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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Рас ка жы це, як па чы наў ся 

ваш служ бо вы ра ман?

— Пад час рэ пе ты цыі ў за-

лу прый шоў наш гу ка рэ жы сёр з 

хлоп цам — та кім пры га жу ном у 

бе лым пла шчы. Лю да Ісу па ва ка-

жа: «Гэ ты — мой». А я ў ад каз: 

«Ну, гэ та мы яшчэ па ба чым!» Як 

вы свет лі ла ся, Ба рыс прый шоў 

улад коў вац ца ў «Ве ра сы» ра бо-

чым сцэ ны. Мно гія з нас, у тым лі-

ку і я, жы лі та ды ў фі лар ма ніч ным 

ін тэр на це на Ка хоў скай (Ён і ця пер 

там зна хо дзіц ца. — Аўт.). Ядзя Па-

плаў ская жы ла з баць ка мі ў тым 

жа ра ё не. Та му пас ля рэ пе ты цый 

мы ўсім ка лек ты вам час та ха дзі лі ў 

кі но, і я ўжо ста ра ла ся сес ці по бач 

з Ба ры сам. Ад па вед на, ён мя не і 

пра во дзіў.

Мы ней кі час пры гля да лі ся ад но 

да ад на го (да рэ чы, гаст ро лі спры я-

юць рас крыц цю ха рак та ру ча ла ве-

ка). Не ўза ба ве па ча лі су стра кац ца 

як па ра.

Але Ба рыс — хло пец ам бі цый-

ны, ён вы ра шыў прай сці ста жы-

роў ку, каб стаць ад мі ніст ра та рам. 

Спа чат ку ву чыў ся, а по тым пра ца-

ваў у «Ча раў ні цах». Мы доў га не 

ба чы лі ся, та му што гра фі кі гаст-

ро ляў не су па да лі. А не ўза ба ве 

Ба рыс пе рай шоў у «Ве ра сы» ад-

мі ніст ра та рам. І два га ды мы прак-

тыч на кож ную хві лі ну бы лі ра зам.

— І вы, і Яд ві га Па плаў ская 

рас каз ва лі, што пас ля гаст ро ляў 

вас «вы хоў ва ла» кі раў ніц тва фі-

лар мо ніі за ледзь ве не ама раль-

ныя па тых ча сах па во дзі ны...

— Так, у са вец кіх гас ці ні цах 

нель га бы ло муж чы ну і жан чы-

не ся ліц ца ў ад ным ну ма ры, ка лі 

ў іх паш пар тах ад сут ні чаў штамп 

аб шлю бе. Мы знай шлі вый сце: 

рэ гіст ра ва лі ся, як на ле жыць, па-

асоб ку, але жы лі па па рах. Ад нак 

жа зна хо дзі лі ся доб рыя лю дзі, якія 

«сіг на лі за ва лі». Дзіў на, што чы та лі 

на та цыі толь кі мне і Ядзі, хоць пар 

у ан самб лі бы ло больш. Са ша з 

Ба ры сам заў сё ды ча ка лі нас пас ля 

ма раль най эк зе ку цыі.

— На дзея, ці ка ва ва ша мер ка-

ван не: на коль кі ў той час, у па чат-

ку 1970-х, бы ло рас паў сю джа на 

су мес нае жыц цё без штам па ў 

паш пар це? І ці не шка ду е це вы 

аб сва ім та кім во пы це?

— Маг чы ма, та кіх пар бы ло не 

так шмат, як ця пер, але ўсё ж лю-

дзі спра ба ва лі спа чат ку па жыць 

ра зам, по тым іс ці ў загс. Ін шая 

спра ва, што ўсё гэ та ста ран на ха-

ва ла ся, ды і сац се так та ды не бы-

ло, каб па ве дам ляць уся му све ту 

пра свой ста тус. А мы аб на шым 

во пы це не шка ду ем. У нас усё 

зда ры ла ся па ка хан ні, а не та му, 

што «прый шоў час», «сяб роў кі ўжо 

па спра ба ва лі» ці, як ка жуць, «са 

спар тыў най ці ка вас ці».

— Як Ба рыс сва таў ся?

— Так атры ма ла ся, што мае 

баць кі па зна ё мі лі ся з ім у дзень 

вя сел ля. Вя до ма, я рас каз ва ла 

ім, што ў мя не ёсць хло пец, і ў 

нас сур' ёз ныя ад но сі ны. Ця пер я 

ра зу мею: па коль кі яны не пра сі-

лі зла дзіць «агле дзі ны», зна чыць, 

да вя ра лі мне.

— А Ба рыс сва іх баць коў за-

га дзя па зна ё міў з ня вес тай?

— Тут яшчэ ці ка вей шая гіс то-

рыя атры ма ла ся. Спра ва ў тым, 

што мы ду ма лі — мож на за рэ гіст-

ра вац ца ў лю бы зруч ны для нас 

дзень. Але ў Мін ску чар га бы ла 

не дзе на ме сяц, а ў нас — гаст ро лі. 

Па спра ба ва лі ў Іва цэ ві чах пад час 

ту ра, а нам ка жуць: у нас нель-

га, едзь це па мес цы жы хар ства 

баць коў. Так мы і па еха лі да баць-

коў Ба ры са. Па куль я зна ё мі ла ся 

з імі, Ба рыс пай шоў у сель са вет 

да маў ляц ца, каб нас за рэ гіст ра-

ва лі. Вяр нуў ся ўжо з па свед чан-

нем і штам па мі ў паш пар тах. Так 

што ён рас пі саў ся і за ся бе, і за 

мя не. Але гэ та не ўсе пры го ды. У 

Мін ску мы па ка за лі па свед чан не 

аб рэ гіст ра цыі шлю бу сяб рам, а 

яны ра го чуць. Ака за ла ся, там да-

та рэ гіст ра цыі шлю бу вы пад ко ва 

ста ла і да тай на ра джэн ня абодвух 

ма ла дых! У вы ні ку нам вы да лі ўжо 

не пры го жую кні жач ку, а звы чай ны 

бланк — дуб лі кат з дак лад ны мі да-

та мі. А по тым Ба рыс па-

ехаў на гаст ро лі, па кі нуў-

шы мя не ў сва іх баць коў. 

Я вы клі ка ла сваю ма му, 

вось там яна ўпер шы ню 

ўба чы ла зя ця на фо та-

здым ку. По тым на шы 

баць кі ра зам вы ра ша лі, 

ка лі зла дзіць вя сел ле.

— А чыё вя сел ле 

бы ло ра ней — ва ша 

або Яд ві гі Па плаў скай 

з Аляк санд рам Ці ха но-

ві чам?

— На ша. Бы ло б, вя до-

ма, вы дат на зла дзіць два вя сел лі ў 

адзін дзень, але не маг лі — жа ні хам 

пін жа коў не ха па ла. (Смя ец ца.) Мы 

па жа ні лі ся ра ней. За ўсі мі кло па та мі 

Ба рыс не па спеў ку піць вя сель ны 

кас цюм. А Са ша Ці ха но віч пры вёз 

з гаст ро ляў шы коў ны крымп ле на вы 

пін жак. Бо ра і па пра сіў: «Па зыч ажа-

ніц ца». Праз год і сам Са ша ў гэ тым 

жа пін жа ку рас піс ваў ся з Ядзяй.

— Ба рыс раў на ваў да пры-

хіль ні каў?

— Так, ча сам вель мі моц на, 

хоць сур' ёз ных пад стаў не бы ло. 

Я маг ла па ка кет ні чаць, усміх нуц-

ца, але не больш за тое. Ён і ця пер 

раў нуе. Ужо да кан цэрт на га ды рэк-

та ра. Ка жу: «Бор ка, гэ та смеш на, 

ён жа нам у сы ны па ды хо дзіць!» 

А ча му гэ та вы пы та е це ся толь кі, ці 

раў на ваў Ба рыс? Я так са ма ча сам 

раў на ва ла — муж чы на ён ці ка вы, 

жан чы ны за гля да лі ся. А па ма ла-

до сці да хо дзі ла і да ўльты ма ту маў 

з бо ку Бо ры: або я, або «Ве ра сы». 

Ён та ды ўжо зноў пра ца ваў у «Ча-

раў ні цах».

— На пэў на, да вя ло ся б ра-

біць вы бар, ка лі б не на ра джэн-

не дач кі...

— Так, аб ста ві ны хут ка змя ні-

лі ся. Спа чат ку я стра ці ла го лас, 

по тым зра зу ме ла, што ў «Ве ра-

сах» мя не ўжо не ча ка юць: ні ко лі 

не бы ла ху дзень кай, а пас ля ро даў 

ста ла «пыш кай». Як я ра зу мею, 

ужо ў той час на эст ра дзе ха це лі 

не толь кі чуць го лас, але і ба чыць 

танк ля вую по стаць спя вач кі... Ма-

лень кая да чуш ка ра да ва ла, мы з 

ёй вель мі час та і па доў гу гас ця ва лі 

ў баць коў Бо ры. Тур ба ва ла, што я 

бу ду ра біць пас ля вы ха ду з дэ крэт-

на га ад па чын ку. Не як па дзя лі ла ся 

сва і мі хва ля ван ня мі з вя до мым бе-

ла рус кім ар тыс там і рэ жы сё рам 

60—80-х га доў Вік та рам Сі най-

скім. Па яго рэ ка мен да цыі го лас 

мне да па маг ла ад на віць «бе ла-

рус кая Шуль жэн ка» — спя вач ка і 

пе да гог ад Бо га Іры на Па лян ская. 

Го лас стаў на ак та ву ні жэй, але так 

на ват ці ка вей... Я ста ла вы сту паць 

з не каль кі мі ну ма ра мі ў кан цэр-

тах «Ча раў ніц». Ка лі на за па сіў ся 

ўлас ны рэ пер ту ар, па ча ла соль ную 

кар' е ру. Зрэш ты, трэ ба ска заць, 

што, ка лі я яшчэ спя ва ла ў «Ве ра-

сах», Ба рыс под штур хоў ваў мя не 

да са ма стой най ра бо ты.

Ця пер ду маю, што ўсё доб ра 

скла ла ся. Вя до ма, і ў мя не, і ў Ба ры-

са ра бо та бы ла звя за на з гаст ро ля-

мі, і дач ку, як спя ва ец ца ў вя до май 

пес ні, час та да во дзі ла ся «подкинуть 

старикам». Да шко лы Олю га да ва-

лі ба бу лі і дзя ду лі. А са школь ных 

га доў мы яе ўжо са мі вы хоў ва лі і 

вель мі гэ та му ра ды. Ка ні ку лы яна 

пра во дзі ла ў на шых баць коў.

— Рас ка жы це пра дач ку. Ці-

ка ва, ча му яна не пай шла па ва-
шых сля дах?

— У нас не бы ло жа дан ня на-
вяз ваць ёй му зы ку, а яна ў дзя цін-
стве спа кой на так да яе ста ві ла ся. 
Ужо ў пад лет ка вым уз рос це з'я ві-
ла ся жа дан не на ву чыц ца іг раць на 

гі та ры. Пер шую аду ка цыю Вольга 

атрым лі ва ла на дзён ным 

ад дзя лен ні па спе цы яль-

нас ці «юрыст», але ра бо-

ту знай сці так і не змаг ла. 

Гэ та як у анек до це: усім 

па тра ба ва лі ся ма ла дыя, 

але з во пы там ра бо ты... 

Та ды дач ка вы ра шы ла 

яшчэ да ву чыц ца па эка-

на міч ным про фі лі, і вось 

ужо бу ду чы спе цы я ліс там 

«два ў ад ным», знай шла 

ці ка вую ра бо ту. Вольга і ў 

сту дэнц кія га ды ста ра ла-

ся пад пра цоў ваць. Больш 

за тое, пры пер шай маг чы мас ці 

па ча ла зды маць асоб нае жыл лё. 

Не та му, што ў нас дрэн ныя ад но-

сі ны, а та му, што толь кі так мож на 

стаць са ма стой най.

— На дзея, а як вы ста ві це ся 

да ма тэ ры яль най да па мо гі да-

рос лым дзе цям?

— Я са ма з та го па ка лен ня, яко-

му да па ма га лі баць кі. У сту дэнц кія 

га ды я за раб ля ла, умоў на ка жу чы, 

на су кен ку і па ма ду, а бо ці кі і па лі-

то куп ля лі та та з ма май. Та му я лі-

чу, што дзе цям да па ма гаць мож на. 

Мы да па ма га лі Воль зе бу да ваць 

ква тэ ру — гэ та ба за вая па трэ ба, і 

яна ж са мая да ра гая. На огул, мож-

на да па ма гаць та му, хто і сам не 

ся дзіць склаў шы ру кі.

— А хто ў ва шай сям'і га лоў ны 

фі нан сіст?

— Мы абод ва га лоў ныя. Ні ко-

лі не па тра ба ва лі ад но ад ад на го 

спра ва зда чы аб за роб ках да ка-

пей кі. Пра якія-не будзь буй ныя па-

куп кі да маў ля ем ся, ко пім гро шы і, 

як ка жуць, скід ва ем ся. А так у кож-

на га свой ка ша лёк, ней кія па ста-

ян ныя вы дат кі мы па дзя лі лі: адзін 

пла ціць за свят ло і газ, дру гі — за 

бен зін для ма шы ны.

— А хто, на прык лад, пра дук-

ты куп ляе?

— У ка го ёсць час, той зай ма ец ца 

хат ні мі спра ва мі, у тым лі ку і за куп-

кай пра дук таў. Муж вы дат на га туе. 

На огул, у нас до ма поў ная сва бо да. 

Я лі чу, што нель га «пі ла ваць» му жа, 

каб ён тэр мі но ва неш та ра біў. Ка лі 

яму хо чац ца па ля жаць на ка на пе 

і па чы таць — на зда роўе! По тым 

з'я віц ца жа дан не і на строй — уся 

ра бо та бу дзе ў ра дасць. Да рэ чы, на 

ле ці шчы Ба рыс па бу да ваў шы коў-

ную цяп лі цу, вы рошч вае ў ёй доб ры 

ўра джай. А мне больш па да ба юц ца 

ад кры тыя град кі. Ка лісь ці ле ці шча 

бы ло са праўд най пад соб най гас па-

дар кай. Буль бы са дзі лі па ру мяш-

коў, я роз ныя са ла ты-ма ры на ды 

ра бі ла. Гэ та і ця пер мая сты хія — 

уся ля кія смач ныя на рых тоў кі. Але 

за раз гра дак менш, усё ж такі дае 

пра ся бе знаць уз рост, хва ро бы ча-

сам дай ма юць.

— А Воль га да па ма гае на ле-

ці шчы?

— Мне зда ец ца, яна па во лі ўва-

хо дзіць у смак. Хоць ра ней на ват 

пры яз джаць не ха це ла. А по тым 

не як па ру ра зоў за ві та ла з сяб-

ра мі на шаш лы кі і ста ла час тым 

гос цем. Ве да е це, да жа дан ня па-

са дзіць куст ру жаў або град ку пят-

руш кі трэ ба да рас ці. На ле ці шчы ў 

нас дэ віз: доб рыя ад но сі ны ў сям'і 

да ра жэй шыя за чыс та вы па ла тыя 

град кі.

— Ве даю, што вы — заў зя тая 

ры бач ка.

— Да гэ тай спра вы мя не 

пад ах во ціў баць ка. Ры бал ка — гэ-

та ад па чы нак, і коль касць вы лаў-

ле най ры бы не мае зна чэн ня, хоць 

ча сам мы з Бо рам ла дзім спа бор-

ніц твы. Як ка за лі ў ста рых доб рых 

са вец кіх філь мах, час цей за ўсё 

пе ра ма гае друж ба.

— Ка лі ўжо пра гу ча ла сло ва 

«са вец кіх», дык ці ёсць на сталь-

гія па тых ча сах?

— Хут чэй, на сталь гую па ма-

ла до сці. У пра фе сій ным пла не ня-

рэд ка доб рым сло вам ус па мі наю 

мас тац кія са ве ты. Яны, вя до ма, 

маг лі чап ляц ца да ву соў му зы кан-

таў, што ві да воч на бы ло пе ра бо-

рам, але ў той жа час дак лад на не 

пус ка лі на сцэ ну без гус тоў шчы ну 

і пра фнеп ры дат насць. Мне па да-

ба ец ца ця пе раш ні час — у лю дзей 

за раз больш маг чы мас цяў, ня ма 

«жа лез най за сло ны». А коль кі ўся-

го зруч на га для жыц ця з'я ві ла ся! 

Я з цеп лы нёй пры гад ваю мі ну лае, 

але жы ву днём сён няш нім.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та здым кі з аса біс та га 

ар хі ва Над зеі Мі ку ліч.

Сяб роў скі шарж 

Ана то ля ГАР МА ЗЫ.

«У НАС УСЁ АДБЫЛО СЯ 
ПА КА ХАН НІ»

«На ле ці шчы ў нас дэ віз: 
доб рыя ад но сі ны ў сям'і 
да ра жэй шыя за чыс та 
вы па ла тыя град кі».

«За ўсі мі кло па та мі Ба рыс 
не па спеў ку піць вя сель ны 
кас цюм. А Са ша Ці ха но віч 
пры вёз з гаст ро ляў шы коў ны 
крымп ле на вы пін жак. Бо ра і 
па пра сіў: «Па зыч ажа ніц ца».

На дзея МІ КУ ЛІЧ 
і Ба рыс БЕ ЛЫ.

«Ве ра сы»-рэт ра.

«За ла ты склад «Ве ра соў»: Яд ві га ПА ПЛАЎ СКАЯ, Ле а нід КО ША ЛЕЎ, 
Аляк сандр ЦІ ХА НО ВІЧ, На дзея МІ КУ ЛІЧ, Лю цы на ША МЯТ КО ВА.


