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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Рас ка жа це, як вы па зна ё-

мi лi ся?

— Тра ды цый на для таго 

часу — 70-х га доў ХХ ста год-

дзя. На тан цах у га рад скiм до-

ме куль ту ры Ма ла дзеч на. Гэ та 

бы ло вель мi мод нае мес ца, там 

iг раў ва каль на-iн стру мен таль ны 

ан самбль, ця пер бы ска за лi, ка-

вер-бэнд, та му што му зы кан ты 

вы кон ва лi хi ты са вец кай, а яшчэ 

больш — за меж най эст ра ды. У iх 

бы ла вель мi су час ная для та го 

ча су апа ра ту ра. Я та ды ву чыў ся 

ў Ма ла дзе чан скiм му зыч ным ву-

чы лi шчы, а мой та та быў у лi ку 

пер шых вы клад чы каў гэ тай на-

ву чаль най уста но вы.

I вось ад ной чы ў ДК мя не за-

пра сi ла на бе лы та нец сiм па тыч-

ная дзяў чы на. Яна ву чы ла ся ў 

мiн скiм ар хi тэк тур на-бу даў нi чым 

тэх нi ку ме, а ў Ма ла дзеч на пры-

еха ла на вы хад ныя да баць коў. 

Гэ та я да ве даў ся, ка лi пай шоў 

пра во дзiць яе да до му. Нам та ды 

бы ло па 16 га доў.

— Зу сiм юныя... Як раз вi ва лi-

ся ад но сi ны?

— Па-роз на му, бы ло, на ват 

за ту ха лi. Не та му, што мы, на-

прык лад, сва ры лi ся. Прос та на-

ват ча су не ха па ла на су стрэ чы. 

Я ўжо ву чыў ся ў кан сер ва то рыi 

на дзён ным, Та ня пра ца ва ла ў iн-

сты ту це «Мiнск пра ект» i за воч-

на ву чы ла ся ў па лi тэ ху. Пас ля 

за кан чэн ня кан сер ва то рыi мя не 

пры зва лi ў вой ска на паў та ра го-

да. У ча сы на шай ма ла до сцi бы ла 

тра ды цыя: дзяў чы на да ча ка ла ся з 

ар мii — ажа нi ся. Вось i я, вы кон ва-

ю чы тра ды цыi, зра бiў пра па но ву 

Тац ця не.

— Дзе вы жы лi пас ля вя сел-

ля?

— Та ня атры ма ла па кой у iн тэр-

на це, вось там i жы лi. Жон ка пра-

ца ва ла, а я па сту пiў у ас пi ран ту ру 

кан сер ва то рыi.

— Гэ та зна чыць, у той час 

Тац ця на больш за раб ля ла i 

ўтрым лi ва ла сям'ю?

— Гэ та яшчэ як па гля дзець, хто 

больш за раб ляў. У кан сер ва то рыi 

ў мя не бы ла па вы ша ная сты пен-

дыя — 75 руб лёў, а ў ас пi ран ту-

ры — 73. Вось та кi ка зус. Ас пi ран-

там я кi ра ваў са ма дзей нас цю ў НДI 

пры бо ра бу да ван ня, іншымі словамі, 

яшчэ 80 руб лёў атрым лi ваў. I нi хто 

ж не ад мя няў вя сел лi, якiя та ды 

спраў ля лi два-тры днi i аба вяз ко ва 

за пра ша лi му зы кан таў. Дзве но чы 

iг ра еш — атрым лi ва еш зар пла ту iн-

жы не ра! Та кiм чы нам, больш за раб-

ляў я. Але ве да е це, на ша па ка лен не 

не як не ме ла звыч кi скру пу лёз на 

вы лiч ваць унё сак кож на га ў ся мей-

ную скар бон ку. Жы лi па прын цы пе: 

мы сям'я i ў нас усё агуль нае — і ра-

дас цi, і ня го ды, i гро шы.

У му зы кан та да хо ды час цей за 

ўсё не па ста ян ныя, як той казаў, 

то гус та, то пус та. Вя до ма, доб-

ра, ка лi жон ка пад стра хоў вае 

сва ёй ста бiль най зар пла тай. Ка лi 

па трэб ныя бы лi ней кiя рас тэр мi-

ноў кi ў са вец кi час, то афарм ля лi 

iх на Та ню. Яна, да рэ чы, заў сё ды 

доб ра за раб ля ла. Жон ка вель мi 

пра ца вi тая, i ар хi тэк ту ра — гэ та 

яе сты хiя.

— Як у ва шай сям'i раз мер ка-

ва ны хат нiя аба вяз кi?

— Як май стар аў сян кi i ка вы, 

па даю жон цы сня да нак у ло жак. 

Та ня шы коў на га туе, пры чым, 

як са праўд ная жан чы на, з нi чо-

га ўмее ства рыць ку лi нар ны шэ-

дэўр. Жон ка ця пер вы кла дае 

ў ар хi тэк тур на-бу даў нi чым ка ле джы, 

у яе вель мi вя лi кая на груз ка, та му 

час та абе да ем у ка вяр нi.

Ка лiсь цi мы ра зам вы хо дзi лi 

зi мой вы бi ваць ды ва ны на сне зе, 

але ця пер амаль усю хат нюю пра-

цу ўзя ла на ся бе тэх нi ка. Гэ та ра-

дуе, та му што больш ча су мож на

пры свя цiць ра бо це або стасункамі 

ад но з ад ным.

— Якi са мы да ра гi па да ру нак 

зра бi лi жон цы?

— Ня ма ў мя не на тат нi ка, у якi б 

за пiс ваў кошт па да рун каў! Не 

ве даю, цi быў ён са мы да ра гi, але 

адзiн з пер шых, ска жу так, вель мi 

са лiд ных. Маю дып лом ную ра бо-

ту «Сiм фо нiя № 2 для ка мер на га 

ар кест ра» на бы ло Мi нiс тэр ства 

куль ту ры БССР — та ды за ака дэ-

мiч ныя тво ры доб ра пла цi лi. Сiм-

фо нiя бы ла па спя хо вай, яе шмат 

дзе ў Са вец кiм Са ю зе вы кон ва лi. 

З'я вi ла ся маг чы масць атры маць 

ту рыс тыч ную пу цёў ку ў Бал га-

рыю або Ру мы нiю, i я вы клаў за яе 

ўвесь га на рар. У той час па ехаць 

за мя жу бы ло ня прос та, i спра ва 

не ў кош це пу цёў кi, а ў iх коль кас цi, 

атры ман нi ўся ка га кшталту да зво-

лаў на вы езд. Гэ та быў та кi вы-

ключ ны вы па дак, ка лi жон ка ад на 

ад па чы ва ла, — звы чай на мы ра-

зам па да рож нi ча ем.

— А як вы лю бi це ад па чы-

ваць?

— Нам па да ба юц ца па да рож-

жы. Та кая цi ка васць — яшчэ з ма-

ла до сцi. У мя не бы лi доб рыя кан-

так ты ў Са ю зе кам па зi та раў СССР, 

яко му на ле жа лi да мы твор час цi 

ў са мых ку рорт ных мес цах Гру-

зii, Кры ма, Пры бал ты кi. Ве да е це, 

вель мi клас на, ста тус на ад па чы-

ваць у ну ма ры, у якiм да нас жы лi 

Ра дзi вон Шчад рын i Майя Плi сец-

кая. Са мая цi ка вая гiс то рыя бы ла 

з до мам твор час цi кам па зi та раў 

у Юр ма ле. Ён толь кi ад крыў ся, i 

ака за ла ся, што нех та з кла сi каў 

ад мо вiў ся ад па езд кi, а для яго ўжо 

быў за бра нi ра ва ны «люкс». Мне 

па тэ ле фа на ва лi з Маск вы, ска за лi, 

пу цёў ка га рыць, адзiн дзень ужо 

знiк. Та ня здо ле ла хут ка афор мiць 

ад па чы нак, i мы ўжо праз дзень 

бы лi ў Юр ма ле. Пры хо дзiм на рэ-

сеп шан та кiя ма ла дыя, атрым лi-

ва ем клю чы ад са ма га шы коў на га 

ну ма ра. Нас на ват пры ня лi за «за-

ла тую мо ладзь». Бы ло доб ра там 

ад па чы ваць — цу доў нае па вет ра, 

мо ра. Рас кош ны ну мар, у ка бi не це 

ра яль, мож на i па пра ца ваць.

Яшчэ бы ло ад но цi ка вае па да-

рож жа. У 1997 го дзе Са шу Са ла-

ду ху за пра сi лi пра ца ваць у кру iз 

ва кол Еў ро пы. Ён та ды быў не-

ве ра год на па пу ляр ны ў Ра сii. З 

яго па да чы i я ўвай шоў у ра сiй-

ска-бе ла рус кую гру пу ар тыс таў. 

Акра мя нас, там бы лi, на прык лад, 

«От пе тые мошенники» i Ма рыя 

Па хо мен ка. Мы ўсе ра зам удзель-

нi ча лi ў га ла-кан цэр тах, i ў кож-

на га быў адзiн соль ны. Ар тыс там 

пра па на ва лi доб рыя ўмо вы: мож на 

бы ло па ехаць з му жам цi жон кай. 

Так мы з Та няй апы ну лi ся ў гэ тым 

30-дзён ным кру i зе. Пры зна ю ся, 

мы нi за што не пла цi лi, але ве да лi, 

коль кi каш туе мес ца ў ка ю це. Не-

ве ра год ныя та ды для нас гро шы. 

Вель мi шмат бы ло ўра жан няў, мы 

са праў ды ўба чы лi ўсю Еў ро пу.

Яшчэ да ка ра на вi ру са я па цi-

ка вiў ся кру i за мi — па ду маў, цi не 

здзейс нiць на сталь гiч нае па да рож-

жа. Ця пер кру i зы доў жац ца 7—10 

дзён, але i нам ужо трыц цаць не 

трэ ба. Вя до ма, мы па ба чы лi свет, 

але гэ та та кi зай маль ны за ня так, 

што ча ка ем ад крыц ця гра нiц, аб-

мяр коў ва ем марш ру ты.

— Вы зна ё мыя амаль паў ста-

год дзя, стаж ся мей на га жыц-

ця на блi жа ец ца да ру бi на ва га 

вя сел ля. Як за столь кi га доў 

за ха ваць цi ка васць ад но да ад-

на го?

— Мне зда ец ца, у кож най сям'i 

свой рэ цэпт, та му што ўсе лю дзi 

роз ныя, i гэ та доб ра. Нам улас цi ва 

па ста ян нае жа дан не раз вi вац ца, 

не ста яць на мес цы, i гэ та ро бiць 

нас цi ка вы мi ад но ад на му, мы ве-

да ем, што кож ны дзень бу дзе но вы 

i не паў тор ны. I гэ ты кож ны но вы 

дзень хо чац ца пра жыць са сва iм 

род ным ча ла ве кам.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса бiс та га ар хi ва 

Але га Елi се ен ка ва.

«У нас усё агуль нае — 
i ра дас цi, i ня го ды, i гро шы»

«Нам улас цi ва па ста ян нае 
жа дан не раз вi вац ца, 
не ста яць на мес цы, i гэ та 
ро бiць нас цi ка вы мi ад но 
ад на му, мы ве да ем, што 
кож ны дзень бу дзе но вы 
i не паў тор ны».

«У му зы кан та да хо ды час цей 
за ўсё не па ста ян ныя, як той 
казаў, то гус та, то пус та. 
Вя до ма, доб ра, ка лi жон ка 
пад стра хоў вае сва ёй 
ста бiль най зар пла тай».
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