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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Коль кі ча су прай шло вось 
ад гэ та га бу кет на-цу ке рач на га 
пе ры я ду да вя сел ля? І ці быў у 
вас во пыт су мес на га жыц ця да 
рэ гіст ра цыі шлю бу?

Ра ман: — Ад зна ём ства да вя-
сел ля прай шло ча ты ры га ды. А, так 
бы мо віць, «рэ пе ты цыі» не бы ло, 
бо мы ўвесь час у раз' ез дах. Я лі-
чу, што муж чы на мо жа за во дзіць 
сям'ю, ка лі ў яго ўжо ёсць сваё 
жыл лё або вы раз ная перс пек ты ва, 
ка лі яно з'я віц ца. Улас на, ра шэн-
не пай сці ў загс бы ло аб умоў ле на 
тым, што нам ха це ла ся зна хо дзіц ца 
ра зам, ня гле дзя чы на гаст ро лі. Да 
та го ча су я ку піў ква тэ ру, так што 
не ўзні ка ла пы тан ня, ку ды пры вес-
ці жон ку.

— Ак са на, а як вы ўспры ня лі 
тую ака ліч насць, што вы хо дзі це 
за муж за ар тыс та «Пес ня роў», 
што пра ду гледж вае на яў насць 
па клон ніц?

Ак са на: — Дрэн на, ка лі ў ар тыс-
та ня ма па клон ніц. Трэ ба раз мя жоў-
ваць тых, ка му ці ка вая твор часць, і 
дзяў чат, якія «па лю юць» на ар тыс-
таў як на «ста тус ных ка ва ле раў». Я 
са ма твор чы ча ла век, та му доб ра 
ра зу мею гэ та. Не ду маю пра дрэн-
нае, бо хо чац ца да вя раць і жыць 
спа кой на, тва рыць, раз ві вац ца і ра-
да вац ца жыц цю.

— Ра ман, а вы бы лі зна ё мыя з 
сям' ёй Ак са ны да вя сел ля?

Ра ман: — Так, мая і Ак са ні на 
баць коў скія сем'і па доб ныя. Для 
нас гэ та прык лад, як трэ ба жыць. 
Упэў не ны: гэ та вель мі важ на, што 
мы вы ха ва ны ў па доб ных тра ды-
цы ях, на ад ных каш тоў нас цях. Не 
ска жу, што мы на сто пра цэн таў 
змо жам гэ так жа жыць, усё ж та кі 
ін шы час, але за раз мы гля дзім на 
на шых баць коў і ду ма ем пра тое, 
што праз 20—30 га доў ха це лі б гэ-
так жа ста віц ца ад но да ад на го, да 
сва іх дзя цей і ўну каў.

— Усе каз кі за кан чва юц ца вя-
сел лем. У жыц ці ж са мае ці ка вае 
па чы на ец ца пас ля яго: тут і пы-
тан ні пра грошы ўсплы ва юць, і 
пра тое, хто бу дзе мыць по суд. 
Вы аб мяр коў ва лі гэ тыя тэ мы да 
та го, як па бра лі ся шлю бам?

Ра ман: — Не, я пры трым лі ва ю-
ся та кой кла січ най ма дэ лі: ка лі мы 
сям'я, зна чыць, у нас усё агуль нае, 
і мы заў сё ды ра зам. Гэ та тое, што 
я ба чыў у сва ёй сям'і. Я не ха цеў бы 
па чы наць ся мей нае жыц цё са скла-
дан ня шлюб на га кант рак та.

Ак са на: — Мы бы лі ма ла дыя, 

шчас лі выя, усё бы ло як у ру жо вых 

аку ля рах: пры го жа, ра дас на, з пес-

ня мі і тан ца мі. Бы та выя пы тан ні не 

ўзні ка лі і не ста я лі на пер шым пла не. 

Мы дзя лі лі ся твор чы мі ідэ я мі, ра зам 

нам бы ло вель мі кам форт на.

— А ўсё ж та кі, як вы пла ну е це 
ся мей ны бюд жэт?

Ра ман: — У пры яры тэ це ў нас  — 
вы дат кі на дзя цей, на іх зда роўе, 
раз віц цё. Аб са лют на ўсё роў на, якой 
фір мы на мне адзен не. На ват ка лі б 
не бы ло та кіх аб ста він, мы не гна лі-
ся б за са мым вя лі кім тэ ле ві за рам 

і апош няй ма дэл лю ха ла дзіль ні ка. 
На мой по гляд, і ма шы на па він на 
быць бяс печ най і ад па вя даць па трэ-
бам сям'і, а не прэ стыж най мар кі і 
мод на га ко ле ру. З баць коў скай сям'і 
я вы нес та кі до свед: у жыц ці заў-
сё ды ёсць ней кі пры яры тэт. Баць-
кі, два ма іх бра ты — усе му зы кі. У 
нас маг ло не быць но вых джын саў, 
але ін стру мен ты бы лі най леп шыя 
на той час, як і пе да го гі, — і тут, і ў 
Маск ве. За раз цэнтр на ша га жыц-
ця — дзе ці.

— Іх у вас трое ...

Ра ман: — Мы доў га ча ка лі дзя-
цей. На шы пер шын цы — двай ня-
ты Стас і Глеб на ра дзі лі ся ра ней 
тэр мі ну, і, як след ства, ма юць ру-
халь ныя праб ле мы. Пер шыя тры 
ме ся цы жыц ця хлап чу кі пра вя лі ў 
рэ ані ма цыі. По тым ім ра бі лі апе-
ра цыі. Увесь гэ ты час яны пра хо-
дзяць кур сы рэ абі лі та цыі ва ўмо-
вах ме ду ста ноў. Кож ны дзень ім 
не аб ход ныя ма саж, ЛФК і шмат 
уся го ін ша га. Вось на гэ та і вы дат-
коў ва юц ца гро шы. Бяз меж на за-
хап ля ю ся Ак са най, та му што сям'я 
тры ма ец ца на яе пля чах. Ка лі я ў 

Мін ску, вя до ма ж, да па ма гаю. Мы 
аб' ез дзі лі рэ абі лі та цый ныя цэнт ры 
ў Бе ла ру сі, Укра і не, Ра сіі, Поль шчы. 
Усе імк нуц ца тра піць у брэсц кі рэ-
абі лі та цый ны цэнтр «То нус» — там 
не толь кі вы дат ныя спе цы я ліс ты, 
тэх ні ка, але і ўмо вы. А вось у Мін ску 
цэнтр на Ва ла дар ска га мес ціц ца ў 
ста рым бу дын ку — та кі ж ліфт, ста-
ло вая ў ка лі до ры ... Дзе цям цяж-
ка пе ра адоль ваць па вер хі, баць кі 
вы му ша ныя на сіць іх на ру ках, каб 
усю ды па спець.

— Ра ман, у «Пес ня рах» да во лі 
доў га вы бы лі му зыч ным кі раў ні-
ком, як пры та кой ся мей най на-
груз цы ра шы лі ся на па са ду мас-
тац ка га кі раў ні ка-ды рэк та ра?

Ра ман: — Вя ча слаў Ша ра паў 
пас ля 15 га доў пра цы сы шоў не-
ча ка на. Ён, на пэў на, ста міў ся. За-
раз яго ра зу мею і здзіў ле ны, як ён 
столь кі пра тры маў ся, бо гэ та ней ма-
вер ная на груз ка. У пер шую чар гу — 
псі ха ла гіч ная, вя лі кая ад каз насць 
за лю дзей. Мі ніс тэр ства куль ту ры 
да кан ца не ве ры ла, што ён сы-
дзе, та му за дзень да за кан чэн ня 
яго кант рак та, ка лі ста ла зра зу ме-
ла, што ён не жар туе, са бра лі сход. 
І ўжо ка лек тыў вы ра шыў, што кі ра-
ваць да лей бу ду я, хоць і ад маў ляў-
ся. Мя не лі та раль на ўга ва ры лі на 
схо дзе. Га ла вой я ра зу меў, што ўжо 
«ў тэ ме» і ве даю на шы праб лем ныя 
пы тан ні ў ка лек ты ве, але ў той жа 
час усве дам ляў, што ця пер гэ та му 

да вя дзец ца пры свя чаць уся го ся бе. 
Та му бы лі су мнен ні. Са Сла вам мы 
пра ца ва лі ў тан дэ ме, та му ён пра сіў 
Мі ніс тэр ства куль ту ры ўлі чыць мер-
ка ван не ка лек ты ву і яго аса біс тую 
рэ ка мен да цыю. Мы да гэ та га ча су 
пад трым лі ва ем сяб роў скія ад но сі ны. 
Як ста рэй шы ка ле га, ён да па ма гае 
па ра да мі, за што я ўдзяч ны яму.

— Ак са на, а вы су му е це па 
пра цы?

Ак са на: — Вя до ма. Спа дзя ю ся, 
што ка лі-не будзь вяр ну ся. А па куль 
пра цую ма май і жон кай. І ха рэо гра-
фам так са ма — са сва і мі дзець мі. 
Ка лі та та на гаст ро лях, мы лю бім 
зла дзіць тан ца валь на-му зыч ны ве-
чар. Тан цу ем, ку ля ем ся, спя ва ем, 
іг ра ем на му зыч ных ін стру мен тах. 
Гэ та раз рад ка для ўсіх — і вя лі кіх, 
і ма лень кіх.

— Як вы ра шы лі ся на трэ цяе 
дзі ця?

Ак са на: — Я вель мі ха це ла 
яшчэ ад но дзі ця. Гэ та вы ма ле нае 
дзі цят ка, якое вель мі ча ка лі мы і 
на шы род ныя. На ша Ві я ле та — гэ та 
со ней ка для нас усіх. Хлоп чы кі яе 
вель мі лю бяць. Яны ро бяць ёй кам-

плі мен ты, за хап ля юц ца яе танцамі, 
ка жуць, што яна — на ша ра дасць. 
У нас ёсць яшчэ вель мі ра зум ная 
кот ка Шур ка, яна — наш псі хо лаг 
і вы ха валь нік, да па ма гае раз ра-
джаць аб ста ноў ку.

Ра ман: — Для мя не дзяў чын-
ка — гэ та ней кі не ве ра год ны кос-
мас! У нас у сям'і бы лі толь кі муж-
чы ны, та му мае баць кі і я вель мі 
шчас лі выя. Ак са ні ны род ныя, вя до-
ма, так са ма ра ды ўнуч цы.

— Роз ні ца па між ва шы мі 
дзець мі во сем га доў. Як рых та-
ва лі Ста са і Гле ба да з'яў лен ня 
сяст рыч кі?

Ак са на: — Для іх не бы ло сюр-
пры зам на ра джэн не Ві я ле ты. Мы ім 
рас каз ва лі, што вель мі доб ра, ка лі 
ў ча ла ве ка вя лі кая сям'я, не каль кі 
бра тоў і сяс цёр. Яны не ўспры ма юць 
сяст ру як кан ку рэнт ку. А мы дзе лім 
лю боў па роў ну на ўсіх дзя цей.

— Дзе хлап чу кі ву чац ца — у 
шко ле або на стаў ні кі пры хо дзяць 
да до му?

Ра ман: — У звы чай най шко ле, у 
ін тэ гра ва ным кла се. Я лі чу, што сфе-
ра аду ка цыі для асаб лі вых дзя цей 
раз ві ва ец ца лепш, чым ме ды цы на. 
Маг чы ма, за раз неш та змя ні ла ся, 
але ка лі на ра дзі лі ся на шы хлоп цы, 
ме ды кі тлу ма чы лі нам ня шмат. Або 
вось та кі па сыл: «Па гля дзім, што 
бу дзе, ка лі ім споў ніц ца год». На 
За ха дзе зу сім ін шы па ды ход: там 
з пер шых дзён жыц ця, ад ра зу пас-

ля ад клю чэн ня ад апа ра таў 
штуч на га ды хан ня, не да но-
ша ных дзя цей уклю ча юць у 
ру халь ную пра гра му. Рас-
пра ца ва ны цэ лыя ме то ды кі, 
якія за пус ка юць ру халь ныя 
функ цыі. Там ра зу ме юць, на-
коль кі важ на не мар на ваць 
час. Ка лі б мы са мі не па ча лі 
ці ка віц ца, кан суль та вац ца, 
па каз ваць хлоп чы каў роз-
ным спе цы я ліс там, бы ло б 
знач на горш. На мой по гляд, 
трэ ба да ваць баць кам дак-
лад ныя ін струк цыі, што і як ра біць 
з пер ша га дня жыц ця дзя цей, пры 
не аб ход нас ці вы лу чаць цью та раў — 
па моч ні каў. За мя жой ро бяць вя лі кі 
ўпор на ля чэн не асаб лі вых дзе так 
ме на ві та ў пер шыя га ды жыц ця, каб 
по тым зняць ін ва лід насць. Та ды ў 
ча ла ве ка бу дзе зу сім ін шая якасць 
жыц ця. Вя до ма, за тра ты ня се і дзяр-
жа ва, але яны не па раў наль на мен-
шыя, чым ка лі ча ла век за ста ец ца 
ін ва лі дам на ўсё жыц цё.

Ін тэ гра ва ныя кла сы я лі чу доб рай 
прак ты кай. Яны да юць маг чы масць 
асаб лі вым дзе цям са цы я лі за вац ца. 
З ін ша га бо ку, на ват ху лі га ніс тыя 
хлоп цы па чы на юць ад чу ваць ад каз-
насць за тых, хто сла бей шы.

— Ра ман, а вы ні ко лі не ду-
ма лі пра тое, што, ка рыс та ю чы-
ся пуб ліч нас цю-па пу ляр нас цю, 
мож на бы ло па пра сіць да па мо гі 
ў па клон ні каў, ар га ні за ваць збор 
срод каў, каб не як па лег чыць са-
бе жыц цё?

Ра ман: — Не. Гэ та на шы дзе ці і 
на ша ад каз насць. Мне бы ло б прос-
та со рам на так ра біць, та му што ў 
тых жа цэнт рах рэ абі лі та цыі я ба чу 
сем'і з мен шым да стат кам, чым на-
ша. Ня рэд ка толь кі ад на ма ці кла по-
ціц ца пра дзі ця. А ў нас усё доб ра. 
Нас вель мі пад трым лі ва юць баць кі. 
Перш за ўсё, яны лю бяць уну каў, 
пры ма юць іх та кі мі, якія яны ёсць. 
Заў сё ды ад гу ка юц ца, ка лі па трэб на 
да па мо га, ка лі я ў ад' ез дзе. Ак са ні-
ны баць кі ця пер жы вуць у до ме ка ля 
Бе ла веж скай пу шчы. У іх вя лі кая 
гас па дар ка, і яны за бяс печ ва юць 
нас га род ні най, са да ві ной, мя сам, 
ма лоч ны мі пра дук та мі. На ўсё ле та 
яны за бі ра юць да ся бе хлап чу коў. 
Для іх там та кое раз до лле! Баць кі 
Ак са ны вель мі не на вяз лі ва, з эле-
мен та мі гуль ні і, вя до ма, уліч ва ю чы 
маг чы мас ці хлоп цаў, пры ву ча юць 
іх да пра цы. Сы ны па суць ка чак, 
вод зяць гу сей на ва да ём. Дзе ці — 
са праўд ныя экс пер ты па хат няй 
птуш цы! Яны ве да юць, якім «ва ка-
лам» ку ры ца па ве дам ляе, што зне-
сла яй ка. Стас і Глеб бя руць ко шык 
і ідуць іх збі раць. Ба бу ля на ву чы ла, 
што ад но яй ка трэ ба аба вяз ко ва па-
кі нуць, каб ку ры ца вяр ну ла ся на на-
се джа нае мес ца. Ка лі я пры яз джаю 
ў вёс ку, то іду з сы на мі на ры бал ку. 
На ка ні ку лах мы, вя до ма, па бы ва ем 
у рэ зі дэн цыі Дзе да Ма ро за.

— Ра ман, ка лі еха ла з «Пес ня-
ра мі» на гаст ро лі ў Го мель, чу ла, 
што вы ін струк та ва лі ка ле гу, як 
пра віль на па ве сіць жы ран до лю. 
А што яшчэ вы ро бі це ў до ме 
сва і мі ру ка мі?

Ра ман: — Жы ран до лю я па ве сіў 
без ста рон няй да па мо гі. Пры ду маў 
цэ лую сіс тэ му, як яе пад няць, за ста-
ю чы ся на дра бін ках. Шка дую, што 
не зняў ро лік... Так атры ма ла ся, што 
ў гэ тую ква тэ ру я за яз джаў адзін — 
Ак са на бы ла ў ра дзіль ні. У мя не бы-
ло два ме ся цы, каб пад рых та ваць 
жыл лё да пры ез ду сям'і. Не ска жу, 
што ўсё зра біў сам, — гэ та прос та 
не маг чы ма. Да па ма га лі род ныя, сяб-
ры, ка ле гі. Люб лю та кую зме ну дзей-
нас ці — гэ та дае маг чы масць цал кам 
пе ра клю чыц ца, па-свой му ад па чыць. 
Зноў жа ўсё ідзе з баць коў скай сям'і: 
нас, тра іх бра тоў, так вы ха ва лі. Ра-
зам з баць ка мі ра бі лі ра монт у ква тэ-
ры, апа ра ту ру з та там ра ман та ва лі, 
усе ў вёс цы пра ца ва лі, так што для 
мя не гэ та не ў на ві ну.

— Ак са на, на вас — ка ла-
саль ная на груз ка. Як пры гэ тым 
атрым лі ва ец ца доб ра вы гля-
даць?

Ак са на: — Мне па да ба ец ца 
быць пры го жай! А ка лі сур' ёз на, то 
дзе цям па трэб на пры го жая, жыц-
ця ра дас ная ма ма. Вя до ма, нам 
бы ло ня прос та пры няць сі ту а цыю 
з хлап чу ка мі. Бы ло ўсё: слё зы, ад-
чай, па ні ка. Але мы гэ та пе ра адо ле-
лі. Дзе ці па він ны ба чыць усмеш ку, 
ад чу ваць кло пат і на шу лю боў.

— Чы та ла, што ў ча сы му ля-
він скіх «Пес ня роў» ні бы та быў 
клуб жо нак. А за раз?

— Ця пер та ко га клу ба дак-
лад на ня ма (смя ец ца). Ка лек тыў 
ан самбля не вя лі кі, вя до ма ж, мы 
сяб ру ем сем' я мі, пад трым лі ва ем і 
да па ма га ем адно ад на му.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та Свят ла ны КО ВАЛЬ 
і з ся мей на га ар хі ва КО ЗЫ РА ВЫХ.

«СЯМ'Я ТРЫ МА ЕЦ ЦА 
НА ПЛЯ ЧАХ ЖОН КІ»

«Ка лі на ра дзі лі ся на шы 
хлоп цы, ме ды кі тлу ма чы лі 
нам ня шмат. Або вось та кі 
па сыл: «Па гля дзім, што бу дзе, 
ка лі ім споў ніц ца год». 
На За ха дзе зу сім ін шы 
па ды ход».

«Ін тэ гра ва ныя кла сы я 
лі чу доб рай прак ты кай. 
Яны да юць маг чы масць 
асаб лі вым дзе цям 
са цы я лі за вац ца. З ін ша га 
бо ку, на ват ху лі га ніс тыя 
хлоп цы па чы на юць ад чу ваць 
ад каз насць за тых, хто 
сла бей шы».

Уладзімір Мулявін-малодшы, Алег Жалезнякоў, 
Аксана і Раман Козыравы, Марына Мулявіна, Сяргей Шкурдзе.


