
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Ана толь, а коль кі вам 

бы ло га доў, ка лі жа ні лі ся? 

Зда ец ца, вы не спя ша лі-

ся...

— Ка лі па зна ё міў ся з Ла-

рай, бы ло 33, а яна на дзе-

вяць га доў ма ла дзей шая. 

Я са праў ды не спя шаў ся, 

хоць у ча сы ма ёй ма ла до-

сці жа ні лі ся ра на, а я прый-

шоў у ан самбль у 21 год. Ну 

і прак тыч на ад ра зу па чаў 

на зі раць за ся мей ным жыц-

цём ка лег. Мне зда ва ла ся, 

што яно зво дзіц ца да вы цяг-

ван ня гро шай з муж чы ны, 

по тым пай шлі ска са ван ні 

шлю баў. Зра зу ме ла, што я 

не спя шаў ся.

Ціс ку з бо ку род ных на мя-

не, маў ляў, ажа ні ся, не бы ло. 

Але га доў так у 30 я па ду маў, 

што па ра. Быў у мя не ра ман 

з дзяў чы най з Ле нін гра да. 

За пра сіў яе ў Мінск на тры 

дні, а по тым па мя няў зва рот-

ны бі лет на дзень ра ней. Не 

ма гу, ка лі на мя не ціс нуць, не 

па кі да юць ні я кай аса біс тай 

пра сто ры.

— Хто ў вас у сям'і са-

ліст?

А. — Мы — ду эт. Мы 

ўсё аб мяр коў ва ем. Ра зам 

пры ма ем ра шэн ні. І ад но 

за ад на го, за дзя цей га рой 

ста ім!

Л. — Ча сам мы ад на ча-

со ва па чы на ем га ва рыць і 

пра маў ля ем ад ноль ка выя 

сло вы.

— Дзя цей у вас трое. 

Двое на ра дзі лі ся ў Бе ла-

ру сі. Му сіць, па куль не да лі 

кан цэрт у ра дзіль ным до-

ме, жон ку не вы піс ва лі?

А. — У нас усё бы ло сціп-

ла. Ім пра ві за ва ны кан цэрт 

«Пес ня ры» да ва лі, толь кі 

ка лі пер шую жон ку Му ля-

ві на — Лі дзію Кар маль-

скую — за бі ра лі з ра дзіль-

ні з Ва ло дзем-ма лод шым. 

Я вам па сак рэ це ска жу, што 

ўсе на шы дзе ці фар маль на 

па за шлюб ныя. Мы ж рас пі-

са лі ся толь кі ў 2007 го дзе ў 

Аме ры цы, ка лі нас гэ тая тэ-

ма юры дыч на пры ціс ну ла.

— Вось гэ та ну мар! 

А ва шы ка ле гі заў сё ды ка-

за лі: Ка ша па раў — узор ны 

сем' я нін.

А. — Сем' я нін ты ці не, ад 

штам па ў паш пар це, па-мой-

му, на огул не за ле жыць.

— Ла ры са, па ла жыў шы 

ру ку на сэр ца, вы так са ма 

так ду ма е це?

Л. — У на шым вы пад-

ку штамп ні чо га не змя ніў. 

Я заў сё ды бы ла ўпэў не ная 

ў тым, што ў лю бой сі ту а цыі 

То ля бу дзе па во дзіць ся бе 

вы са ка род на. Ча сам у ма-

ла дых сем' ях на ды хо дзіць 

раз лад, ка лі з'яў ля ец ца дзі-

ця. Нас жа дзе ці яшчэ больш 

з'яд на лі. То ля спя ваў ім ка-

лы хан кі, ку паў іх, гу ляў з імі. 

Да гэ та га ча су ёсць тэ мы, 

якія дзе ці аб мяр коў ва юць 

толь кі з ім, маў ляў, ма ме гэ-

та ве даць неаба вяз ко ва. І я 

гэ та пры маю. Пры тым што ў 

мя не так са ма вы дат ныя ад-

но сі ны з дзець мі. З доч ка-

мі, мне зда ец ца, мы ўво гу ле 

сяб роў кі, але я кры ху больш 

стро гая. То ля заў сё ды пес-

ціў дзя цей.

— Ці час та су пра ва джа-

лі му жа на гаст ро лі?

Л. — У «Пес ня роў» бы ла 

тра ды цыя — ле там браць з 

са бой сем'і ў ку рорт ныя га-

ра ды. А так ня час та ез дзі ла, 

та му што заў сё ды пра ца ва-

ла. То ля вы дат на ўтрым лі ваў 

сям'ю, але зноў-та кі я лі чу, 

што жан чы на па він на быць 

фі нан са ва не за леж ная. На 

па ма ду і туф лі трэ ба мець 

свае гро шы! Та ды жан чы на 

не бу дзе ўспры маць муж чы-

ну як кры ні цу свай го іс на ван-

ня і бяз меж на ад яго за ле-

жаць. Та кія ад но сі ны ні да 

ча го доб ра га не пры водзяць. 

На шых дзяў чы нак мы вы хоў-

ва лі ў тым ду ху, што ў жан-

чы ны па він на быць пра фе сія. 

Яны абедз ве вы ра шы лі, што 

бу дуць ме ды ка мі, і ця пер 

пра цу юць у ад ным шпі та лі ў 

Сан-Фран цыс ка.

— Ла ры са, у «Пес ня роў» 

бы ло шмат пры хіль ніц. 

Раў на ва лі, ка лі ён без вас 

вы яз джаў на гаст ро лі?

Л. — Я вель мі раў ні вая, 

ка лі шчы ра. Ве да е це, па ру 

ра зоў жон ка ад на го з му-

зы кан таў агі та ва ла мя не 

рап там пры ехаць у го рад, 

дзе ў «Пес ня роў» кан цэр ты 

бы лі дзён дзе сяць. Яна бы-

ла ўпэў не ная, што зло віць 

свай го му жа на адзюль тэ-

ры. І гэ та бу дзе на го да не 

ра зы сці ся з ім, а, як сён ня 

ка жуць, рас кру ціць на гро-

шы. Мне яна ка за ла: і твой 

так са ма сва во ліць. Я з та-

кі мі рэ ві зі я мі не ез дзі ла. Не 

та му, што во чы не ба чаць, 

сэр ца не ба ліць, а та му, што 

да вя ра ла То лі ку. На огул пе-

ра ка на ная: без да ве ру ня ма 

сям'і.

Вось яшчэ што ска жу, 

хоць на мя не па крыў дзяц-

ца мно гія му зы кан ты. У са-

вец кі час ар тыс ты ў ін тэр-

в'ю маг лі га ва рыць толь кі 

пра твор часць. Усе гэ тыя 

«амур ныя» гіс то рыі ўсплы-

лі ўжо ў пе ры яд га лос нас ці. 

Не су мня ва ю ся, што ў хлоп-

цаў бы лі ра ма ны і ра ман чы-

кі, уся ка га ро ду эра тыч ныя 

пры го ды. Але я ўпэў не ная, 

што мно гае і пе ра боль шва-

ец ца. У 70—80-я га ды ў іх 

бы ло па ча ты ры кан цэр ты 

ў дзень. Ве лі зар ныя за лы, 

жы вы гук. А яшчэ рэ пе ты-

цыі. Коль кі маг ло за стац ца 

ча су і сіл на тыя пры го ды?

— Не ве ра год на! Пры-

бліз на тое ж са мае ка за-

ла мне жон ка ін ша га му-

зы кан та. Ця пер Ана толь 

аспрэ чыць.

А. — За ін шых не ска жу, 

а я — ад каз ны муж. З вы шы-

ні пра жы тых га доў ду маю, 

што ства раць сям'ю трэ ба 

пас ля трыц ца ці. Каб, як ка-

жуць у на ро дзе, на гу ляц ца, 

на быць ней кі во пыт у ад но сі-

нах. У мя не так атры ма ла ся, 

што ма шы ны я мя няў кож-

ны год, а жон ка ўсё жыц цё 

ад на. І я вель мі ра ды, што 

су стрэў Ла ры су. Гэ та на сто 

пра цэн таў мой ча ла век, бо 

за 37 га доў мы не на да ку-

чы лі ад но ад на му.

— А як вас у гас ці ні цы 

ся лі лі ў адзін ну мар? Па 

са вец кіх пра ві лах па трэ бен 

быў штамп у паш пар це.

А. — Хто ж «пес ня ру» ад-

мо віць? Я заў сё ды па важ-

лі ва ста віў ся да тых, ка го ў 

рус кай кла січ най лі та ра ту-

ры на зва лі «ма лень кім ча-

ла ве кам». Кам форт у га тэ лі 

знач на больш за ле жыць ад 

па ка ёў кі, чым ад ды рэк та ра. 

Та му мы доб ра ўлад коў ва лі-

ся. Хоць трэ ба ска заць, што 

і та кія мо ман ты бы лі: адзін 

му зы кант ад цяг вае ўва гу 

дзя жур най па па вер се, ін-

шыя пра вод зяць у ну мар 

дзяў чат.

— Ана толь, ар тыс ты з 

«Пес ня роў» ка за лі, што 

вы та кі дзе ла вы хло пец — 

пер шы ў ан самб лі аў та ма-

біль ку пі лі, аб за вя лі ся ле-

ці шчам.

А. — А што дзіў на га? 

Пер шую ма шы ну ку піў яшчэ 

да жа ніць бы. За раб ля лі мы 

доб ра. Та му на ма шы ну 

мож на бы ло хут ка на за па-

сіць гро шай. Я яшчэ ўсім 

жа на тым ка ле гам па зы чаў 

гро шы, ка лі ім не ха па ла. 

Ле ці шча, дак лад ней, дом у 

вёс цы Ла па ро ві чы, так са ма 

я пер шы ку піў. По тым гэ ты 

дом пра даў Му ля ві ну, ён 

там гран ды ёз ную пе ра бу-

до ву за ду маў. А ў мя не ўжо 

быў учас так у са до вым та ва-

рыст ве твор чых ра бот ні каў 

«Сяб ры».

— Хто вы ра шыў ехаць у 

Аме ры ку?

Л. — Мы ра зам пры ня лі 

та кое ра шэн не. У па чат ку 

90-х, мне зда ец ца, усе, хто 

мог, з'яз джа лі з Бе ла ру сі, ды 

і ўся го бы ло га СССР. Бы ло 

цяж ка і страш на...

А. — Шчы ра: мы, вя до-

ма, пры Са ю зе жы лі лепш, 

чым ша ра го вы гра ма дзя нін. 

За мя жу вы яз джа лі. Вар' яц-

кая па пу ляр насць ан самб ля, 

поў ныя за лы. Ужо ў кан цы 

80-х пра гу ча лі тры вож ныя 

зва ноч кі. Па ча ло ся жыц цё 

па та ло нах на цу кар і шкар-

пэт кі, лю дзям бы ло не да 

кан цэр таў. Ка лі ў мя не ў 

адзін дзень прак тыч на ра-

за бра лі ма шы ну, а яшчэ ра-

ней мы ба я лі ся ад пус каць 

дзя цей ад ных на ву лі цу, 

зра зу ме лі, што трэ ба неш-

та мя няць. У 1991-м я з'е хаў 

у Аме ры ку.

— А сям'я?

Л. — То ля з'е хаў па гля-

дзець, што там і як, пад рых-

та ваць гле бу. Я з дзяў чын ка-

мі за ста ла ся ў Мін ску.

— А не ба я лі ся: сі віз на 

ў ба ра ду... Адзін у ін шай 

кра і не.

А. — Які там чорт у раб-

ры ну... Трэ ба бы ло ду маць 

пра вы жы ван не сям'і. Ла ры-

са з дзяў чын ка мі пры еха лі 

праз год. Я ўжо ка заў не ка лі 

ў ін тэр в'ю: Аме ры ка — гэ та 

пра цоў ны ла гер з уз моц не-

ным хар ча ван нем. Але там 

рэ аль на за ра біць. І ні ко му 

не ці ка ва, топ-ме не джар 

ты або прос ты ра ба ця га, 

ацэнь ва юць ця бе па тым, 

ча го ты да сяг нуў. Пер шыя 

га ды і я, і Ла ры са пра ца ва лі 

па 16-18 га дзін у дзень, по-

тым вы ка рас ка лі ся з кры зі су 

2008 го да.

— Гэ та зна чыць, тут 

вы — сла ву тасць, а там — 

усё з ну ля.

А. — Сла ву тас ці яшчэ ця-

жэй. Мне ка за лі, маў ляў, вас 

або ва шу жон ку нам ня зруч-

на браць на та кую ра бо ту. 

І вось атрым лі ва ла ся, што 

на «та кую» ім ня зруч на, а 

вар тай «пес ня ра» ра бо ты 

ня ма. Ну і я так са ма не зу-

сім пра віль на ся бе па вёў. 

Пры ехаў як звы чай ны эміг-

рант, а трэ ба бы ло ўсё дасье 

вез ці, аме ры кан скі ча со піс 

са сва ім фо та на вок лад цы. 

Сла ву тас ці там вель мі доб-

ра за раб ля юць. Ця пер у нас 

ёсць свой дом, а да та го і ў 

Лос-Ан джэ ле се, і ў Нью-Ёр-

ку па жы лі.

У Лос-Ан джэ ле се мы 

апы ну лі ся пад час зем ля тру-

су. Дру гі раз у жыц ці тра піў у 

та кі пе ра плёт. Пер шы раз — 

на гаст ро лях у Ду шан бэ.

Л. — У Нью-Ёр ку ў То лі 

з'я ві ла ся ра бо та ў рэ ста ра-

не, усё іш ло ня дрэн на. Але 

тут у 1994 го дзе па тэ ле фа-

на ваў Му ля він і за пра сіў му-

жа на юбі лей «Пес ня роў». 

Ён па ля цеў і пас ля юбі лею 

не каль кі ме ся цаў пра ца ваў 

з імі. Тым ча сам ан самбль, 

у якім То ля пра ца ваў у Шта-

тах, зволь ні лі з рэ ста ра на, 

маў ляў, без Ка ша па ра ва 

вы нам не па трэб ныя. Ён 

пры ехаў — ра бо ты ня ма. 

Звяр нуў ся ў бе ла рус кую 

ды яс па ру. Там рас ка за лі, як 

яны да па ма га лі ін шым бе ла-

рус кім му зы кан там-эміг ран-

там, і абя ца лі па ду маць, што 

мо гуць зра біць для нас. Час 

ішоў, але ні хто так ні чо га і не 

пры ду маў. Мы бы лі га то выя 

зга джац ца на лю бую ра бо-

ту — трэ ба жыць, ву чыць 

дзя цей, а нам ка жуць, што 

ах, вам та кое пра па ноў ваць 

не па ста ту се. Мы рва ну лі ў 

Фла ры ду, да лей ад пры хіль-

ні каў «Пес ня роў».

— І там у вас з'я ві ла ся 

свая пі цэ рыя...

А. — Сва ёй яна не ад ра зу 

ста ла. Спа чат ку мы там бы-

лі на ём ныя ра бот ні кі. По тым 

вы ку пі лі, на ват дзве, моц на 

пе ра пла ціў шы. Ма гу даць 

бяс плат ную па ра ду ўсім, хто 

хо ча шу каць леп шай до лі за 

мя жой: без доб ра га ве дан ня 

мо вы, з на шай сла вян скай 

бяз лад нас цю — ка лі ле на-

вац ца чы таць, што ў да га-

во ры на пі са на са мым дроб-

ным шрыф там, — да вя дзец-

ца цяж ка. Гэ та ўжо знач на 

паз ней мы ста лі дзей ні чаць 

па-аме ры кан ску: вы ву чаць 

да ку мен ты, най маць ад ва-

ка таў. Пі цэ рыі мы пра да лі, 

ка лі фак тыч на па ча лі жыць 

на дзве кра і ны — Аме ры ку 

і Бе ла русь. На ват на тры — 

яшчэ і Ра сія.

Л. — А да вай це я рас ка жу 

ці ка вую гіс то рыю з на ша га 

аме ры кан ска га жыц ця. Не-

як уве ча ры ў ад ной пі цэ рыі 

скон чыў ся сыр. То ля па ехаў 

па яго ў ін шую. Яго ўсё ня ма і 

ня ма. Я хва лю ю ся, кур' ер ча-

кае за каз... Рап там раз да ец-

ца зва нок, То ля ка жа, што ён 

арыш та ва ны і зна хо дзіц ца ў 

па лі цэй скім па ста рун ку. Ра-

зам з кур' е рам па еха лі ту ды. 

Ка жуць, То лю арыш та ва лі 

як злос на га не пла цель шчы-

ка алі мен таў і ўла даль ні ка 

фаль шы ва га па свед чан ня 

кі роў цы. Па лі цэй скія ве раць 

не нам, а кам п'ю та ру. Дзень 

та ды яшчэ быў даждж лі вы. 

Я пла ка ла ра зам з даж джом. 

За пла ці ла за клад, То лю ад-

пус ці лі з па ста рун ка ў пяць 

ра ні цы. А ў сем мы пай шлі ў 

дом пра ва суд дзя раз бі рац-

ца, у чым спра ва. Там ні ў 

ад ным спі се не бы ло та ко-

га даў жні ка і з пра ва мі ўсё 

ў па рад ку. У Аме ры цы То ля 

атры маў пра вы кі роў цы-пра-

фе сі я на ла. Увесь сыр-бор 

зда рыў ся з-за збою ў кам-

п'ю та ры па лі цэй скіх. У та кіх 

вы пад ках у Аме ры цы пры-

ня та па тра ба ваць кам пен са-

цыю ма раль най шко ды. Па-

лі цэй скі па ста ру нак вы пла-

ціў 5 ты сяч до ла раў. Толь кі 

мы ўжо ра зу ме лі, што для 

пос пе ху ў цяж бе трэ ба най-

маць ад ва ка та. З пя ці ты сяч 

мы атры ма лі роў на па ло ву 

су мы, дру гая част ка — га-

на рар юрыс та.

— А дзе ці ра зу ме юць, 

што іх та та — сла ву ты ар-

тыст?

Л. — Ка неш не, яны ве-

да юць, што та та вы сту паў у 

са мым па пу ляр ным ан самб-

лі СССР. І ад га лос кі гэ тай 

сла вы ёсць і ця пер, ка лі яго 

па зна юць на ву лі цах у тым 

жа Ві цеб ску, дзе мы час та 

бы ва ем. У Да шы ў шпі та лі 

бы лы су ай чын нік пра чы таў 

на бэй джы яе проз ві шча і 

пы та ец ца: «Вы дач ка Ана-

то ля Ка ша па ра ва з «Пес ня-

роў»?» Бы ла яшчэ вель мі 

смеш ная гіс то рыя. Мы з ма-

лод шым сы нам пай шлі ў Эр-

мі таж. У ней кі мо мант ка ля 

То лі са бра лі ся пры хіль ні цы. 

Да ні ла ка жа: «Ма ма, яны 

па зна лі Толь ій ка Кашь е па-

ра ва?» Так, ма лод шыя дзе ці 

раз маў ля юць з ак цэн там...

— Ваш трэ ці сын на ра-

дзіў ся ў Аме ры цы. А ў Бе-

ла ру сі ён быў?

А. — Вя до ма, дзе ці пры-

яз джа лі. Ста рэй шая дач ка 

Ле на шмат што па мя тае з 

на ша га жыц ця тут, ма лод-

шая — вель мі цьмя на. Да ша 

і Да ні ла па-рус ку га во раць, 

а вось пі саць мы іх не на ву-

чы лі, пра што шка дую. Ця-

пе раш няя Бе ла русь дзе цям 

спа да ба ла ся.

Мы так са ма ў за хап лен-

ні, гэ та ўжо цал кам еў ра пей-

ская дзяр жа ва. Я лі чу, што 

мно гае ро біц ца для ча ла ве-

ка. У 90-92-м бы ло ўсё та кое 

шэ рае і без на дзей нае. Ця-

пер шы коў ныя да ро гі, доб-

ра ўпа рад ка ва ныя га ра ды, 

су час ныя ганд лё выя цэнт-

ры, доб рыя пра дук ты. А на 

якіх ма шы нах лю дзі ез дзяць! 

Зноў хо дзяць на кан цэр ты! 

Я і ў Бе ла ру сі вы сту паю, і ў 

Ра сіі ёсць ра бо та.

І ве да е це, ад чу ваю ся-

бе пес ту ном лё су: у мя не 

вы дат ная сям'я — гэ та са-

мыя бліз кія, са мыя род ныя, 

са мыя на дзей ныя лю дзі. 

Я пра ца ваў ва ўні каль ным 

ка лек ты ве — «Пес ня рам» у 

ве рас ні споў ні ла ся 50 га доў, 

а мы па сюль спя ва ем!

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

сям'і КА ША ПА РА ВЫХ.
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«Ма шы ны я мя няў 
кож ны год...»

Ана толь КА ША ПА РАЎ з дзець мі.

Ла ры са і Ана толь.


