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Ц м ё н Щ Вольга САЦЮК:

«МУЗЫКУ Я НЕ КІНУ»
Маладая, амбіцыйная, 
прыгожая і, безумоўна, 
таленавітая, яна ўжо не раз 
даказвала ўсім навакол і, 
вядома ж, самой сабе, што 
без намаганняў і працы не 
дабіцца поспеху. Яе галоўнае 
жыццёвае правіла — ніколі 
не шкадаваць пра мінулае, 
а ўпэўнена і мэтанакіравана 
існаваць у сучаснасці!

— Вольга, давайце пагаворым 
аб пачатку вашай кар'еры — дзі- 
цячым «Еўрабачанні»... Скажыце, 
ці не хацелася б прадставіць Бе
ларусь цяпер, калі для стварэн- 
ня нумара існуе так шмат розных 
тэхнічных сродкаў?

— На самай справе не асабліва 
люблю так разважаць — «як магло б 
быць». Я вучуся жыць у цяперашнім 
часе, з усімі яго шанцамі і разна- 
стайнасцю! Але, калі казаць пра 
першыя... Цяпер яшчэ да конкурсу 
ёсць магчымасць пазнаёміць высту- 
поўцу з гледачом праз сацыяльныя 
сеткі, можна ўдзельнічаць у розных 
акцыях, канцэртах і фестывалях. 
А пра тое, як можна было ўпрыго- 
жыць сваё выступление 15 гадоў

таму, каб усіх здзівіць, мы можам 
разважаць толькі з пункту гледжан- 
ня таго часу. Ужо з 2004 года кан- 
курсанты маюць цэлыя каманды, 
у якія ўваходзяць фаніятр, харэо- 
граф, педагог-вакаліст, піяр-мене- 
джар... На той момант, вядома, пра 
гэта не думала, нават не ведала, 
што так лепш і ўвогуле магчыма. 
Я была дзіцем, якому паставіпі зада
чу годна выступіць у прамым эфіры 
на вялікую аўдыторыю і прадставіць 
сваю краіну. Хочацца думаць, што я 
з ёй справілася.

— Вы сталі папулярнай вельмі 
рана. Ці ўдалося пазбегнуць «зор- 
най хваробы»?

— Калі я прыехапа з «Еўрабачан- 
ня», мне было ўсяго дзесяць гадоў, 
адразу ж пасля конкурсу сталі па- 
ступаць прапановы: паўдзельнічаць 
у розных творчых спаборніцтвах 
міжнароднага фармату, фестыва
лях, стаць тэлевядучай. Мне па- 
шчасціла весці такія праграмы, як 
«Сузор'е надзей», «Вас выклікае 
Спартландыя!», нацыянальны ад- 
бор Junior Eurovision Song Contest i 
дзіцячы конкурс у рамках «Славян- 
скага базару ў Віцебску». Для малой

усё гэта было як творчы «Дысней- 
лэнд». Насамрэч магла з'явіцца тая 
самая «хвароба», але мне вельмі 
пашанцавала са сваёй сям'ёй. Яна 
заўсёды падтрымлівала, дапамага- 
ла, давала парады, трымала эма- 
цыянальны ўдар і літаральна жыла 
маім жыццём.

—  Пасталеўшы, вы не кінулі 
займацца музыкай, а, наадварот, 
пайшлі атрымліваць адпаведную 
адукацыю...

—  Я ведала, што гэта маё і што 
жыццё будзе звязана з музыкай. 
Пасля школы паступіла ў Беларус- 
кі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і 
мастацтваў на спецыяльнасць «са- 
ліст-вакапіст» завочнага аддзялен- 
ня. На дзённае вырашыла не ісці, бо 
рэдка сяджу на месцы і магу папрос- 
ту сарвацца, атрымаўшы прапанову 
выступіць у іншай краіне, паехаць на 
фестываль ці быць на здымках. Не 
магла сабе ўявіць, як часта прый- 
шлося б прасіць мяне «зразумець і 
дараваць», дакладней не мяне, а ўсе 
мае прагулы і просьбы аб здачы да- 
тэрмінова іспыту або ўсёй сесіі.

(Заканчэнне 
на 8-й стар. «4 3 ».)
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ЗВЯЗОЯ

І Б Е Х ^ Б А Л Я в Б Ц

БАЦЬКІIДЗЕЦІ
Першых, як вядома, не выбіраюць. («Дзеці ў двары наперабой 
хваліліся кожны сваім бацькам, не падазраючы, што гаворка 
ідзе пра аднаго і таго ж  мужчыну».) 3 апошнімі не ўсё так ад- 
назначна... Чулі гісторыю пра жанчыну з кітайскага горада Ся
мынь з правінцыі Фуцзянь, якая сёлета нарадзіла блізнят ад 
двух розных татаў. Як такое можа быць? Аказваецца, зачацце 
ад двух розных мужчын блізнят —  выключна рэдкі феномен, 
але ён здараецца. («Сын іграка ў покер ніяк не можа зразу- 
мець, любіць яго бацька ці не».) Пра незвычайную сітуацыю 
стала вядома пасля тэста ДНК, які праводзіўся пры рэгістра- 
цыі немаўлят у аддзяленні паліцыі. Ён паказаў, што муж жан- 
чыны даводзіцца бацькам толькі аднаму дзіцяці. Мужчына і 
сам заўважыў, што адзін з блізнят зусім не падобны на яго, 
і тэст толькі засведчыў гэтую правату. («—  Ізя, ды вы самы са- 
праўдны сексуальны гігант! -■»??? — Мы сустракаемся толькі 
два тыдні, а я ўжо на трэцім месяцы».) Спачатку жонка заяві- 
ла, што муж сфальсіфікаваў вынікі тэста, але пазней усё ж  
прызналася, што аднойчы здрадзіла яму з іншым мужчынам, 
які і стаў татам другога блізнюка. («— Я цяжарная! — Я адразу 
зразумеў, што ў табе штосьці ёсць...»)
Паколькі бацькоў выбраць дзіця не можа, па першым часе ў яго 

няма і альтэрнатывы ў выхаванні. («—  Вовачка, ты каго больш слуха- 
еш: маму ці тату? —  Я больш слухаю маму. —  Чаму? —  Яна больш 
гаворыць».) Дрэнна гэта ці добра? («Цяжка зараз бацькам. Трэба 
пастаянна сачыць за тым, што сын спампоўвае з інтэрнэту, а дачка 
туды выкладвае».) У любым выпадку несумненна спрадвечнае: закла- 
дзенае бацькамі зараз вернецца ў наступных пакаленнях. Ці будзе яно 
як раней — пабачым... («Часта ўпадаю ў экстаз і прыгадваю зноўку... 
Як мама вяла ў першы клас... Як бацька нёс з выпускнога...»)

Вось вам свежая гісторыя, якая 
адбылася ў Германіі. Там маці дзе- 
вяцігадовай дзяўчынкі падала іск у 
адміністрацыйны суд з-за таго, што 
яе дачку адмовіліся прыняць у...
Дзяржаўны кафедральны хор хлоп- 
чыкаў. Хлопчыкаў! Ён так называец- 
ца і для іх створаны. Але апошняя 
акалічнасць жанчыну ну ніколечкі 
не збянтэжыла. («Паламай стэрэа- 
тып! Пазвані маці і спытай, ці надзе- 
ла яна шапку!») На думку маці, хор 
праявіў недапушчальную дыскрымінацыю і парушыў правы малой на 
роўныя магчымасці. А ў самім хоры падкрэслілі, што адмовіліся пры- 
маць дзяўчынку зусім не з-за яе палавой прыналежнасці, а таму, што 
яе голас не адпавядае гучанню калектыву хлопчыкаў. Больш за тое, 
там выказалі сумненні ў матывацыі самой дзяўчынкі. («—  Прыміце 
мяне, калі ласка, у хор хлопчыкаў! Мама кажа, што я добра спяваю. 
— Гэтага мала, — адказаў хормайстар. — Прынясіце рэкамендацыі 
ад суседзяў».) Дарэчы, той суд немка прайграла.

Гэта далёка не адзінкавы прыклад. Дагэтуль пісалі, што жыхар- 
цы Масквы не дазволілі запісаць яе дзесяцігадовую дачку ў гурток 
па камп'ютарнай анімацыі ў Палацы творчасці, паколькі апошні прызна- 
чаны для хлопчыкаў, а дзяўчынкам, маўляў, трэба займацца танцамі, 
лепкай і рукадзеллем. I калі з хорам хлопчыкаў я не на баку заяўніцы, 
дык тут жа відавочны перабор, праўда? Побач за маніторамі сядзець 
нельга? («Дачка пытаецца ў маці: —  Якога мужа ты мне параіш вы
браць? — Слухай, пакінь ты мужоў іх жонкам. Знайдзі сабе добрага ха- 
ластога хлопца».) Пасля таго як гісторыя атрымала агалоску, у Палацы 
творчасці адразу ж стварылі гурток па анімацыі для дзяўчынак...

А вось яшчэ адна праява сучаснага выхавання. Нейкая Апачія Кол- 
берг (месца жыхарства не паведамлялася) абараніла права сына не 
дзяліцца цацкамі з іншымі дзецьмі. («Добрая маці дасць аблізаць крэм 
з калатоўкі. Выдатная маці спачатку выключыць міксер».) Яна падзя- 
лілася гісторыяй у Facebook, якая выклікала вялікую папулярнасць, 
падзяліўшы карыстальнікаў на два лагеры. Падчас прагулкі ў парку да 
сына жанчыны падышлі іншыя дзеці і запатрабавалі падзяліцца цацкамі. 
Маці выказалася прыкладна так: «Калі я, дарослы чалавек, прыйшла ў 
парк і ем сэндвічы, ці павінна я дзяліцца імі з незнаёмцамі? Не!» Маўляў, 
і маё дзіця не павінна дзяліцца цацкамі. («Як жа пашанцуе майму буду- 
чаму мужу — жонка і прыгажуня, і разумніца, і гатуе добра, ну, і маніць 
няблага...») Быццам усё лагічна... Хоць некалі было інакш...

Напрыканцы пра метады выхавання татаў. («Аднойчы ў дзяцінстве 
бацька заспеў мяне, калі я курыў, і выкінуў з лодкі. Так ён навучыў мяне 
плаваць на спіне, каб цыгарэта не мокла».) Брытанец падарыў сваёй 
26-гадовай дачцэ Меган Эхлін закрыты купальнік з выявай... свайго тва-

ру з лысай галавой з двух бакоў на 
ўвесь памер рэчы. Каб адпуджваць 
юрлівыя погляды хлопцаў на курор- 
це. Эфект атрымаўся зусім проці- 
леглы: на дзяўчыну ўсе глядзелі і 
смяяліся. А сам бацька неўзабаве 
апрануў футболку са шматлікімі 
тварамі дачкі. Насамрэч усё гэта — 
жартаўлівы тролінг падарункамі з 
тварамі адно аднаго паміж бацькам 
і дачкой, якім яны займаюцца даўно, 
Добрае пачуццё гумару толькі ўма- 
цоўвае сямейныя стасункі. («Бацька 
размаўляе з дачкой: — Якая ж ты ў 
мяне шкодная... — Усе пытанні да 
вытворцы!»)

Кастусь 
ХАЦЕЛАЎ-ЗМАГЕЛАЎ.
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«МУЗЫКУ Я НЕ КІНУ»
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «43».)
—  Пра выступленні... Графік 

артыста вельмі няўстойлівы. 
Як ставіліся да гэтага вашы вы- 
кладчыкі?

— Вядома, старалася не пра- 
пускаць вучобу, але не ўсё нам 
падуладна (смяецца). Па волі лё- 
су часта бывала так, што ўсе мае 
паездкі і выступленні выпадалі на 
сесію. А наогул я назвала б сябе 
«руплівай вучаніцай»: заўсёды 
хвалююся з-за дрэнных адзнак. 
Вельмі старалася І перажывала 
з-за вучобы як у школе, так і ва 
ўніверсітэце.

досвед валанцёра міжнароднага 
інклю зіўнага фестывалю «Пад 
крыламі Арыёна». А ўвесь міну- 
лы год я І мае калегі па сцэне 
з камандай дабрачыннага ма
рафону «Усе фарбы жыцця для 
цябе» рабілі выдатныя канцэрты 
ў розных гарадах Беларусі. Да- 
памогу, сабраныя сродкі, атрым- 
лівалі хлопчыкі і дзяўчынкі, якіх 
мы на свае вочы маглі бачыць 
у глядзельнай зале, альбо іх 
сем'і, — усё залежала ад ступені 
цяжкасці праблемы. Гэта толькі 
пара прыкладаў.

— Ніколі не думалі паспраба- 
ваць сябе ў ролі актрысы кіно 
або тэатра?

— Для мяне гэта актуальнее пы- 
танне, мне цікавыя і сцэна тэатра, і 
магчымасць паспрабаваць сябе ў 
ролі актрысы кіно. У дзяцінстве я 
нават удзельнічала ў пілотных се- 
рыях аднаго серыяла, у мяне была 
роля дачкі-рокершы, І гэта было 
вельмі незвычайна. Апроч таго,

здымалася у рэкламе ды і цяпер 
наведваю кастынгі.

«Мала хто ведае, але я вельмі 
люблю пісаць карціны.
Хачу нават прафесійна 
падысці да пытання».

— 3 якой зоркай і легендай 
музыкі хацелі б выступіць на ад- 
ной сцэне?

— Мяне натхняе творчасць 
многіх артыстаў. Калі б мне зараз 
выдаўся шанц выбраць некалькі 
выканаўцаў, то гэта былі б Фрэнк 
Сінатра, AC/DC І Бруна Марс.

—  Сапраўдны артыст заўсё- 
ды павінен выглядаць дагледжа- 
на. У  чым ваш сакрэт ідэальнай 
знешнасці?

— Вельмі вяпікую ролю адыгры- 
вае сон, ён жа ўплывае І на чыстую 
гаворку і правільныя думкі. Аднак 
выспацца ўдаецца не так часта. 
Ёсць асабістыя «лайфхакі», якія з'я-

віліся самі сабой, галоўнае 
да сябе прыслухоўвацца. 
Я рана трапіла ў «свет 
грыму», таму ўмею сябе 
сабраць і на здымачную 
пляцоўку, і на канцэрт, і 
ўвогуле на любое мера- 
прыемства.

—  Каму хацелі б ска- 
заць дзякуй за тое, што 
сталі тым, кім з'яўляе- 
цеся цяпер?

—  Вядома ж, сваёй 
сям'і і ўсім тым людзям, 
якія былі са мной мак- 
сімальна сумленныя і 
шчырыя, калі гаварыць 
пра любоў да мяне і маёй 
творчасці. Акрамя гэтага я 
ўдзячная тым, хто крыты- 
каваў мяне, бо дзякуючы 
менавіта ім у мяне кожны 
раз з’яўляліся стымулы 
станавіцца лепшай.

Ангеліна 
НОВІКАВА, 

студэнтка III курса 
Беларускага 
дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры 
і мастацтваў.

«Я ўдзячная тым, 
хто крытыкаваў мяне, 
бо дзякуючы менавіта ім 
у мяне кожны раз з'яўляліся 
стымулы станавіцца 
лепшай».

—  Ніколі не думалі пайсці ву- 
чыцца па іншай спецыяльнас- 
ці?

—  Мне вельмі падабаецца пра- 
фесія арганізатара. Падабаецца 
праводзіць розныя вечары, ме- 
рапрыемствы, ды і наогул я вель- 
мі адкрыты і пазітыўны чалавек. 
Сказала б, што занадта адкрытая 
і добрая, ад таго часам даводзіла- 
ся пакутаваць (смяецца). Тым не 
менш, думаю, у гэтай сферы мне 
было б утульна. Але ўсё ж музыку 
я не кіну, хоць не ведаю, што пад- 
рыхтаваў лёс, бо вучыцца і расці 
ніколі не позна.

«На дзённае вырашыла 
не ісці. Не магла сабе ўявіць, 
як часта прыйшлося б 
прасіць мяне «зразумець 
і дараваць».

— А што наконт хобі?
— Звыклай справай 

стала бачыць мяне ў ро- 
лі спявачкі ці вядучай, 
аднак мала хто ведае, 
што я вельмі люблю пі- 
саць карціны. Хачу на
ват прафесійна падысці 
да пытання. Калі малюю, 
то гэты занятак мяне су- 
пакойвае, а жывапіс уво- 
гуле —  натхняе. Акрамя 
таго, вельмі люблю па- 
дарожнічаць, тым больш 
што прафесія спрыяе 
вандроўкам.

— Вас часта можна 
сустрэць на розных 
дабрачынных акцыях, 
у валанцёрскіх праек- 
тах. Усё гэта для піяру 
ці па закліку сэрца?

— Магчыма, хтосьці 
і выкарыстоўвае валан- 
цёрства для піяру, але 
дакладна не я. Мне са- 
праўды  падабаецца  
дапам агац ь лю дзям. 
Таму пацвярджэнне і 
мой дыплом. За асно- 
ву быў узяты асабісты
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