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ÄÓÅÒ “ÀÍÍÀ-ÌÀÐ²ß”: “Ùîá äîñÿãòè ïåâíîãî
óñï³õó, òðåáà ìàòè âíóòð³øí³é 
ñòåðæåíü”

— Âàø òâîð÷èé øëÿõ ðîçïî÷àâ-
ñÿ ç ïðîåêòó “Øàíñ”?

— Í³, âñå ðîçïî÷àëîñÿ çíà÷-
íî ðàí³øå. Äî ïðîåêòó ìè âè-
ñòóïàëè íà ð³çíèõ ñöåíàõ, íà-
â³òü çà êîðäîíàì. Öå áóëè äîâî-
ë³ ìàñøòàáí³ êîíöåðòè: òèñÿ÷à,
³íîä³ ê³ëüêà òèñÿ÷ ëþäåé. Ïî-
ãîäüòåñÿ, òåëåáà÷åííÿ — öå
çíà÷íî øèðøà àóäèòîð³ÿ. ² ìè
â³ä÷óëè öå íà ñîá³, à òàêîæ îò-
ðèìàëè ñïðàâä³ êëàñíèé øàíñ
çàÿâèòè ïðî ñåáå øèðîê³é àóäè-
òîð³¿.

À âçàãàë³, ìè ñï³âàºìî ç äèòèí-
ñòâà. Ïåðøèé íàø âèõ³ä íà ñöå-
íó â³äáóâñÿ ó ø³ñòü ðîê³â íà êîí-
êóðñ³ áëèçíÿò ó Êðèìó, çâ³äêè ìè
ðîäîì. Ï³ñëÿ öüîãî ìè ïî÷àëè
ñåðéîçíî çàéìàòèñÿ âîêàëîì. ¯ç-
äèëè âèñòóïàòè äî Ðîñ³¿, Í³ìå÷-
÷èíè, ²çðà¿ëÿ, ²òàë³¿, Ôðàíö³¿ íà
ð³çíîìàí³òí³ ôåñòèâàë³. Ïîò³ì
ñòàëîñÿ òàê, ùî â 17 ðîê³â ìè îò-
ðèìàëè çâàííÿ çàñëóæåíèõ àðòèñ-
òîê Ðåñïóáë³êè Êðèì. Áàãàòî õòî
ââàæàº, ùî öå íàäòî ðàíî. Òîìó
ìè ñïðèéíÿëè öå ÿê àâàíñ íàøî¿
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. À äàë³ áóâ
“Øàíñ”.

— Ùî â³í çì³íèâ ó âàøîìó òâîð-
÷îìó øëÿõó?

— Òðåáà ñêàçàòè, ùî â³í ñòàâ
ùàñëèâèì ïîâîðîòîì ó íàøîìó
òâîð÷îìó æèòò³, òîìó ùî äàâ íàì
âåëèêèé ðîçâèòîê. Ïî-ïåðøå,
íîâ³ çíàéîìñòâà — Êóçüìà Ñêðÿ-
á³í, ²ãîð Êîíäðàòþê, Íàòàëÿ Ìî-
ãèëåâñüêà òà é âçàãàë³ âñÿ êîìàí-
äà ïðîåêòó: ðåæèñåð Âàäèì ªð-
ìîëåíêî, ³äåéíèé íàòõíåííèê
ïðîåêòó, ÿêèé, âëàñíå, ³ ïðèäóìàâ
òàêèé ôîðìàò. Çàâäÿêè “Øàíñó”
ïðî íàñ ä³çíàëîñÿ äóæå áàãàòî

ëþäåé. ² çàðàç áàãàòî õòî ââàæàº,
ùî âñå ïî÷àëîñÿ ç “Øàíñó”, àëå,
ÿê ìè âæå êàçàëè, äî öüîãî ïðî-
åêòó ìè âæå áàãàòî ÷îãî çðîáè-
ëè.

— Òîáòî íèí³ âè ðîçâ³í÷óºòå ì³ô
ïðî òå, ùî áóäü-õòî ì³ã éòè Õðå-
ùàòèêîì, çàéòè äî Êîíäðàòþêà íà
“Êàðàîêå íà ìàéäàí³” ³ ñòàòè â³-
äîìèì?

— Çîâñ³ì í³. Íàñïðàâä³ áóëî
ê³ëüêà ëþäåé, ÿêèì ó÷àñòü ó ïðî-
åêò³ ñòàëà âäèâîâèæó ö³êàâîþ.
Ìè æ ñïðèéìàºìî íàøó ó÷àñòü
ó “Øàíñ³” ÿê ïîäàðóíîê çà ïðà-
öþ, ùî áóëà äî íüîãî. Áóëè ïåâ-
í³ òâîð÷³ äîñÿãíåííÿ, áóëà ïî-
ñò³éíà òâîð÷à ðîáîòà, ³ ÿê ðåçóëü-
òàò íàïðàöþâàíü, íàì çäàºòüñÿ,
äîëÿ äîïîìîãëà. Ï³ñëÿ ïðîåêòó
íàñ äóæå ÷àñòî ñòàëè çàïðîøóâà-
òè íà êîíöåðòè, ïóáë³÷í³ òåëåïå-
ðåäà÷³.

— Òîáòî âè ñòàëè ïóáë³÷íèìè
ëþäüìè ó âñåóêðà¿íñüêîìó ìàñø-
òàá³?

— Ìîæëèâî, íå íàñò³ëüêè ïóá-
ë³÷íèìè, àëå âï³çíàâàíèìè (ñì³þ-
òüñÿ).

— Äåÿê³ ó÷àñíèêè òàêèõ øîó êà-
æóòü, ùî ¿ì íå ïîäîáàëîñÿ, ùî ¿õ,
òàê áè ìîâèòè, ëàìàëè ÷åðåç êîë³-
íî...

— Íåùîäàâíî â îäí³é êðèì-
ñüê³é ãàçåò³ íàäðóêóâàëè ñòàòòþ
ïðî êðèì÷àí, ÿê³ ñòàëè ó÷àñíè-
êàìè øîó òàêèõ ôîðìàò³â. Òàêèõ
áóëî äîñòàòíüî. Õòîñü áðàâ
ó÷àñòü â “Øàíñ³”, õòîñü â “Õ-
ôàêòîð³”, õòîñü â “Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò”. ² îò â ö³é ïóáë³êàö³¿ áó-
ëî ðîçì³ùåíî äóìêó ïñèõîëîãà,

ùî ó÷àñòü ó òàêèõ ïðîåêòàõ ìàº
ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ àñ-
ïåêòè. Ïîçèòèâí³, ùî ïðî ëþäè-
íó ä³çíàþòüñÿ. À íåãàòèâ çàëå-
æèòü â³ä òîãî, ÿê ñåáå ïîâåäå
ó÷àñíèê íà ïðîåêò³. Ð³÷ ó ò³ì, ùî
ïîò³ì á³ëüø³ñòü ñïðèéìàº öþ
ëþäèíó òàêîþ, ÿê ¿¿ ñöåí³÷íèé
îáðàç. Õî÷à íàñïðàâä³ â æèòò³
ëþäèíà ìîæå áóòè çîâñ³ì ³íøîþ.
Áîðîòèñÿ æ ³ç ñïðèéíÿòòÿì òåáå
íå ÿê ëþäèíè, à ÿê îáðàçó íà-
ñïðàâä³ äóæå âàæêî. Íà öüîìó
´ðóíò³ ìîæå âèíèêíóòè äåïðåñ³ÿ.
Çâè÷àéíî, ï³ñëÿ ïðîåêòó ëþäèíà
çíàõîäèòüñÿ íà ïåâí³é õâèë³ ïî-
ïóëÿðíîñò³. Ïîò³ì çàïóñêàþòü
ÿêåñü íîâå øîó, ³ âæå íîâ³ ëþäè
íà òåëååêðàíàõ. Òîáòî çàïóñêà-
ºòüñÿ íîâèé êîíâåºð îáëè÷. Òî-
ìó é âèíèêàº òàêèé äåïðåñèâíèé
ñòàí.

— Ó âàñ áóëà òàêà äåïðåñ³ÿ?
— Í³. Ó íàñ òàêîãî íå áóëî

(ñì³þòüñÿ).

— ×è íàâ’ÿçóâàëè âàì òå, ùî âè
ìàºòå ñï³âàòè?

— Ïî-ïåðøå, íàñ äâîº. Öå

çá³ëüøóº íàø³ ñèëè, íàø ñïðîòèâ
òèì, õòî õî÷å íàñ çëàìàòè. Ìè
ëþäè, ÿê³ ìîæóòü â³äñòîÿòè ñâîþ
òâîð÷ó ïîçèö³þ. ßêùî â ÷îìóñü
àáñîëþòíî âïåâíåí³, ÿêùî â íàñ
º áàæàííÿ êîìóñü ùîñü äîâåñòè,
òî ìè ä³éñíî öå çðîáèìî. Àëå ìè
íå çàâæäè ðîçö³íþºìî äåÿê³ ïî-
ðàäè ùîäî ñòâîðåííÿ îáðàçó ÷è
âèáîðó ðåïåðòóàðó ÿê ñïðîáó íàñ
çëàìàòè. Áî ðîçóì³ºìî, ùî ëþäè
íà öüîìó øîó íåâèïàäêîâ³. Öå
ïðîôåñ³îíàëè ñâîº¿ ñïðàâè, äî
äóìêè ÿêèõ âàðòî ³íîä³ ïðèñëó-
õàòèñÿ. Çàðàç íà êîíêóðñ³ “Ãîëîñ
êðà¿íè” ïðîäþñåð Êîñòÿíòèí
Ìåëàäçå. Ìè, ìàáóòü, áóëè á íå
ïðîòè, ÿêáè â³í çàõîò³â ùîñü ó
íàñ “çëàìàòè” (ñì³þòüñÿ). Îäíàê
áàãàòî ëþäåé ðàäÿòü íàì çàëèøà-
òèñÿ òàêèìè, ÿê ìè º, ³ í³÷îãî íå
çì³íþâàòè.

— Ìîæëèâî, “çëàìàòè” — îçíà-
÷àº ï³ä³ãíàòè ëþäèíó ï³ä ïåâíèé
ôîðìàò?

— Íàðàç³ âñ³ àáñîëþòíî ãîâî-
ðÿòü ïðî öåé ôîðìàò, àëå êîí-
êðåòíî ñêàçàòè, ùî â³í ñîáîþ ÿâ-
ëÿº, í³õòî íå ìîæå. Ìè òåæ êî-
ìóñü ìîæåìî ïîäîáàòèñü, à êî-
ìóñü — í³. ² öå äîáðå. Ñàëüâàäîð
Äàë³ êàçàâ, ùî í³÷îãî ñòðàøíî-
ãî, êîëè ïðî ëþäèíó ãîâîðÿòü ïî-
ãàíå, ãîëîâíå — ùîá ãîâîðèëè.
Îäíàê á³ëüø³ñòü ãîâîðèòü ïðî
íàñ õîðîøå, ³ öå íàäçâè÷àéíî
ïðèºìíî. Ìè ïðàãíåìî çàëèøà-
òèñÿ òàêèìè, ÿêèìè ìè º, ³ öå
ïîòðåáóº òåæ íåàáèÿêèõ çóñèëü.
²íîä³ äëÿ ëþäèíè ëåãøå îäÿãíó-
òè “ìàñêó”, ñõîâàòèñÿ çà íåþ.
Ùîá äîñÿãòè ïåâíîãî óñï³õó, òðå-
áà ìàòè âíóòð³øí³é ñòåðæåíü,
ùîá ïðèñëóõàòèñÿ äî òîãî, ùî
êàæóòü, îáäóìàòè âñå ³ óõâàëèòè
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ, ÿêå ï³äêàçóº
ñåðöå.

Нам омфортно
жити, оли є певна
армонія, є радість
і світло

— Âè ñêàçàëè, ùî âè òàê³, ÿê³ âè
º. ßê³ æ âè?

— Ñêëàäíå çàïèòàííÿ. Àäæå òå,
ÿêèìè ìè ââàæàºìî ñåáå ³ ÿêèìè
íàñ ââàæàþòü ëþäè — áà÷åííÿ
ìîæå ð³çíèòèñÿ. Ìè æèòòºðàä³ñ-
í³, âåñåë³, äåùî åêñòðåìàëüí³,

äðàéâîâ³, äîâîë³ ÿñêðàâ³, ÿê íàì
çäàºòüñÿ. Íàâ³òü ï³ñëÿ ïðîåêòó
“Øàíñ”, ÿêèé áóâ òðè ðîêè òî-
ìó, áàãàòî õòî íàì êàçàâ ïðî òå,
ùî ñàìå íàñ çàïàì’ÿòàëè. Ìîæ-
ëèâî, öå çàâäÿêè òîìó, ùî ìè
áëèçíÿòà — öå ñïðàâä³ îðèã³íàëü-
íî ³ çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ. À ùå çà-
âäÿêè íàø³é ïîâåä³íö³: ìè ëþ-
áèìî áàãàòî ãîâîðèòè ³ ãîâîðèòè
âãîëîñ (ñì³þòüñÿ).

— Âè ñòâåðäæóºòå, ùî æèòòºðà-
ä³ñí³. Íà ÷îìó áàçóºòüñÿ âàøà
æèòòºðàä³ñí³ñòü, êîëè âñÿ êðà¿íà â
äåïðåñ³¿?

— Òà íåâæå â äåïðåñ³¿? Ìè
ÿêîñü öüîãî íå ïîì³÷àëè (ñì³þòü-
ñÿ). Íàñïðàâä³ â íàñ ³íîä³ áóâàº
òàêèé ñòàí, íå äåïðåñèâíèé, à
øâèäøå, çàäóìëèâèé, ³íîä³ ñóì-
íèé. Ó íàñ òåæ áóâàþòü ìîìåí-
òè, êîëè íå âñå âèõîäèòü òàê, ÿê
ìè öüîãî õî÷åìî, àáî âäàºòüñÿ íå
îäðàçó. Àëå òàêèé íàñòð³é íàñ
øâèäêî ïîëèøàº. Ç ÷îãî ìè ÷åð-
ïàºìî æèòòºðàä³ñòü? Âàæêî ñêà-
çàòè. Íàì ïðîñòî êîìôîðòíî òàê
æèòè, êîëè º ïåâíà ãàðìîí³ÿ, º
ðàä³ñòü ³ ñâ³òëî. ²íîä³ ëþäè, ïî-
ñï³ëêóâàâøèñü ³ç íàìè, îòðèìó-
þòü â³ä íàñ çàðÿä åíåðã³¿, ùî ïî-
òð³áåí äëÿ æèòòÿ. “Ñâåò è ðàäîñòü
ìû ïðèíîñèì ëþäÿì”, ÿê ñï³-
âàºòüñÿ â ï³ñåíüö³. Ìîæëèâî, ³íî-
ä³ íàì ³ íå õî÷åòüñÿ óñì³õàòèñü,
àëå ìè ðîçóì³ºìî, ùî ëþäè â³ä
íàñ öüîãî ÷åêàþòü.

— ßêà ìóçèêà íåñå ñâ³òëî é ðà-
ä³ñòü ëþäÿì ³ ÿêó ìóçèêó ëþáèòå?

— Íà êîíöåðòàõ ìè çóñòð³÷à-
ëèñÿ ç áàãàòüìà àðòèñòàìè ð³çíî-
ãî ñïðÿìóâàííÿ òà ñòèë³â: â³ä íà-
ðîäíîãî àðòèñòà äî àëüòåðíàòèâ-
íî¿ ðîê-ãðóïè. Òîáòî âñå çàëå-
æèòü â³ä ëþäèíè, â³ä ¿¿ íàñòðîþ
³ ñìàê³â.

Ìè ëþáèìî ð³çíó ìóçèêó. Ïå-
ðåäóñ³ì Queen, Scorpions, Pink
Floyd, Dire Straits, ³ç äæàçó —
Eëëà Ô³öäæåðàëüä, Á³ëë³ Õîë³äåé.

Два яс равих сонеч а ввійшли до реда ції "Хрещати-
а". Близнюч и Анна і Марія в мин лом році за інчи-
ли Хар івсь юридичн а адемію імені Ярослава М д-
ро о, а в Києві а адемію естрадно о і цир ово о мис-
тецтва ( олишнє естрадно-цир ове чилище). Ос іль и
дівчата д же схожі й а тивні в розмові, іноді б ло д -
же важ о простежити, хто ж відповідає: Анна чи Ма-
рія. Часто- сто їхні відповіді на ад вали єдине плети-
во з двох ниточо . Том , за з одою артисто , ми не
розмежов вали відповіді Анни і Марії.
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Ми пра немо залишатися та ими, я ими є, і це потреб є неабия их з силь

Ба ато хто вважає, що все почалося з «Шанс », але до прое т ми ба ато
чо о зробили
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До ва и меш анців столиці, ерівни ів
підприємств, станов, ор анізацій
та житлово-е спл атаційних онтор!

У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2011/2012 р. 20 червня — 4 липня
2011 ро частині Дніпровсь о о, Деснянсь о о, Оболонсь о о районів (житлові
масиви К ли ове Поле, Лісовий, Комсомольсь ий, Водопар , Троєщина,
Ви рівщина, Оболонь, Мінсь ий, Вос ресен а, Райд жний, Кибальчича,
Лівобережний (част ово), Ми ільсь а Слобід а (част ово) ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”
проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж від районних отелень
“Вос ресен а”, “Пар” та теплома істралей №№1, 9 ЗАТ “Е остандарт”, №№1, 2,
3, 4 ТЕЦ-6, №№3, 4, 6 СТ-2.

У зв’яз з цим з 14.00 19 червня постачання арячої води б де
припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:
- в лиць Виш ородсь ої, Резервної, Пол панова, Полярної, Вербової, Де тярен а,

Бо атирсь ої, Мос овсь о о проспе т , проспе т Героїв Сталін рада, в лиць
Озерної, Північної, Прирічної, За ревсь о о, П хівсь ої, проспе т Ват тіна
(Оболонсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Бальза а, Рад нсь ої, Милославсь ої. За ревсь о о.
Крайньої, Меліоративної, Миропільсь ої, Братиславсь ої, Вол ова, Лісово о
проспе т , в лиць Маршала Ж ова, Кіото, Червоно вардійсь ої, М рмансь ої,
Ма ніто орсь ої, Поп дрен а (част ово), пров л ів Червоно вардійсь о о та
Ма ніто орсь о о (Деснянсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Братиславсь ої, Стальсь о о, К рнатовсь о о,
Червоно вардійсь ої, Усен а (част ово), Поп дрен а (част ово), Ми ільсь о-
Слобідсь ої, Челябінсь ої (част ово), Мильча ова, Л начарсь о о, Андрія
Малиш а, проспе тів Броварсь о о, Визволителів, б львар Перова, в лиць
Райд жної. Верши ори (Дніпровсь ий район).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вище 40 °С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить заздале ідь виявити ма симально можлив іль ість
пош оджень, розпочати роботи в цих місцях та попередити та им чином їх появ
під час опалювально о сезон . Через виявлені пош одження подавання арячої
води може затрим ватися на час, необхідний для їх с нення, про що Київенер о
додат ово повідомить житлово-е спл атаційні ор анізації.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч
з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів до збереження
матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може
трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та
ви идів води на поверхню.

Б дьте важні та обережні! У разі вини нення провалин та появи на
поверхні води не наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей!
Повідомляйте про виявлені випад и Київенер о за телефонами:

Дніпровсь ом районі — 510-68-54, 512-47-57, 559-14-22;
Деснянсь ом районі — 547-83-28, 512-47-57;

в Оболонсь ом районі — 501-89-16, 425-25-64.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж Київенер о не
нарахов є обся и споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють
ЖЕКи.

Щодо подальшо о рафі а випроб вань тепломереж Київенер о б де й надалі
інформ вати ЗМІ та житлово-е спл атаційні ор анізації, я і з ідно із за онодавством
зобов’язані повідомляти меш анців про тимчасов відс тність арячої води.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вальних робіт можна отримати
за телефонами інформаційно-довід ової сл жби ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” 15-88 або
201-58-79.

ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ìè ëþáèìî òàêèõ âèêîíàâö³â, ÿê
Ñò³íã, Åëòîí Äæîí. Íàì äóæå ïî-
äîáàþòüñÿ é Ìóñë³ì Ìàãîìàºâ ³
Êëàâä³ÿ Øóëüæåíêî. ¯õ ìè ââà-
æàºìî ïðåäñòàâíèêàìè ñâ³òîâî¿
ìóçèêè. ² âçàãàë³ ëþáèìî ìóçèêó
ÿê ÿâèùå. ²íîä³ ÷óºø ìóçèêó, ³
íåçàëåæíî â³ä ñë³â ³ ñòèëþ âîíà
âèêëèêàº ùîñü â òâîºìó ñåðö³ òà
äóø³. Öå íàâ³òü âàæêî îïèñàòè
ñëîâàìè.

— ßêèé âàø âèñòóï âàì íàéá³ëü-
øå çàïàì’ÿòàâñÿ?

— Êîíöåðò³â ó íàñ äóæå áàãàòî,
³ âñ³ âîíè äóæå ð³çí³. Öå ìîæå áó-
òè âåëèêà ñöåíà, ñòàä³îí ÷è ìà-
ëåíüêà ñöåíà. Äî ñëîâà, íàì äóæå
çàïàì’ÿòàâñÿ âèñòóï íà ñòàä³îí³ ó
Ôðàíö³¿, äå áóëà âåëèêîìàñøòàá-
íà ñöåíà, áàãàòî ëþäåé ³ áàãàòî
åìîö³é. Íà ìàëåíüêèõ âèñòóïàõ,
êîëè áà÷èø ãëÿäà÷à çà ï’ÿòü ìåò-
ð³â â³ä ñåáå ³ áà÷èø éîãî åìîö³¿,
ìàáóòü, íàáàãàòî á³ëüøå õâèëþ-
âàííÿ, í³æ íà âåëèê³é ñöåí³.

— Ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèñòóïó íàé-
á³ëüøå õâèëþâàëèñü?

— Óñ³ì â³äîìî, ùî ìè çàðîáëÿ-
ºìî íà æèòòÿ íà ñöåí³. Àëå º áëà-
ãîä³éí³ çàõîäè, äå ìè ìàòåð³àëü-
íî¿ âèíàãîðîäè íå îòðèìóºìî.
Ìè çà ìîæëèâîñò³ íå â³äìîâëÿ-
ºìîñÿ â³ä ó÷àñò³ â òàêèõ êîíöåð-
òàõ ³ ÷àñòî âèñòóïàºìî íà íèõ.
Îò, íàïðèêëàä, íà Íîâèé ð³ê âè-
ñòóïàëè äëÿ ä³òåé ³ç äèòáóäèíê³â.
Çàñï³âàëè ëèøå ê³ëüêà ï³ñåíü. À
ï³ñëÿ êîíöåðòó äóæå áàãàòî ä³òåé
ï³äõîäèëè, çàïèòóâàëè, îá³éìàëè
é äèâèëèñü òàê, ùî âèíèêàëî â³ä-
÷óòòÿ, ÿêå âèíèêàº íå íà êîæíî-
ìó êîíöåðò³.

Нам подобаються
роз мні чолові и,
обов’яз ово
з поч ттям мор

— ×è º ó âàñ ìîäåëü ³äåàëüíîãî
÷îëîâ³êà?

— Ðîçïî÷íåìî ç òîãî, ùî ìè
íå ëþáèìî ñëîâî “³äåàëüíèé”.
Êîëè âñå ïðàâèëüíî ³ äîáðå — öå
âæå íåö³êàâî. Íåäîë³êè â ëþäè-
í³ ïîâèíí³ áóòè. ² êîëè òè ëþáèø
ëþäèíó, òè ïðèéìàºø óñ³ ¿¿ íå-
äîë³êè. Ùîäî çîâí³øíîñò³, òî âî-
íà äëÿ íàñ ìàº çíà÷åííÿ ïåðø³
5–10 õâèëèí ñï³ëêóâàííÿ, à ïî-
ò³ì, ÿê çðîçóì³ºø, ùî ëþäèíà
áëèçüêà òîá³ çà äóõîì, çîâí³ø-
í³ñòü íå â³ä³ãðàº âàæëèâî¿ ðîë³.

Íàì ïîäîáàþòüñÿ ðîçóìí³ ÷î-
ëîâ³êè, îáîâ’ÿçêîâî ç ïî÷óòòÿì
ãóìîðó, ùîá â³í ö³íóâàâ ³ ö³êà-
âèâñÿ òèì, ÷èì çàéìàºìîñÿ. Õî-
ò³ëîñÿ á, ùîá öÿ ëþäèíà áóëà
òâîð÷îþ. Òâîð÷îþ íå â ðîçóì³í-
í³ õóäîæíèê ÷è ñï³âàê. Ìàºòüñÿ
íà óâàç³ òâîð÷å ñòàâëåííÿ äî æèò-
òÿ, íåçàëåæíî â³ä ðîäó çàíÿòü.
Õî÷åòüñÿ, ùîá öÿ ëþäèíà áóëà ç
ëåãêèì, ïîçèòèâíèì ñòàâëåííÿì
äî æèòòÿ.

— Ó âàñ áóäå îäèí ÷îëîâ³ê íà
äâîõ?

— (ñì³þòüñÿ). Í³, òàêîãî íå áó-
ëî. Àëå â³äêðèºìî âàì òàºìíè-
öþ, ùî òàêà ïðîïîçèö³ÿ âæå íàä-
õîäèëà â³ä îäí³º¿ ëþäèíè, ³ì’ÿ
ÿêî¿ äîâîë³ â³äîìå, ùîá éîãî ðîç-
ãîëîøóâàòè. Àëå ÿêùî ãîâîðèòè
ïðî êðèòåð³¿ ùîäî ÷îëîâ³ê³â, òî
âîíè áàãàòî â ÷îìó çá³ãàþòüñÿ.

— Íå áóäåòå â³äáèâàòè îäíà â
îäíî¿ êàâàëåð³â?

— Í³. Ìè æ ñåñòðè ³ áàæàºìî
îäíà îäí³é ò³ëüêè ùàñòÿ. Õî÷à â
øêîë³ â íàñ áóâ òàêèé âèïàäîê ³
òåîðåòè÷íî â³í ìîæå ïîâòîðèòè-
ñÿ (êàæå Àííà).

— À ÿ äóìàþ, ùî íå ïîâòîðèòü-
ñÿ (çàïåðå÷óº Ìàð³ÿ).

— (Àííà) Äóìàþ, ùî, ìîæëè-
âî, âèíèêàòèìóòü íå òå ùî òðóä-
íîù³ ³ ïðîáëåìè, à ìîìåíòè òà-
êîãî õàðàêòåðó. Äóìàþ, ìè ¿õ âè-
ð³øèìî. Ñåñòðèíñüê³ ïî÷óòòÿ ìè
ñòàâèìî âèùå çà õëîïö³â. Äëÿ íàñ
öå íàéäîðîæ÷å.

— Âè ðîäîì ³ç Ñ³ìôåðîïîëÿ, àëå
ïåâíèé ÷àñ ìåøêàºòå â ñòîëèö³. ßê
ìîæåòå îõàðàêòåðèçóâàòè êèÿí?

— Äî íàñ íåùîäàâíî ïðè¿æ-
äæàëè äðóç³ ç ²òàë³¿ ³ ïîïðîñèëè
ïîêàçàòè Êè¿â. ² âîíè ñêàçàëè,
ùî ëþäè òóò äóøåâí³, ñâ³òë³. Ìè
çãîäí³ ç öèì. Ëþäè â Êèºâ³ çäàò-
í³ ðîçóì³òè îäíå îäíîãî, ç äóøåþ
ñòàâèòèñÿ îäíå äî îäíîãî. ²íîä³
êîð³íí³ êèÿíè êàæóòü, ùî Êè¿â
çì³íèâñÿ: ëþäè ïîñò³éíî êóäèñü
ïîñï³øàþòü, çàãëèáëþþòüñÿ â
ñâî¿ ïðîáëåìè. À Êè¿â — öå äó-
øà âñ³º¿ Óêðà¿íè. Òîæ ìè õî÷å-
ìî, ùîá ñòîëèöÿ çáåðåãëà çà ñî-
áîþ öåé ñòàòóñ ó äóøàõ âñ³õ éî-
ãî ìåøêàíö³â
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Критерії щодо чолові ів нас ба ато в чом збі аються


