ды лас ка ва яму на га дае: «І па мя тай, 
лю бы: не трэ ба пад час па езд кі тра ціць гро шы на тое, што ма еш до ма 
бяс плат на!» А ка ле га па пра цы да та го да да ла: «Леп шая га ран тыя 
доў га га ся мей на га шчас ця — цяж кая па тэль ня...» Па жар та ва ла, ма-
быць?

...Па спра ба ваў пры га даць «ці ка выя» вы пад кі з жыц ця зна ё мых. 
Дак лад на ўспом ніў толь кі адзін, двац ца ці га до вай даў ні ны. На пя рэ-
дад ні вя сел ля ня вес та за спе ла ў лож ку свай го бу ду ча га су жэн ца з... 
леп шай сяб роў кай. Быў да во лі гуч ны скан дал, вя сел ле ад мя ні ла ся. 
Але по тым у ма ла дых ней кім чы нам зноў усё зла дзі ла ся. За раз жы-
вуць, дзя цей га ду юць. Больш, на шчас це, ні чо га пры га даць не ма гу. 
Мо жа, та му што край у нас пар ты зан скі — маў чаць усе. Тут да рэ чы 
чар го вы анек дот: «Мно гіх ра дыё слу ха чоў-муж чын хва люе пы тан не: 
ці вар та пры зна вац ца жон цы ў здра дзе? Сён ня ў пра мым эфі ры на 
гэ тую тэ му вы ка жац ца га лоў ны траў ма то лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя»... Са праў ды, за па мыл кі ча сам да во дзіц ца пла ціць. І па са мым 
вы со кім та ры фе...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

 «Я ВЕ ДАЮ СМАК СА ПРАЎД НА ГА ШОУ-БІЗ НЕ СУ» «Я ВЕ ДАЮ СМАК СА ПРАЎД НА ГА ШОУ-БІЗ НЕ СУ»

У тым, што су час ныя школь-
нi кi да пус ка юць па мыл кi на-
ват у эле мен тар ных сло вах 
i ма юць вель мi ад да ле нае 
ўяў лен не пра ар фа гра фiю, 
вi на ва тыя са цы яль ныя сет-
кi. Апы тан не ды рэк та раў 214 
бры тан скiх школ па ка за ла, 
што та ко га мер ка ван ня пры-
трым лi ва ец ца 70% вы клад-
чыц ка га са ста ву.

Школь нi кi на столь кi за хоп ле ны 
сай та мi ты пу «Фэй сбук» цi «Твi тар», 
што зу сiм згу бi лi iн та рэс да кнiг. Мiж 
iн шым, ме на вi та ў пра цэ се чы тан ня 
фар мi ру ец ца так зва нае «ад чу ван-

не мо вы». А ў са цы яль ных сет ках 
пад лет кi кан так ту юць пе ра важ на 
са сва i мi ра вес нi ка мi, мо ва якiх не 
вы лу ча ец ца нi гра мат нас цю, нi гра-
ма тыч на скла да ны мi i сты лiс тыч на 
пры го жы мi кан струк цы я мi. Мно гiя 
на ват не лi чаць па трэб ным пра ве-
рыць гра мат насць сва iх лiс тоў з да-
па мо гай кам п'ю та ра. А на вош та?

Па сло вах Трэй сi Нью бi, якая вы-
кла дае анг лiй скую мо ву ў ад ным з 
ка ле джаў Ус ход ня га Са сэк са, толь кi 
двое цi трое з 10 школь нi каў 14-15 
га доў ста ноў ча ад ка жуць на пы тан не 
пра тое, цi чы та лi яны ў апош нi час 
кнi гу. Ад нак, ка лi па цi ка вiц ца ў тых 
жа школь нi каў, цi за хо дзi лi яны сён ня 

ў «Твi тар» цi «Фэй сбук», то аб са лют-
на ўсе да дуць ста ноў чы ад каз.

Па вод ле звес так Ар га нi за цыi эка-
на мiч на га су пра цоў нiц тва i раз вiц-
ця, сён няш няе па ка лен не бры тан цаў 
чы тае на мно га горш i горш лi чыць 
у ро зу ме, чым iх ба бу лi цi дзя ду лi. 
Мi нiс тэр ства аду ка цыi Вя лi ка бры-
та нii б'е тры во гу: ад пра ца даў цаў 
ста лi рэ гу ляр на па сту паць скар гi на 
не аду ка ва насць ма ла дых су пра цоў-
нi каў, якiя ня даў на скон чы лi шко лу 
цi ка ледж — тыя ро бяць па мыл кi ў 
рэ зю ме i ста вяць «ХО ХО» («ца лую 
i аб нi маю») на пры кан цы дзе ла во га 
лiс та.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«ЦА ЛУЮ I АБ НI МАЮ»! ВАЗЬ МI ЦЕ МЯ НЕ НА РА БО ТУ...


