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Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

ЧЫ ІХ 
ГЕ НАЎ 
БОЛЬШ?

«Каб і не ве даў, хто баць ка, ад ра-
зу ска заў бы, чыё дзі ця», — ужо не 
ўпер шы ню ка жа нех та са зна ё мых, 
ка лі су стра кае нас з Ар цём кам на 
ву лі цы. Без цяж кас цяў «уста наў лі ва-
юць» баць коў ства і ка лі з уну кам ба-
віць час ба бу ля Алі на, абод ва сы ны 
якой кроп ля ў кроп лю па доб ныя адзін 
на ад на го. «Вы лі ты тат ка», — на да-
ку чы ла чуць і ад сяб ро вак, чар го вы 
раз да сы ла ю чы ім но вы фо та зды мак 
ма ло га.

Да та го, што Цё мік — та таў сын, 
я ўжо пры звы ча і ла ся. Яшчэ ў ра дзіль-
ні ста ла яс на: ма лы пай шоў не ў ма ці. 
Ма ла што доў гень кі, як ка за лі ўра чы 
(«ві даць, баць ка вы со кі?»), дык яшчэ 
і крык лі вы (ад хі нуц ца па сне даць ці на 
якую пра цэ ду ру бы ло вы пра ба ван-
нем). Сва я кі, што пры хо дзі лі ў ад вед-
кі, так са ма па да бен ства з Ка ню та мі 
не зна хо дзі лі.

Хоць аса біс та я, шчы ра ка жу чы, 
ма лень кай баць ка вай ко піі ў Ар цём ку 
асаб лі ва не ба чы ла. Па куль не даб ра-
ла ся да свяк роў чы на га фо та ар хі ва і 
не знай шла ста рэнь кі, кры ху раз мы ты 
ад ча су фо та зды мак, на якім бы ло 
не зра зу ме ла, ці то муж на ім, ці то Цё-
ма. З фо та карт кі на мя не гля дзеў мой 
ма лень кі сы нок, толь кі якасць ілюст-
ра цыі, ды і зда ро вы сэнс, ад но сі лі яе 
да па чат ку дзе вя нос тых.

Пры ехаў шы да сва іх баць коў, па-
лез ла па ўлас ны дзі ця чы аль бом. Ста-
ла ці ка ва, а мо жа, Цё мік і на мя не 
ма лую чымсь ці па доб ны!? І так і сяк 
раз гля да ла ма лень кія тва ры кі, па раў-
ноў ва ю чы Цём ка вы фо та здым кі з маі-
мі. Але, як ні пры гля дай ся, за мест па-
да бен ства мож на знай сці толь кі сем 
ад роз нен няў. За тое на ін шых ста рон-
ках, дзе фо та кар так ужо ня ма, але 
за ха ва лі ся ма мі ны за пі сы, на тра пі ла 
на неш та ці ка вае. Чы таю і дзі ву да-
юся: гэ та ж пра май го Цём ку! Толь кі 
не ма ёй ру кой на пі са на. Ды не ця пер, 
а га доў 27 та му...

«Ста ла вель мі шкод ная». Гэ та 
вы каз ван не мя не ўво гу ле здзі ві ла. 
Я, бе лая і пу шыс тая, у дзя цін стве ці-
хо ня і са ма па слух мя насць, як мне 
ўвесь час да каз ва лі баць кі, і рап там... 
шкод ная! І цац кі я, у ад роз нен не ад 
Цё мі ка, пас ля гуль ні збі ра ла. Толь кі 
на вош та та ды ма ма на пі са ла, што я 
не люб лю збі раць цац кі? Ці вось яшчэ: 
«Ста ла ўсю ды за ла зіць: на крэс ла, на 
стол, на ка на пу, ло жак. Мо жа пе ра-
сту піць з та бу рэ та на крэс ла, ка лі яны 
по бач. Вель мі ці каў ная». І тут аку рат 
пра май го Ар цём ку на пі са на: «Есць 
дрэн на. Вель мі лю біць яга ды, агур-
кі». «Дзе ці пла чуць ад яе пры сут нас-
ці», — ма ма, гэ та дак лад на пра мя не, 
тую, з якой, па ва шых сло вах, ні ко лі 
не бы ло праб лем?!

Так што трэ ба яшчэ па ду маць, на 
ка го наш сы нок па доб ны. Муж, па апо-
ве дах сва ёй ма мы, так са ма быў жу лік 
жу лі кам, яко га нель га бы ло па кі нуць 
ні на хві лі ну без на гля ду. Як ця пер 
смя ец ца яго брат, у Дзі мы з'я ві ла ся 
ўні каль ная маг чы масць па гля дзець на 
ся бе ма ло га збо ку. Але свяк роў пры-
зна ец ца, што наш Цё мік па шкод нас ці 
на ват свай го баць ку пе ра плю нуў.

Ды якая роз ні ца, чы іх ге наў у гэ та га 
ма лень ка га шкод ні ка больш? Га лоў-
нае, каб ён не хва рэў і вы рас год ным, 
пры стой ным ча ла ве кам, за яко га ні-
ко лі не бу дзе со рам на. А ка лі ста не 
та кі ж вы со кі, ад каз ны і ня ўрымс лі вы, 
як баць ка, дык гэ та да леп ша га. Не 
су праць бу дзем, ка лі, як і ма ці, бу дзе 
лю біць ву чыц ца, лю дзям ста рац ца да-
па маг чы. Ча сам на ват са мыя вя лі кія 
шкод ні кі ста но вяц ца да во лі не бла гі мі 
людзь мі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Ве ра ні ка, для ар тыс та 

важ на па быць сам-на сам з са-

бой?

— Ду маю, гэ та важ на для ўсіх 
у пэў ных до зах. Ча сам трэ ба па-
слу хаць ці шы ню, па слу хаць ся-
бе, ад па чыць ад лю дзей, на ват ад 
са мых бліз кіх. Ка лі вель мі стам-
ля ю ся на зды мач най пля цоў цы, 
пры хо джу да до му і мне не аб ход-
на хоць бы паў га дзі ны па быць 
ад ной. Ка лі Анд рэй до ма, ён ве-
дае, што так я пе ра за гру жа ю ся. 
На прык лад, іду на кух ню, мыю 
по суд. Праз паў га дзі ны, як я жар-
тую, вяр та ю ся ў сям'ю.

— Рас ка жы це, дзе вы па-

знаё мі лі ся з Анд рэ ем?

— Тут, у тэ ат ры. Але спа чат ку 
зна ём ства бы ло за воч ным, і тое 
я толь кі чу ла пра Анд рэя. У тэ-
ат раль ным ася род дзі прай шоў 
слых, што ў ТЮГ — Тэ атр юна-
га гле да ча — пры ехаў з Пін ска 
вель мі ці ка вы хло пец, які спя вае. 
По тым ён прый шоў у наш тэ атр 
на про бы. Га лоў ным рэ жы сё рам 
у той час быў Ба рыс Лу цэн ка, і 
ён вы ра шыў пры няць Анд рэя ў 
тру пу. Наш най ста рэй шы ак цёр, 
член мас тац ка га са ве та тэ ат-
ра Рас ці слаў Іва на віч Ян коў скі, 
так са ма ўхва ліў кан ды да ту ру 
Анд рэя. А нам, ма ла дым акт ры-
сам, не як ска заў: «Та кі аба яль ны 

хлоп чык да нас пры хо дзіць, бла-
кіт на во кі. А як спя вае...» Уво гу-
ле, мы ўсё пра яго чу лі, але не 
ба чы лі. Ад ной чы я да ве да ла ся, 
што Анд рэй у тэ ат ры, і вы ра шы-
ла на яго па гля дзець: зве сі ла ся 
з лес ві цы і... уба чы ла толь кі ма-
куш ку. Аса біс тае ж зна ём ства не-
як хут ка пе ра рас ло ва ўза ем ную 
ці ка васць.

— Пе ры яд за ля цан няў коль-

кі доў жыў ся?

— Пры клад на паў го да. Мы 
хут ка зра зу ме лі, што нам хо чац-
ца быць ра зам.

— Ці ка ва, як пра хо дзяць ак-

цёр скія вя сел лі?

— Яго ў нас не бы ло. Мы не 
лю бім уся ля кую пам пез насць, не 
ба чы лі не аб ход нас ці і ў яго ар га-
ні за цыі. Мы бы ва лі на вя сел лях 
у сяб роў і ра зу ме лі, што для жа-
ні ха і ня вес ты гэ ты дзень зу сім 
не свя точ ны, а не ве ра год на 
кло пат ны. А нам гэ та га не 
ха це ла ся. Прос та за рэ-
гіст ра ва лі шлюб у загсе 
ў звы чай ным адзенні ў 
дзе вяць ра ні цы.

— Ствараючы 

сям'ю, да маў ля лі ся, 

хто за што ад каз вае, 

ці ўсе пра ві лы фар-

міра ва лі ся па хо дзе 

п'е сы?

— Ні я кіх да моў ле-
нас цяў, хто мые по суд, хто вы-
но сіць смец це, не бы ло. Адзі-
нае, у чым прый шлі да зго ды: 
за ха валь нік ся мей най каз-
ны — Анд рэй. У мя не гро шы 
вы ця ка юць скрозь паль цы, як 
ва да. Пры чым я вы дат коў-
ваю іх не столь кі на ней кія 
дзя во чыя ра дас ці, колькі на 
па да рун кі, за ба вы для кам па-
ніі. А муж умее ра цы я наль на 

кі ра ваць фі нан са мі, і мя не гэ та 
аб са лют на за да валь няе.

Я люб лю і ўмею га та ваць. Та му 
ха джу ў кра му па пра дук ты. Анд-
рэй у нас ад каз вае за воп рат ку: 
со чыць, што трэ ба ад нес ці ў хім-
чыст ку, у ра монт, праль ная ма-
шы на — так са ма яго цац ка. Усе 
ас тат нія бы та выя спра вы ро бяц ца 
па прын цы пе: у ка го ёсць час і аба-

вяз ко ва жа дан не. Ка лі ў ча ла ве ка 
стан: «Не ха чу, не ма гу, не бу ду», 
не трэ ба ся бе пры му шаць, каб не 
мар на ваць у тры ра зы больш сіл 
і ча су.

— Ве ра ні ка, а як ва шы баць кі 

пры ня лі Анд рэя?

— Ён ім вель мі спа да баў ся. 
Праў да, па зна ё мі лі ся яны толь кі 
праз год на ша га ся мей на га жыц-
ця. Вя до ма, баць кі разумелі, што 
нам не ха па ла ча су пры ехаць да 
іх. Але ве да е це, што ці ка ва? Мая 
ма ма ка лісь ці ву чы ла ся ў Пін ску. 
Ёй па да баў ся і го рад, і лю дзі, так 
што гэ ты факт, ма быць, паў плы-
ваў на доб рае стаў лен не да Анд-
рэя на ват пад час за воч на га зна-
ём ства.

— А вы з баць ка мі Анд рэя 

так са ма не ад ра зу па зна ё мі-

ліся?

— А вось тут усё скла ла ся па 
кла січ ных ка но нах: Анд рэй яшчэ 
да рэ гіст ра цыі шлю бу па зна ё-
міў мя не са сва і мі баць ка мі. Так 
атрым лі ва ец ца, што на ра дзі ме 
Анд рэя мы бы ва ем час цей. Ча сам, 
ка лі вы па дае два вы хад ныя за пар, 
едзем ту ды ў мі ні-ад па чы нак: цу-
доў ная пры ро да, рач ныя пра гул кі, 
і сам го рад вель мі ўтуль ны, ат мас-
фер ны, які за ха ваў дух даў ні ны.

— Вы раў ні вая? Пе ра жы-

ва еце, ка лі Анд рэй на эк ра не 

ца лу ец ца з ін шай акт ры сай? 

А яшчэ ж і па клон ні цы ёсць...

— А што пе ра жы ваць? Гэ та на-
ша ра бо та. Я ве даю, што ча сам 
у ар тыс таў зда ра юц ца ра ма ны на 
зды мач най пля цоў цы. І так — ні-
ку ды не  дзец ца ад гэ та га ў глы бі ні 
ду шы прыха ва на га: «Маё». Што 
да ты чыц ца па клон ніц, то яны не 
блы та юць ці ка васць да ак цё ра з ці-

ка вас цю да жа на та га муж чыны.
— Як Анд рэй рэ агуе 

на ва шых па клон ні каў, 

пры клад на ве да е це?

— Мяр ку ю чы па 
яго рэ ак цыі, за да во-

ле ны, ка лі пас ля 
спек так ля мне 
до раць квет кі — 

зна чыць, усё прай-
шло па спя хо ва.

— Ве ра ні ка, трэ ці год вы вы-

сту па е це ў ро лі тэ ле ня ні Па лі-

нкі. А свае дзе ці ёсць?

— Дзя цей у нас па куль ня ма, 
але ўся му свой час. Дзя цей я 
вель мі люб лю. Мой удзел у «Ка-
лы хан цы» на тэ ле ка на ле «Бе ла-

русь 3» дае не ве ра год ны па зі-
тыў ны во пыт зно сін з дзець мі 
на ват па той бок эк ра на. Гэ та 
ка ла саль ная ад каз насць, бо 
ма лень кія гле да чы ве раць 
кож на му на ша му сло ву. Ня-
няй Па лі нкай пра цую з за да-
валь нен нем!

А ця пер ра зам з ак цё ра мі на-
ша га тэ ат ра Воль гай Здзяр скай, 
Сяр ге ем Чэ ке рэ сам і ка ле га мі з 
ін шых тэ ат раў рых ту ем на ва год-
ні ся мей ны спек такль «Дзінь-дон, 
я ва ша ма ма!» Гэ та кла січ ны доб-
ры мю зікл з вы дат ны мі вер ша мі 
Юрыя Эн ці на. Ду маю, што ён 
спа да ба ец ца дзет кам, а іх баць кі 
ўспом няць ад най мен ны фільм.

— Як вам зда ец ца, без ча го 

нель га абы сці ся ў ся мей ным 

жыц ці?

— Ду маю, без да ве ру, уза ем-
най ці ка вас ці і па ва гі, агуль ных 
мэт сям'я не ад бу дзец ца. Але хоць 
я за му жам дзе сяць га доў, не ма-
гу лі чыць ся бе экс пер там. На са-
май спра ве, ні ко лі ня ма га ран тый, 
што шлюб не рас па дзец ца праз 20 
ці на ват 40 га доў, але я спа дзя ю-
ся, што гэ та не пра нас.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Ве ра ні кі Пляш ке віч.

«За ха валь нік ся мей най 
каз ны — мой муж»

«Ад ной чы я да ве да ла ся, 
што Анд рэй у тэ ат ры, 
і вы ра шы ла на яго па гля дзець: 
зве сі ла ся з лес ві цы і... уба чы ла 
толь кі ма куш ку».

Ве ра ні ка ПЛЯШ КЕ ВІЧ — вя ду чы май стар сцэ ны На цы я наль-
на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя М. Гор ка га, ула-
даль нік ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны. За ня тая амаль у двац ца ці 
спек так лях тэ ат ра. Ве ра ні ка ак тыў на зды ма ец ца ў кі но, ся род 
кар цін з яе ўдзе лам: «Шчыт Ай чы ны», «Па ца лу нак Сак ра та», 
«Зна хар ка», «Са мот ны вост раў», «Смерць шпі ё нам. Лі сі ная на-
ра», «Ой, ма-мач-кі!», «Яна не маг ла інакш», «Сля ды апост алаў», 
«Усе скар бы све ту», «Не па кі дай мя не», «Лю бі мы го рад», «Пра-
сцей прос та га», «Вяр ні ся ў Са рэн та», «Усё маг ло быць інакш», 
«Ма ру ся» і мно гія ін шыя.

Анд рэй СЕНЬ КІН — У На цы я наль ным ака дэ міч ным дра ма-
тыч ным тэ ат ры імя М. Гор ка га пра цуе з 2008 го да. За ня ты ў 
бя гу чым рэ пер ту а ры тэ ат ра. За па тра ба ва ны кі на ак цёр. Ся род 
філь маў з яго удзе лам па пу ляр ныя кі на кар ці ны: «Жыц цё ў па зы-
ку», «Жу раў», «Брэсц кая крэ пасць», «Па ля ван не на гаў ляй та ра», 
«Та лаш», «Зна хар ка», «Смя рот ны та нец», «Снай пер-2. Тун гус», 
«З лю бі мы мі не рас та юц ца», «Не па кі дай мя не», «Ра за рва ныя 
ніт кі», «Сля пы раз лік», «Сы хо дзя чая на ту ра», «Чор ная па ву ці-
на», «Па леп шае жыц цё», «Пад сад ная кач ка», «Ко лер са спе лай 
віш ні» і шэ раг ін шых.

Ве ра ні ка ПЛЯШ КЕ ВІЧ у мю зік ле 
«Дзінь-дон, я ва ша ма ма».

Ве ра ні ка ПЛЯШ КЕ ВІЧ у ролі Паў лі ны Мя дзёл кі на здым ках філь ма пра лёс 
на род на га паэ та Бе ла ру сі «Ку па ла».
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