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Не пры кмет на, але тры ва ла вы ра зы «му зы ка ў пад-

зем цы» аль бо «ву ліч ныя му зы кан ты» ўвай шлі ў на шу 

паў ся дзён ную га вор ку і за поў ні лі да та го за ўрба ні за ва-

нае жыц цё. Жы ха ры ста лі цы ўжо ані не здзіў ля юц ца, 

што ў пе ра хо дах на стан цы ях мет ро, у ту нэ лях да цяг ні-

коў і элект ры чак, у пад зем ных біз нес-ла бі рын тах час та 

гу чыць жы вая му зы ка, пра хо дзяць ма лень кія га ла-кан-

цэр ты пад мар му ро вы мі скля пен ня мі. Ста ла нор май, 

што му зы кан ты ня суць па зі тыў ны на строй і ўтва ра юць 

не звы чай ную аў ру.

Мне час та да во дзіц ца ка рыс тац ца ста ліч ным мет ро і 

ме на ві та ў пе ра хо дах да стан цыі я су стра каю гі та рыс таў 

і скры па чоў, ба я ніс таў і акар дэ а ніс таў, сак са фа ніс таў 

і флей тыс таў, якіх так са ма на зы ва юць ар тыс та мі «ан-

дэг раў нду». Ад ной чы ў пе ра хо дзе на стан цыі «Пло шча 

Яку ба Ко ла са» на зі раў і слу хаў, як му зы ка ў каў бой скім 

ка пе лю шы вы кон ваў на бан джа кант ры так па-за ліх вац-

ку, што я між во лі пры няў яго за ча ла ве ка з Но ва га Све ту. 

На са мрэч за мя нуш кай Біл ха ва ец ца крэ а тыў ны мін чук, 

які ў свой час змя ніў шас ці струн ную гі та ру на бан джа.

На мі ну лым тыд ні ў пе ра хо дзе на стан цыі «Ус ход» 

сва ёй скрып кай пе ша хо даў за ча роў ваў госць з По лац ка 

Алег КАС ЦЮ КО ВІЧ. Ма эст ра вы кон ваў вя до мую ўсім 

«кла сі ку» — Ба ха, Ша пэ на, Шу бер та.

— У мя не спе цы яль ны рэ пер ту ар для та кіх вы ступ-

лен няў, — па дзя ліў ся Алег Кас цю ко віч. — Мне да вя ло ся 

ванд ра ваць са сва ёй скрып кай па ўсёй Еў ро пе, люб лю 

іг раць са праўд ныя му зы каль ныя шэ дэў ры.

На стан цыі мет ро «Ін сты тут куль ту ры», у ад ным з 

са мых вя лі кіх ста ліч ных пе ра хо даў му зыч ныя шэ дэў ры 

вы кон вае і не ма ла ды флей тыст. У яго вы ка нан ні вя-

до мая ме ло дыя «Бе ла веж скай пу шчы» гу чыць прос та 

фан тас тыч на.
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