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«Ад крый 
сваё сэр ца!»

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

— Якім чы нам збі ра е це ма тэ-
ры ял для «Па вы»?

— Па вёс ках мы не ез дзім і пес ні 
не запісваем. Бо ёсць ужо шмат са-
бра ных хрэс та ма тый па фальк ло ры. 
Асаб лі ва нам па да ба ец ца збор нік 
поль ска га эт ног ра фа Мі ха ла Фе да-
роў ска га. Бя ром ад туль ме ло дыю 
ці тэкст аль бо тое і ін шае. Ка лі гэ ты 
ма тэ ры ял ад гу ка ец ца ўнут ры нас, 
та ды пры дум ля ем, як яго афор-
міць, як сыг раць, што мо жам да-
даць, ад ча го ад мо віц ца. Вя до ма, 
гэ тым не аб мя жоў ва ем ся. За раз у 
се ці ве шмат аў тэн тыч ных бе ла рус-
кіх аудыё за пі саў, якія мо гуць стаць 
ас но вай для на шых бу ду чых апра-
цо вак. Ча сам пад слу хоў ва ем і тое, 
што зна хо дзіць Сту дэнц кае эт на гра-
фіч нае та ва рыст ва.

— Як ад бы ва ец ца сам пра цэс 
«пе ра крой кі»?

— Мы амаль ні чо га не пе ра роб-
лі ва ем. Ме ло дыю па кі да ем не кра ну-

тай, за хоў ва ем тэкст. Адзі нае, што 
бя ром, на прык лад, не 10 куп ле таў, 
а два ці тры. Апош нім ча сам у «Па-
ве» спра бу ем больш ады хо дзіць ад 
зы ход на га ма тэ ры я лу. У гур це ёсць 
два ча ла ве кі — кла віш нік, аран жы-
роў шчык Мі кі та Се дзян коў і Ва ле рый 
Шаў чэн ка, прад зю сар і гу ка рэ жы-
сёр, — якія зай ма юц ца элект рон най 
му зы кай. Ад іх ідзе асноў ная ідэя 
апра цоў кі, а ас тат нія да паў ня юць 
пры ду ма ны імі му зыч ны кар кас.

— Мно гія лі чаць скрып ку ін-
стру мен там жа ло бы...

— Гэ та на са мрэч стэ рэа тып. На 
ёй жа і му зы ку для тан цаў іг ра юць, 
тых жа на род ных. Яна до сыць роз-
на ба ко вая. А што ты чыц ца жур бот-
нас ці, то тут спра ва не ў ін стру мен-
це, а ў тым, што для бе ла ру саў у 
прын цы пе ўлас ці вая гэ та ры са. Я 
на зі раю і за ўва жаю пэў ную ме лан-
хо лію ў твор час ці бе ла рус кіх кам па-
зі та раў і лі та ра та раў. Вель мі час та 
ў іх гу чыць ту га, шка да ван не ся бе, 
сва іх су се дзяў.

— Мо жаш спя ваць і іг раць, ка лі 
штось ці не па ду шы?

— Ма гу, вя до ма ж, але гэ та ад-
ра зу ад бі ва ец ца на на строі. Я ве ру, 
што ча ла век мае пра ва не ра біць 
тое, ча го ён не хо ча. Але для гэ та га 
трэ ба мець сме ласць і ўпар тасць, 

пра яў ляць іх і па сту паць так, як ты 
лі чыш па трэб ным. Бо толь кі ў та-
кім вы пад ку здзейс не нае мае сэнс. 
Інакш яно ні ко му не па трэб на.

— На твой по гляд, «Па ва» ка-
рыс та ец ца па пу ляр нас цю?

— Так, але толь кі ў вуз кім бе ла-
рус ка моў ным ко ле. І яно ду жа спе-
цы фіч нае. Ка заць пра тое, што нас 
ве да юць па ўсёй Бе ла ру сі, нель-
га. Ха ця апош нім ча сам мы ста лі 
час цей з'яў ляц ца на тэ ле ба чан ні і 
больш ез дзіць з вы сту пленнямі па 
кра і не.

— «Па ву» час та кры ты ку юць 
знаў цы му зы кі. Як ста віш ся да 
гэ та га?

— Ба лю ча. Але, ка лі кры ты ка 
трап ляе да ця бе ў ду шу, гэ та свед-
чыць ме на ві та аб тым, што ты зра біў 
не ўсё, што мог.

— Мо жаш ад ка заць на пы тан-
не, дзе ля ча го пра цу е це?

— Ці ка ва бы ло б за даць яго кож-
на му ўдзель ні ку гур та. А я па куль 
што да па ма гаю сяб рам. Пэў на, каб 
ад ка заць на гэ тае пы тан не, трэ ба 
са мой ства рыць улас ны пра ект.

— А як жа мэ та — пры ві ваць 
бе ла ру сам сваё, род нае?

— На што? Ка лі гэ та доб рая 
рэч — яна пры жы вец ца, ка лі дрэн-
ная — па мрэ. Вось і пра ве рым (усмі-
ха ец ца).

— Зла ві ла ся бе на дум цы, што 
між воль на пра вод жу па ра лель 
па між дву ма гур та мі. Ка лі «Па ва» 
да па ма гае вяр нуц ца да фальк-
лор ных вы то каў, то «Нель га за-
быць» — да лі та ра тур ных.

— І тут для мя не вяр тан не — не 
мэ та. Я люб лю граць з хлоп ца мі з 
«Нель га за быць», і мне да спа до-
бы, што з гэ та га атрым лі ва ец ца. 
Да та го ж мне бліз кія тыя ідэі, што 
мы бя ром з лі та ра тур ных тво раў, 
асаб лі ва Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. У 
яго атрым лі ва ец ца так па каз ваць 
бе ла ру са, ні бы ён су пер ча ла век па 
ўсіх ма раль ных якас цях. Цу доў на, 
што мож на па ба чыць ся бе ў воб ра зе 
яго ге ро яў. Ха ця, ка лі тое, што на пі-
саў Ка рат ке віч, блі жэй да су час ных 
рэа лій, то каб ак ту а лі за ваць вер шы 

Мак сі ма Баг да но ві ча, трэ ба пры-
клас ці кры ху больш на ма ган няў.

Акра мя пе сень, па кла дзе ных на 
вер шы бе ла рус кіх аў та раў, у нас 
так са ма ёсць шэ раг кам па зі цый 
на тво ры Мі ха і ла Ба ра ноў ска га, 
на ша га лі да ра і ідэй на га на тхняль-
ні ка. Па куль яны не за пі са ныя ў 
асоб ны аль бом, та му ча сам скла-
да ец ца ад чу ван не, што мы за ся ро-
джа ны вы ключ на на пе ра кла дан ні 
вер шаў на му зы ку, ха ця гэ та зу сім 
не так.

— Ёсць ад чу ван не, што ты на 
сва ім мес цы?

— Так. Але ў той жа час ра зу-
мею, што быц цам бы не па ча ла ра-
біць тое, на што здоль ная. Маг ла б 
больш і лепш.

— Што пе ра шка джае?
— Каб вы рас плод, ён па ві нен 

са спець. Па трэб ны час, каб да рас ці 
да пэў ных рэ чаў і ста наў.

— Як ду ма еш, ці ма еш сва бо ду 
твор час ці?

— На пэў на, не. Гэ та, хут чэй, па-
ста ян ны скла да ны пра цэс ба раць бы 
з не сва бо дай, які па трэб ны, каб ад-
чуць у са бе ўпэў не насць і ра зу мен не 
та го, ча го я ха чу на са мрэч. І гэ тае 
аб ме жа ван не ідзе на ка рысць.

Мы раз ва жа лі ня даў на з Мі-
хаі лам Ба ра ноў скім пра тое, што 
нель га ства раць штось ці толь кі для 
ся бе, што гля дач і слу хач усё ад но 
іс нуюць і на іх вар та ары ен та вац-
ца. Але я на іў на ве ру, што ўсё ж 
та кі мож на. Ка лі му зы ка ста віць за 
мэ ту пос пех, сла ву ды ба гац це, та-
ды яму цяж ка ства раць. Як мож на 
да кан ца рас кры ваць сваё сэр ца і 
ад на ча со ва ду маць, як на гэ та ад рэ-
агу юць? Ка лі ад кры ва еш сэр ца, то, 
тэ а рэ тыч на, сла ва і ба гац це мо гуць 
прый сці, але не аба вяз ко ва. Гэ та не 
па він на быць га лоў ным.

— Дзе ля ча го та ды вы сту-
паць?

— Для мя не мае зна чэн не сам 
пра цэс ад чу ван няў, па чуц цяў, якія 
ў са бе ад кры ва еш у мо мант та го, 
як спя ва еш і гра еш. У ста сун ках 
па між людзь мі я ба чу тое ж са мае 
рас крыц цё душ. Твор часць, глы бі-
ня і ўся су свет ная кру тасць мо жа 
быць і па між два і мі людзь мі, і па-
між вы сту поў цам і за лай. Я лі чу 
ся бе ча ла ве кам до сыць ін тра верт-
ным. Але, мяр кую, му зы ка — гэ та 
мой сро дак раз мо вы з са бою і са 
слу ха чом.

Мне ча сам дзіў на чуць ся бе збо ку 
і здзіў ле на ўсве дам ляць, што пры го-
жа атрым лі ва ец ца, што гэ та ўва мне 
ёсць та кія гу кі. Я здзіў ля ю ся гэ та му, 
як і з'я вам пры ро ды. Ка лі ёсць су па-
дзен не ў тым, як гу чыць мой унут ра-
ны го лас і той, якім я спя ваю, та ды 
ад бы ва ец ца са праўд ны цуд.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by

«Ве ру, што ча ла век мае пра ва 
не ра біць тое, 
ча го ён не хо ча. 
Але для гэ та га трэ ба мець 
сме ласць і ўпар тасць, 
пра яў ляць іх і па сту паць так, 
як ты лі чыш па трэб ным».

«Ка лі кры ты ка трап ляе 
да ця бе ў ду шу, гэ та свед чыць 
ме на ві та аб тым, 
што ты зра біў не ўсё, што мог».

Гурт «РАWА» ў поў ным скла дзе.

НЮ ан сы 
НА ША ГА ЧА СУ

Ня даў на з'я ві ла ся па ве дам лен не, што га лі вуд скія «зор кі» 
зра бі лі ма са вае сэл фі без ма кі я жу. Аме ры кан ская акт ры са 
Дру Бэ ры мор вы кла ла ў сва ім ін стаг ра ме зды мак з ка ля жан ка мі 
па «цэ ху» з вяр шы ні га ры ў Мек сі цы. Што ў гэ тым та ко га, 
спы та е це вы? Па сут нас ці, быц цам бы ні чо га, пры нам сі, 
з муж чын ска га пунк ту гле джан ня. Нам ча го хва ля вац ца? 
(«Жа но чая пры кме та: вый шла з до му без ма кі я жу — 
су стрэ неш усіх зна ё мых!») Праў да, кры ху здзі ві лі ка мен та рыі 
пад тым здым кам. Маў ляў, без кас ме ты кі на зва ныя вы шэй 
«зор кі» — са мыя звы чай ныя па знеш нас ці лю дзі.

Па га джу ся з гэ тым ві да воч ным вы каз ван нем. («Ты мо жаш быць лэ дзі 
са мых вы тан ча ных му зыч ных гус таў, але ўсё роў на на кар па ра ты ве стан-
цу еш пад «Ле нін град», пра кры чаў шы ўсе сло вы на па мяць».) Але трэ ба 
ўліч ваць, што «зор кі» — лю дзі пуб ліч ныя, да та го ж жан чы ны.

Па ўстаць пе рад ста рон ні мі без ма кі я жу для іх — гэ та як пры люд на 
ага ліц ца. Пры чым, ма быць, на ват у боль шай сту пе ні, чым як бы зра біў шы 
тое фі зіч на, на прык лад, па вод ле ро лі. Бо заў сё ды мож на спа слац ца на 
за ду му рэ жы сё ра, на ват ка лі сам па ху лі га ніць не су праць. («Адзін раз на 
ты дзень — прос та будзь це са бой! У ас тат нія шэсць — ад наў ляй це рэ пу-
та цыю».) Ну, дык тое ў кі но. А ў жыц ці яшчэ кру цей шы «га лі вуд» бы вае, 
ка лі ага ля юц ца, як той ка заў, на пра ва і на ле ва...

Ня даў на на слы ху бы ла гіс то рыя 
пра пі кант ныя фа та гра фіі ў се ці ве 
на мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
Укра і ны па еў ра ін тэг ра цыі. Па-пер-
шае, на хві лі нач ку, гэ тай асо бе... 24 
га ды. Па га дзі це ся, кар' ер ны рост, 
вар ты слын ных вай скоў цаў пад час 
вай ны. («Ты ў цуд ве рыш? — Не. — А 

да рэм на. У ся бе трэ ба ве рыць».) Па-дру гое, дзяў чы на ў ан ке це па зна чы ла, 
што мае дзе ся ці га до вы стаж ра бо ты. Як вам? («Ну на вош та ты гэ та зра-
біў? — Я быў ма ла ды! — Гэ та бы ло два дні та му! — Ммм, якія бы лі ча сы...») 
На аба ро ну сва ёй пад на ча ле най стаў мі ністр унут ра ных спраў. «24-га до вы 
ці 30-га до вы вый грае ў во пыт на га 50-га до ва га. Гэ та нар маль на і гэ та пра-
цуе». Ну, са праў ды, — «у ця бе вы дат ны ха рак тар, прос та ў лю дзей ней кая 
сла бая псі хі ка»... Але ж мы пра ін шае, пра тыя са мыя пі кант ныя здым кі 
на вас пе ча на га на мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных спраў. Як пры ват ная асо ба 
дзяў чы на воль ная ра біць што хо ча, ха ця і ў гэ тым вы пад ку з га ла вой трэ ба 
сяб ра ваць. Ці да тва ру та кія па во дзі ны дзярж слу жа чай? («Ра ней я не па-
ко іў ся, што мя не мо гуць кі нуць і за быць. Ця пер ба ю ся, што мя не мо гуць 
за пом ніць і знай сці».) Хі ба толь кі за гад ка пры зна чэн ня кры ец ца ў сло ве 
«еў ра ін тэг ра цыя»?

Гіс то рыя з ага лен нем прак тыч на ў той жа час ме ла мес ца і ў на шай 
кра і не. Вось ужо са праў ды, як у тым анек до це. «Толь кі ў нас «пя тая кроп-
ка» — не част ка це ла, а па дзея! А поў ная... — уво гу ле комп лекс ме ра-
пры ем стваў!» Ста ліч ная мі лі цыя пы та ла ся ў ка рыс таль ні каў се ці ва, што 
ра біць з дзяў чы най, якая ў ніж няй бя ліз не сфа та гра фа ва ла ся ў пі кант най 
по зе на... пло шчы Пе ра мо гі ў Мін ску? Са ма 21-га до вая ма дэль ухі лі ла ся 
ад ка мен та ры яў прэ се. Фа то граф жа быў у за хап лен ні ад пі я ру... Ха це ла-
ся б ска заць неш та кштал ту «не та кая страш ная бя да», але ж... Дзяў чы на, 
пры го жая і та ле на ві тая, ледзь ве не пе ра сту пі ла мя жу, якую пе ра сту паць 
нель га. На мес цы на шых пра ва ахоў ні каў я б прос та па га ва рыў з ёй шчы ра. 
(«Маё дзя цін ства прай шло без ін тэр нэ ту. Мо жа, та му я ра зу мею, што за 
язы ком трэ ба са чыць, а за сло вы — ад каз ваць».)

...Ага лен не бы вае не толь кі фі зіч ным. І ка лі за апош нім ста іць мэ та 
па ка заць най перш ма ла дое це ла, дык пры ага лен ні ду шы ча сам мо жа не 
да па маг чы на ват пры го жая «вок лад ка» — вы ска чыць уся пад на гот ная. 
19-га до вая дач ка ра сій ска га тэ ні сіс та Ка фель ні ка ва вы ка за ла ся ў се ці ве 
ад нос на свай го па лё ту не на аса біс тым са ма лё це, а на звы чай ным рэй-
са вым: маў ляў, за ха це ла па быць у ад ным са ло не ра зам з «нік чэм ны мі 
людзь мі»... Не ўза ба ве ў ін тэр нэ це з'я ві лі ся... эра тыч ныя фа та гра фіі аў та ра 
вы каз ван ня — маг чы ма, каб не як (як ба чы ла ся ма ла дой дзяў чы не) згла-
дзіць на ступ ствы ска за на га ра ней.

А як вам ня даў няя гіс то рыя пра прад пры маль на га жы ха ра Ма гі лё ва, які 
па да зра ец ца ў шан та жы па лю боў ні ка жон кі? 36-га до вы муж чы на, да ве-
даў шы ся пра здра ду дру гой па ла він кі, за рэ гіст ра ваў ся пад пры ду ма ным 
імем у са цы яль ных сет ках, каб вес ці пе ра піс ку з тым са мым па лю боў ні-
кам з мэ тай... атры ман ня гро шай за маў чан не пра яго су вязь з за муж няй 
жан чы най. Праў да, вы со кія па чуц ці з усіх ба коў? («Ты вый дзеш за мя не 
за муж? — А ты мне за гэ та што?»)

...А га лі вуд ская «зор ка» ўся го толь кі і на пі са ла пад здым кам, што за-
клі кае ша на ваць сяб роў, дзя ліц ца да бром, бу да ваць пла ны на бу ду чы ню. 
Прос тыя, але вель мі важ ныя для на ша га ча су сло вы. «Ка лі вы са шчас цем, 
за ходзь це без сту ку!»

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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Са ма 21-га до вая ма дэль 
ухі лі ла ся ад ка мен та ры яў 
прэ се. Фа то граф жа быў у 
за хап лен ні ад пі я ру...


