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

— Як паў плы ваў на ця бе пра ект «Я спя ваю»?
— Пас ля ўдзе лу ў ім я па ча ла зай мац ца ва ка лам 

соль на.
— Асоб на ха це ла ся б спы ніц ца на гэ тым пра ек це, 

та му што ён з'яў ля ец ца для дзя цей вы дат най стар та-
вай пля цоў кай, дае ім маг чы масць па спра ба ваць ся бе і 
ве рыць у свае здоль нас ці. Ра ней На дзея ўдзель ні ча ла ў 
роз ных кон кур сах, але ме на ві та на шоу «Я спя ваю» яна 
прай шла вя лі кую сцэ ніч ную і жыц цё вую шко лу. Бо там 
дзе ці не толь кі спа сці га юць май стэр ства ва ка лу, але і 
ву чац ца сяб ра ваць, да па ма гаць ад но ад на му, спа чу-
ваць. Ка лі скон чыў ся пра ект, мы вы ра шы лі, што трэ ба 
ра біць соль ныя пес ні і кро чыць да лей, — да дае Воль га 
Мі ка ла еў на.

— Чы та ла, што та бе пра па на ва лі гаст ра лі ра ваць 
з На цы я наль ным ар кест рам Бе ла ру сі...

— Мне вель мі спа да ба ла ся вы сту паць з ар кест рам, 
та му што жы вы гук — гэ та заў сё ды клас на.

— Ты маг ла б вый сці на сцэ ну, ска жам, стом ле най, 
з сум ным на стро ем?

— Не ска жу дак лад на, ці маг ла б быць там у лю бым 
на строі, але спя ваць, вы сту паць вель мі люб лю і атрым лі-
ваю ад гэ та га аса ло ду. Са праўд ны ар тыст па ві нен быць 
шчы рым. Та ды ён змо жа да нес ці змест пес ні і ўсе свае 
эмо цыі да лю дзей, якія яго слу ха юць.

— А ка лі са ма па ча ла пі саць пес ні?
— З 9 га доў я пі са ла толь кі вер шы. А по тым пай шлі 

тэкс ты ра зам з му зы кай. Як раз та ды і з'я ві ла ся пес ня 
«Со кал». Мне на той мо мант бы ло 12 га доў. І праз 
ней кі час мы вы ра шы лі на пі саць на гэ ту кам па зі цыю 
аран жы роў ку.

— Мож на ска заць, пес ня атры ма ла ся лё са вы зна-
чаль най. Ты ду ма ла, як зме ніц ца тваё жыц цё пас ля 
«Еў ра ба чан ня»?

— Па куль што «Со кал» «збі ра ец ца да па лё ту» на 
Маль ту, а там па ба чым. Не ха це ла б на пе рад за гад ваць. 
Лепш жыць сён няш нім днём. Не за леж на ад вы ні ку я бу ду 
пра цяг ваць спя ваць. За раз пі шу но вую пес ню, якую, ду-
маю, у блі жэй шы час прад стаў лю. Яна пра тое, як важ на 
ма рыць і не зда вац ца, каб усё скла ла ся, як жа да еш.

— Якая му зы ка та бе на огул па да ба ец ца?
— Яе я вы бі раю ў за леж нас ці ад на строю і сва іх за-

хап лен няў. Стыль мо жа быць лю бы: ад тан ца валь ных 
кам па зі цый да лі рыч ных. Заў сё ды вы бі раю не вы ка наў-
цу, а ме на ві та пес ню.

— Чым хо чаш зай мац ца ў жыц ці, акра мя му-
зы кі?

— Я ду ма ла пра гэ та, бо хут ка ўжо дзя вя ты клас, 
эк за ме ны. Трэ ба не як вы зна чац ца, ку ды пай ду да лей. 
Па куль што не спы ні ла ся на не чым кан крэт ным. Ка лі 
гэ та бу дзе штось ці не звя за нае з му зы кай, то важ на 
зра зу мець, ці зма гу я без му зы кі. Я маг ла б стаць на-
стаў ні цай анг лій скай мо вы. І ме ды цы на мне па да ец ца 
пры ваб най сфе рай. Га лоў нае, ці ўдас ца мне су мя шчаць 
свой вы бар з твор час цю.

— А як ты су мя шча еш ву чо бу, за ня ткі му зы кай і 
су стрэ чы з сяб ра мі за раз?

— Ста ра юся для ўся го знай сці час. Му зы ка і ву чо ба 
важ ныя для мя не, але і пра сяб роў нель га за бы ваць, 
бо яны — на ша пад трым ка ва ўсіх па чы нан нях. Ка лі не 
па спя ваю з кімсь ці са сва іх сяб роў су стрэц ца, мы пад-
трым лі ва ем су вязь па тэ ле фо не аль бо ў са цы яль ных 
сет ках. На ват ка лі ба чым ся не так час та, то ўсё роў на 
нель га за бы ваць, што ўва га для кож на га — вель мі 
важ ная рэч.

— Чым ад мет нае са праўд нае сяб роў ства?
— Сяб ры па він ны быць апо рай адзін для ад на го. 

Яны — тыя лю дзі, якія пад тры ма юць у цяж кую хві лі ну, 
су па ко яць ця бе і заў сё ды да дуць слуш ную па ра ду.

— Ка лі та бе цяж ка, што ро біш?
— З лю бой сі ту а цыі ёсць вый сце, і я ста ра юся заў сё-

ды яго ад шу каць. Ча сам ад клад ва еш вы ра шэн не праб-
ле мы на по тым, бо, зда ра ец ца, ад ра зу ўсё зра біць не 
атрым лі ва ец ца. Та ды ка жу са бе: «Я па ду маю пра гэ та 
заўт ра!» Га лоў нае — су па ко іц ца, што б ні зда ры ла ся, і 
ўсё бу дзе доб ра!

Але на ДРАП КО.
Фо та з ар хі ва Над зеі МІ СЯ КО ВАЙ.
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«Важ на ма рыць 
і не зда вац ца»

Ме на ві та на шоу «Я спя ваю» яна прай шла 
вя лі кую сцэ ніч ную і жыц цё вую шко лу. Бо там 
дзе ці не толь кі спа сці га юць май стэр ства 
ва ка лу, але і ву чац ца сяб ра ваць, да па ма гаць 
ад но ад на му, спа чу ваць.

Спя ваць, вы сту паць вель мі люб лю 
і атрым лі ваю ад гэ та га аса ло ду. Са праўд ны 
ар тыст па ві нен быць шчы рым. Та ды ён змо жа 
да нес ці змест пес ні і ўсе свае эмо цыі да лю дзей, 
якія яго слу ха юць.

За раз пі шу но вую пес ню, якую, ду маю, 
у блі жэй шы час прад стаў лю. Яна пра тое, 
як важ на ма рыць і не зда вац ца, каб усё 
скла ла ся, як жа да еш.

«А што ўво гу ле ў све це ро біц-
ца?» — пы таў ся, пом ніц ца, Го ша 
з філь ма «Маск ва сля зам не ве-
рыць» у Мі ка лая, ка лі той на рэш-
це знай шоў яго. «Ста біль нас ці 
ня ма. Тэ ра рыс ты зноў за ха пі лі 
са ма лёт». Ча го гэ та я пры га даў 
той эпі зод, пы та е це ся? Дык са-
праў ды ста біль нас ці ня ма! Толь-
кі не тэ ра рыс ты за раз за ха пі лі 
са ма лёт, а наш ро зум у чар го вы 
раз — зна ка мі тас ці. Го лыя зна ка-
мі тас ці. Хто не ў кур се, ко рат ка 
рас ка жу. Ня даў на ка ля двац ца-
ці га лі вуд скіх «зо рак» — акт рыс, 
спя ва чак, ма дэ ляў — звяр ну лі ся 
ў ФБР з прось бай пры цяг нуць да 
ад каз нас ці ха ке раў, якія вы кла лі 
ў се ці ве іх ін тым ныя фо та здым кі і на ват, ка жуць, ві дэа. Ад 
ужо амаль што «пра та коль ных» для «зо рак» «са ма стрэ лаў» — 
эра тыч ных «сэл фі», да... Ну, як у тым анек до це. Унук гля дзіць 
фільм «для да рос лых», а ба бу ля з су сед ня га па коя пы та ец ца 
ў яго: «Што ты там ро біш, уну чак?» — «Кі но пра вай ну гля джу, 
ба бу ля!» — «А хто ж там так стог не гуч на?» — «Га лоў ная ге-
ра і ня па мі рае...» Ну, вы зра зу ме лі, пра што га вор ка. Як казаў 
Да від Гоц ман з «Лік ві да цыі», «картина мас лом».

Дык вось, пас ля гэ та га вы кі ду «ўсё пра грэ сіў нае ча ла вец тва», як аба-
вяз ко ва ска за лі б ра ней, толь кі і зай ма ла ся тым, што не каль кі тыд няў 
за пар пра гля да ла тыя ад люст ра ван ні, аб мяр коў ва ла, спра ча ла ся... Ці 
нар маль на ра біць та кія здым кі ўво гу ле, ці трэ ба іх за хоў ваць на па мяць, 
ці этыч на «злі ваць» у ін тэр нэт ад ным, а ін шым — пра гля даць... Я ж ка-
заў на па чат ку — «Тэ ра рыс ты за ха пі лі са ма лёт» або «Жила бы стра на 
род ная и не ту других за бот".

Але вяр та ю чы ся да та го спі су па цяр пе лых «зо рак»... Аса біс та мне, 
пра бач це, ка неш не, тыя проз ві шчы амаль ні чо га не ска за лі. Па знаў, і 
тое не без пад каз кі з ка мен таў, хі ба толь кі акт ры су, што іг ра ла га лоў-
ную ро лю ў стуж цы «Га лод ныя гуль ні». Не бла гі фільм, па гля дзі це, ка лі 
бу дзе маг чы масць. Да рэ чы, ме на ві та гэ ты факт даў мно гім ка мен та-
та рам ліш нюю на го ду па вы ска ляц ца ў ін тэр нэ це... Ча ла ве чай на ту ры, 
ма быць, улас ці ва пад гля даць. А ўжо за «зор ка мі» — тым больш. Каб 
пе ра ка нац ца, што ка ра ле ва... Ну, вы па мя та е це. На пэў на, гэ та са мы 
прос ты спо саб «пад цяг нуць» ся бе да ўзроў ню зна ка мі тас цяў. Не ка лі 
ка за лі: «Еш цы бу лю, час нок і хрэн — бу дзеш як Са фі Ла рэн". За раз 
пры кла даць на ма ган ні, каб не як пра су нуц ца па жыц ці на пе рад, да біц ца 
ча гось ці, асаб лі ва не трэ ба. Ве да е це анек дот пра на шу рэ ча іс насць? 
Леп шы ся бар — гэ та той, які, ка лі ця бе бу дуць біць, апы нец ца по бач. 
З ай фо нам, каб по тым вы клас ці ро лік у се ці ве.

«На це, ка рыс тай це ся на зда роўе!» — ска-
жуць та кія ха ке ры нам. Праў да, бяс хіт рас нас ці 
То сі Кіс лі цы най з «Дзяў чат» у гэ тай фра зе 
шу каць не да во дзіц ца. У ха ке ра свой ін та рэс, 
свая ро ля ў «го лых гуль нях». Вы кра да ю чы 
неш та ў «зор кі», а тым больш ін тым нае, ён 
ні бы та на ват уз вы ша ец ца над ёй. («У су дзе 
раз гля да юць спра ву аб ска са ван ні шлю бу. 
Суд дзя пы та ец ца ў жан чы ны на конт пры чы ны 
та ко га кро ку. «Рэ лі гій ныя ма ты вы», — ад каз-
вае тая. «Гэ та як?» — «Су жэ нец не пры знае 
мя не ба гі няй».) Праў да, і ў пра ста душ насць 

тых са мых «зо рак» я да кан ца так са ма не ве ру. Да рос лыя ж лю дзі, а 
хо чац ца ска заць сло ва мі з анек до та: «Ты або да га вор вай, або маў-
чы. Фан та зія ж дзі кая...» Нех та з тых па цяр пе лых — муж і жон ка, якія 
аб мень ва лі ся па ін тэр нэ це «га ра чы мі» фо та здым ка мі, — спра ба ва лі 
пуб ліч на апраў дац ца: маў ляў, мы ж ні чо га та ко га дрэн на га не зра бі лі. 
З гэ тым мож на па га дзіц ца: кож ны воль ны ра біць у лож ку ўсё, што яму 
да зва ля юць вы ха ван не і тая са мая вы шэй па мя нё ная фан та зія (у тым 
лі ку і фа та гра фа вац ца). Толь кі ж ха ваць як ма га да лей трэ ба «шэ дэў ры»! 
Каб, як той ка заў, дзе ці не знай шлі. Кштал ту як у чар го вым анек до це. 
«Да ра гая, а дзе ў нас соль?» — «Які ты ў мя не без да па мож ны! У шаф-
цы, у бля шан цы з-пад ка вы з над пі сам «цу кар».

А яшчэ ад на з па пу ляр ных вер сій пры чын з'яў лен ня ў ад кры тым до сту-
пе «клуб ніч ных кар ці нак» ся род ка рыс таль ні каў се ці ва та кая. Па пу ляр-
насць у наш імк лі вы час пра па дае гэ так жа хут ка, як і з'яў ля ец ца. Учо ра 
ты «сэл фі» на сцэ не з «Ос ка рам» ра біў, а сён ня ця бе, умоў на ка жу чы, 
у «Мак до наль дсе» не па зна юць. («Се ла ба та рэй ка ў ма біль ні ку... І ўсё! 
Быў ча ла век — ня ма ча ла ве ка»). Ча му б не па да грэць ці каў насць пуб-
лі кі та кім прос тым і да ступ ным спо са бам — з да па мо гай та го са ма га 
ма біль ні ка?..

Уво гу ле, як па да ец ца, гэ тых «го лых гуль няў» ста ла не як за шмат. 
Ці тое час са праў ды та кі — ін фар ма цый на-тэх на ла гіч на-эра тыч ны? Бо 
лі та раль на што ні дзень, то зноў нех та не дзе ага ліў ся. То якая га лі вуд-
ская «зор ка» вый дзе на сцэ ну ў су кен цы з ад ных стра заў (па да ец ца, тая 
са мая, чые ін тым ныя фа та гра фіі так са ма «злі лі» ў се ці ва ха ке ры) ці ў 
не чым кштал ту ры ба лоў най сет кі. То вось цэ лая ка ман да ве ла гон шчыц з 
Ка лум біі з'я ві ла ся на цы ры мо нію ўзна га ро джан ня пас ля ад ной з го нак... 
Не, не аго ле ны мі, у фор ме. Праў да на «пры чын ным мес цы» тая бы ла 
па шы тай з тка ні ны ця лес на га ко ле ру і ме ла спе цы яль ную пра шыў ку, у 
вы ні ку ча го атры маў ся та кі эфект... Ска жам так, як быц цам дзеў кі толь кі 
з лаз ні вый шлі... По тым чы та еш пра тое, што ад на га лі вуд ская акт ры са 
па сы лае свай му жа ні ху, па ва жа на му мной Джо ні Дэ пу, фа та гра фіі, на 
якіх яна ў сты лі «ню» тры мае ў ру ках па слан ні для ка ха на га. Праз які 
дзень да вед ва ем ся, што но гі ў абран ні цы яшчэ ад на го га лі вуд ска га кра-
сун чы ка Джор джа Клу ні даў жы нёй 110 сан ты мет раў. Фо та да да ец ца. 
Гля дзіш і ра зу ме еш, што ў жыц ці ўсё атры ма ла ся. Страш на па ду маць, 
каб гэ ты факт рап там прай шоў мі ма мя не. А так не як ад ра зу ляг чэй 
ро біц ца, праў да? А ўжо якія пры кла ды! Я го лы, зна чыць, я — ка роль (ці 
ка ра ле ва)!.. Го лыя і зна ка мі тыя... Хле ба і ві до ві шчаў?

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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А ўжо якія 
пры кла ды! 
Я го лы, зна чыць, 
я — ка роль 
(ці ка ра ле ва)!.. 
Го лыя 
і зна ка мі тыя... 
Хле ба і ві до ві шчаў?


