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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Фір мо вы стыль гур та для 
ўсіх му зы кан таў рас пра ца ва лі з 
гэ тай пры чы ны?

— Не як я па чу ла доб рае вы каз-
ван не, што сла ба га ча ла ве ка кры-
зіс — тут ма юц ца на ўва зе і фі нан-
са выя праб ле мы, і твор чы по шук, і 
цяж кас ці ў ста сун ках — пад аў ляе, 
а для моц на га — гэ та шанц прач-
нуц ца. Знай сці ў са бе сі лы пе ра гле-
дзець жыц цё і зра біць неш та та кое, 
што ён не зра біў бы ў звы чай ных 
аб ста ві нах. Вось у нас за раз не ха-
пае срод каў на сцэ ніч ныя кас цю-
мы, та му іх я раб лю са ма. Су кен кі 
для вы ступ лен няў са ма шыю, пры-
чос кі-ма кі яж, увесь воб раз са бе і 
хлоп цам так са ма пры дум ляю. Я па 
пра фе сіі цы руль нік-сты ліст, не ка-
лі ву чы ла ся на швач ку. І ве да еш, 
мне на ват па да ба юц ца та кія твор-
чыя экс пе ры мен ты: сваё вы гля дае 
лепш, чым куп лё нае. Я ўжо на ват 
ду маю, можа, мне кра му адзен ня 
ад крыць (смя ец ца).

— У сва ім гур це ты лі дар-дык-
та тар ці ў вас дэ ма кра тыя? Як 
хлоп цы рэ агу юць на тое, што га-
лоў ная ў ка ман дзе — жан чы на?

— Ра ней бы ла дэ ма кра тыя, і гэ та 
ні чым доб рым не скон чы ла ся. Та му 
я зра зу ме ла, што па трэб ны жорст кі 
та та лі та рызм. Ка неш не, мы аб мяр-
коў ва ем на шы спра вы ра зам, але 
ка лі я ад чу ваю па трэ бу стук нуць ку-
ла ком аб стол, то раб лю гэ та. Так, 
хлоп цам цяж ка, ка лі жан чы на імі 
ка ман дуе. Асаб лі ва скла да на бы ло 
мне. Зда ра лі ся мо ман ты, ка лі мя-
не не слу ха лі, а по тым аказ ва ла ся, 
што я ме ла ра цыю. Наш ка лек тыў 
іс нуе з 2013 го да, і за гэ ты час у 
ка ман ду пры хо дзі лі но выя лю дзі. 
Ця пер у нас но вы склад, ка лі яго 
на бі ра ла, то кі ра ва ла ся на-
ступ ным прын цы пам: бу дзе 
так, як ска за ла я, ка лі вы 
згод ныя, то мы гра ем ра-
зам. Так, быць лі да рам — 
вель мі скла да на, бо да во-
дзіц ца ра біць боль шую част-
ку ра бо ты. Хо чац ца ба чыць 
по бач лю дзей, для якіх гурт 
«Ва ро на» ста не га лоў най 
спра вай жыц ця, як для мя-
не і гі та рыс та Са шы Гуль ко, 
які граў яшчэ ў са мым пер-
шым скла дзе. Сён ня з на мі 
вы сту па юць так са ма ба сіст 
Дзі ма Ку ту заў і ба ра бан-
шчык Са ша Кун скі.

— Вы ча сам вы сту-
па е це на даб ра чын ных 
фес ты ва лях, ла дзі це бяс-
плат ныя кан цэр ты. Для 
«Ва ро ны» ка мер цый ны 
склад нік, ра бо та за га на-
рар не ста іць на пер шым 
мес цы?

— Ця пер імк нём ся граць 
менш кан цэр таў, але з уз на-
га ро джан нем. Усё змя ні ла-
ся лі та раль на сё ле та, ка лі ў 
ка ман ды з'я віў ся ме не джар 
Іван Анд ру шчан ка. Ра ней 
прак тыч на заў сё ды гра лі 

бяс плат на. З-за гэ та га ў нас на ват 
паў на фар мат на га аль бо ма свай го 
ня ма! Нель га ўзяць гро шы ад сва-
іх дзя цей, жо нак, з сем' яў на гурт, 
вар та іх за раб ляць са мім. А по тым 
уклад ваць срод кі ў за піс, фір мен-
ную пра дук цыю, раз віц цё. Га вор ка 
не ідзе пра вя лі кія гро шы, лю быя 
срод кі да юць нам маг чы масць раз-
ві вац ца, ра біць больш якас ныя за-
пі сы. Мне па да ец ца, што жа дан не 
вы сту паць за га на рар — гэ та рост. 
Ты ўжо на іг раў ся на фес ты ва лях, 
дзе пуб лі ка на ват не імк нец ца зра-
зу мець, пра што ты спя ва еш. На 
гэ тым эта пе іс на ван ня гур та мы ро-
бім ак цэнт на сэн се пе сень, та му хо-
чац ца вы сту паць най перш там, дзе 
нас па чу юць. Але даб ра чын насць 
так са ма па він на быць, тут спра ва ў 
тым, каб лю дзі, кі ру ю чы ся на шым 
пры кла дам, са мі за ха це лі зра біць 
неш та доб рае. Каб ча ла век стаў 
больш ча ла веч ным.

— На якую пуб лі ку вы ары ен-
ту е це ся, хто пры хо дзіць на ва шы 
кан цэр ты?

— Са мыя роз ныя лю дзі. Зда ра-
ец ца, што нех та не мо жа прый сці, 
бо ў клу бе, дзе мы вы сту па ем, па-
лі ты ка «18+». Ве даю, што «Ва ро ну» 
доб ра ўспры ма юць і 6—7-га до выя 

дзе ці, на фэс тах я ча сам ба чу цэ-
лыя сем'і. Ма ма з та там слу ха юць, 
а дзет кі тан цу юць пад сцэ най. Мне 
зда ец ца, што бы ло б вы дат на, каб 
му зы ка гур та збі ра ла ўсіх лю дзей, 
як бы па фас на гэ та ні гу ча ла.

— Рых ту ец ца да вы ха ду ваш 
кліп «Хва ля», які зды маў ся і ў 
Бе ла ру сі, і ў Кам бо джы. Як так 
атры ма ла ся?

— Гэ та вель мі ці ка вая гіс то рыя. 
Бу дзе пэў на га кштал ту экс пе ры-
мент. Мой ся бар, гу ка рэ жы сёр 
Аляк сей Халь чэ ня, з'е хаў жыць у 
Кам бо джу. Так атры ма ла ся, што 
ра ней ён на пі саў мне аран жы роў-
ку на пес ню «Хва ля», але не каль-
кі ме ся цаў яна прос та ля жа ла. Ён 
за раз зво дзіў нам сінгл і зга даў 
тую аран жы роў ку, пра па на ваў яе 
да ра біць. Мы з хлоп ца мі аб мер-
ка ва лі і вы ра шы лі сыг раць гэ тую 
пес ню. Ужо паз ней ра зам прый шлі 
да вы сно вы, што трэ ба зняць кліп. 
Я па спра ба ва ла ся бе як рэ жы сёр, 
зра бі ла рас кад роў ку, на пі са ла сцэ-
на рый. Част ку ма тэ ры я лу зня лі ў 
Бе ла ру сі, част ку — у Кам бо джы. 
Ужо праз ты дзень мож на бу дзе па-
ба чыць вы нік. Са мой ці ка ва, што 
атры ма ец ца.

— Не так даў но ты ад-
свят ка ва ла на ро дзі ны 
ад мыс ло вым кан цэр там 
гур та «Ва ро на». Ча му ме-
на ві та кан цэрт?

— Гэ та што га до вая 
ім прэ за, мы іх ла дзім з 
2013 го да. Пер шы кан цэрт 
ады гра лі ка ман дай ме на ві та 
на мой дзень на ра джэн ня. 
Та ды ўсё прай шло вы дат-
на, на ват «Ней ра Дзю бель» 
спяваў. Адзін год я вы сту па-
ла з акус тыч най пра гра май. 
Ста ра юся, каб кож ны кан-
цэрт на дзень на ра джэн ня 
пра хо дзіў па-роз на му. Ле-
тась гур ты — удзель ні кі ім-
прэ зы — рых та ва лі ка ве ры 
на мае пес ні. А сё ле та мы 
вы ра шы лі пра вес ці соль ны 
кан цэрт. Гэ та бы ло цяж ка-
ва та, бо з но вым скла дам 
гра ем толь кі не каль кі ме-
ся цаў. На та кія вы ступ лен-
ні — а на іх мы прын цы по ва 
ро бім бяс плат ны ўва ход — 
пры хо дзяць мае сяб ры, 
пры хіль ні кі, гэ та вы дат ная 
маг чы масць па ба чыц ца і па-
гу та рыць.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

18 05 2017 г.
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РЭ ЦЭП ТЫ 
МА ТЫ ВА ЦЫІ

...Адзін ка ле га па цэ ху ней кі час не ад на ра зо ва спра ба ваў ад пус-
ціць ба ра ду, экс пе ры мен та ваў, але ў вы ні ку па га ліў рас лін насць 
на тва ры кан чат ко ва. І вось не як я за ўва жыў, што тая зноў вяр ну-
ла ся ў яго на ра ней шае мес ца і не зні кае. Па ці ка віў ся, у чым спра-
ва. Ка ле га рас ка заў, што ад ной чы це шча, пры га даў шы ў якімсь ці 
там кан тэкс це яго ба ра ду, ска за ла, што з ёй ён быў па доб ны... на 
каз ла. «А, раз так!» — і зяць ад га да ваў яе на ноў, не ма ю чы па куль 
на ме ру га ліць. Дру гі ка ле га но сіць рас лін насць на тва ры даў но. 
Але вось жа зноў за ўва жыў, што рэ гу ляр на — раз на не каль кі ме-
ся цаў — яна з тва ру зні кае, але по тым ня змен на вяр та ец ца на зад. 
Вя до ма ж, так са ма па ці ка віў ся пры чы най. Ка ле га рас па вёў, што 
ад сут насць у яго ба ра ды су па дае з на вед ван нем па жы лых баць-
коў у вёс цы. «Ра зу ме еш, ім зда ец ца, што ня го ле ны я ма гу быць 
у го ра дзе толь кі асо бай без пэў на га мес ца жы хар ства. Та му каб 
не рас строй ваць іх...» У асно ве абод вух гэ тых вы пад каў ля жыць 
ма ты ва цыя, вось толь кі рэ цэп ты ў яе роз ныя...

Ка лі се ці ва і га зе ты за паў ня юць гіс то рыі з фа та гра фі я мі лю дзей, што 
па ча лі ху дзець або ўжо да сяг ну лі пэў ных вы ні каў у гэ тай спра ве, тое ня-
змен на азна чае толь кі ад но — хут ка ле та. («За пла на ваў па ху дзець да 
вод пус ку на пяць кі ла гра маў. За ста ло ся яшчэ сем».) Як пра ві ла, ге роі 
пуб лі ка цый спра бу юць пра дэ ман стра ваць усім улас ную сі лу во лі... (Па-
мя та е це фра зу Аста па Бен дэ ра з «12 крэс лаў»? «Мне ні ко лі не да біц ца 
ад вас та го, ча го да біў ся сяб ра май го дзя цін ства Ко ля Ос тэн ба кен ад 
сяб роў кі май го ж дзя цін ства поль скай пры га жу ні Ін гі За ёнц: ён да біў ся ад 
яе ка хан ня».) Па праў дзе, пад трым ку з бо ку ін шых гэ та га ран туе на заў-
сё ды. Пас ля та го, як са мая вя до мая ма дэль plus-sіze пла не ты (па ра мет ры 
91—85—119) па ху дзе ла, ад яе ад вяр ну лі ся фа на ты. Яны па лі чы лі, што 
зна ка мі тасць здра дзі ла сва ім ідэа лам. Гэ та ма дэль бы ла фэшн-іко най 
для дзяў чат з акруг лы мі фор ма мі, а лі ніі адзен ня, якія яна рэ кла ма ва ла, 
ня змен на ме лі пос пех. І на та бе... (Як га ва рыў усё той жа кі на ге рой: «І 
на дзеў ку грэх бы вае, як ска за ла поль ская пры га жу ня Ін га За ёнц праз 
ме сяц шлю бу з сяб рам май го дзя цін ства Ко лем Ос тэн ба ке нам».) Але ж 
па ху дзець бы ло жа дан нем са мой ма дэ лі...

А вось 26-га до вая дзяў чы на са Шве цыі скі ну ла ва гу і ак тыў на за ня-
ла ся фіт не сам пас ля крыўд на га ка мен та рыя... сва ёй ба бу лі. («Дзяў чы на 
не каль кі ра зоў са дзі ла ся на ды е ту, але кож ны раз мі ма».) Ба бу ля зра бі ла 
за ўва гу, што ўнуч ка тоў стая. Пас ля гэ та га тая ад мо ві ла ся ад фаст-фу ду, 
па ча ла ха дзіць у трэ на жор ную за лу і скі ну ла 20 кі ла гра маў. «Ка лі ба бу ля, 
якая заў сё ды імк нец ца ця бе на кар міць, га во рыць, што ты тоў стая — гэ та 
крыўд на», — рас ка за ла дзяў чы на. («Чым блі жэй да ба бу лі жы вуць уну-
кі, тым яны таў сцей шыя».) Але крыў да ста ла ма ты ва цы яй. Швед ка не 
толь кі пры вя ла ся бе ў фор му, але і па ча ла вес ці блог пра ды е ты, да ваць 
па ра ды ін шым. («Па ху дзе ла, як дур ні ца, да ле та, а ця пер вось ха дзі так. 
Ні та бе ле та, ні тлу шчы ку, каб са грэц ца».)

Свой рэ цэпт ма ты ва цыі прэ зен та ва ла дзяў чы на — бра зіль скі ар бітр. 
Яна вый шла су дзіць фут боль ны матч у мок рай бе лай фут бол цы, пад 
якой больш ні чо га не бы ло. Пра па во дзі ны гуль цоў пад час па ядын ку 
ні чо га не па ве дам ля ец ца — мож на толь кі зда гад вац ца. («Пад ма кі я жам 
ча сам ха ва ец ца прос та пры го жая жан чы на».) Але пас ля мат ча пад час 
гру па во га фа та гра фа ван ня не ка то рыя гуль цы гля дзе лі не ў аб' ек тыў, 
а вы ключ на на гру дзі суд дзі, так што зды мак вый шаў вель мі смеш ны. 
Са ма дзяў чы на за яві ла, што лю дзі за цык лі ва юц ца на яе сек су аль нас ці, 
а ёй, маў ляў, тое не па да ба ец ца. Яна б ха це ла, каб ацэнь ва лі най перш 
яе пра фе сі я на лізм... («Па на ту ры я ці хая, сціп лая, ра ні мая жан чы на. Але 
ча сам ува мне пра чы на ец ца дзёрз кі і ня го ле ны Фё дар».)

Аме ры кан ская сту дэнт ка па спра ба ва ла пры цяг нуць хлоп ца са ма прэ-
зен та цы яй у спе цы яль най пра гра ме, дзе рас пі са ла ўсе свае вар тас ці. 
(«Ты га лоў нае ча кай, і ні чо га не зме ніц ца».) Маў ляў, яна леп шая кан-
ды дат ка для яго. І су раз моў ца вы дат ная, і доб ра апра на ец ца, і стыль на 
вы гля дае, і з гу ма рам, і гру дзі ў яе пра цяг ва юць рас ці — аб хват ад ной 
да 2025 го да скла дзе пры бліз на 57 сан ты мен таў... («Мне не па да ба ец ца, 
як ты ад ка заў на маё пы тан не, та му спы таю яшчэ 15 ра зоў — рап там ты 
ад ка жаш, як мне хо чац ца». Под піс — жан чы ны».) Хло пец не ад гук нуў ся. 
(«У Іга ра бы лі на столь кі ня вы зна ча ныя пла ны на ве чар, што ў кра ме ён 
ку піў кні гу, шпа таль і прэ зер ва ты вы».) За тое са ма прэ зен та цыя дзяў чы ны 
на бы ла ві рус ную па пу ляр насць ся род мік ра бло гаў.

...Ула даль нік юве лір най кра мы з Тэх аса ар га ні за ваў не звы чай ную 
ак цыю: па куп ні кам за ру чаль ных пярс цён каў ён до рыць сер ты фі кат на... 
зброю. Як ён сам ска заў: «Хто не хо ча ку піць дра ба вік ці він тоў ку і ад на-
ча со ва знай сці ка хан не ўся го жыц ця?» («На фа куль тэт інт ры гі па тра бу-
юц ца за гад чык ка фед ры і яшчэ хто-ні хто...») Маў ляў, вя дзен не сель скай 
гас па дар кі, па ля ван не і аса біс тае жыц цё — усё гэ та цес на пе ра пля та-
ец ца і на ту раль на для Тэх аса. Як вам та кі рэ цэпт ма ты ва цыі да доў га га 
ся мей на га жыц ця?

І мож на бы ло б па смя яц ца з апош няй на ві ны, ка лі б не на ступ нае па-
ве дам лен не: у пры га ра дзе Чы ка га пай шлі з жыц ця з роз ні цай у 40 хві лін, 
тры ма ю чы ся за ру кі, муж і жон ка, якія пра жы лі ў шлю бе 69 га доў. Па 
сло вах іх дзя цей, баць ка ні ко лі ні чо га не ха цеў ра біць асоб на ад жон кі і 
не ўяў ляў сваё жыц цё без яе... («Су жэн цы са ста жам днём жы вуць ду ша 
ў ду шу. А ноч чу спяць поп ка да поп кі».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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«Змя ня ю чы свет, «Змя ня ю чы свет, 
па чы най з ся бе»па чы най з ся бе»

«Хо чац ца ба чыць по бач 
лю дзей, для якіх гурт 
«Ва ро на» ста не га лоў най 
спра вай жыц ця...»


