
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Юлія Бы ка ва і Яў ген Алей нік ужо 13 га доў 

як утва ра юць ся мей ны і твор чы ду эт. «Гэ та 

ка лі лі чыць афі цый на, з рэ гіст ра цыі шлю бу 

ў за гсе, — удак лад няе Юлія. — На са мрэч 

мы ра зам з 1999 го да — страш на ска заць, 

хут ка 20 га доў бу дзе!».

Пра час і ся мей ны лад
— Іс нуе стэ рэа тып, што дзвюм твор-

чым асо бам цяж ка ўжы ва цца ў ме жах 

ад ной сям'і...

— І гэ та чыс тая праў да, — смя ец ца 

Юлія. — Лі та раль на дня мі быў чар го вы скан-

дал — не сыш лі ся ў мер ка ван нях на конт но-

ва га клі па. Мне ка тэ га рыч на не па да ба ла ся, 

як я вы гля даю, а Жэ ня быў упэў не ны, што 

без гэ та га кад ра поў ная кар цін ка не скла-

дзец ца, хоць трэс ні. У нас на са мрэч час та 

«га рыць і іск рыць», але толь кі на твор чай 

гле бе, у тым, што да ты чыц ца пра цы. У бы-

та вых пы тан нях сва рым ся над звы чай рэд ка, 

але і та ды ста ра ем ся не тры маць крыў ду ў 

са бе. На мой по гляд, ка лі лю дзі не вы ра ша-

юць кан флікт ад ра зу, а тры ма юць крыў ды 

ўнут ры, гэ та мо жа вы ліц ца ў ня пра віль ныя 

на ступ ствы, та му, мне зда ец ца, што ў ся-

мей ным жыц ці як ні дзе важ на ўмець га ва-

рыць і да маў ляц ца. У нас так: хто лі чыць, 

што ён не мае ра цыі, той і па чы нае пры мі-

рэн чы пра цэс. Але з уз рос там усё час цей 

па га джа ю ся з псі хо ла га мі, што іні цы я ты ва 

тут му сіць зы хо дзіць ад жан чы ны. Хоць у 

мя не са мой пе рад ва чы ма не бы ло пры-

кла ду, як трэ ба сва рыц ца і мі рыц ца, і Жэ ня 

так са ма рос у ня поў най сям'і, і мы абод ва 

пры звы ча і лі ся ад стой ваць свае пе ра ка нан-

ні, але ра зу ме ем, што ча сам трэ ба іс ці на 

кам пра міс — ка лі ты ўзваж ва еш усе плю сы 

і мі ну сы ва шых ад но сін, і плю соў знач на 

больш — зна чыць, мож на і ах вя ра ваць ней-

кі мі ўлас ны мі «я ха чу». Мне зда ец ца, што 

боль шасць тры ва лых сем' яў як раз на гэ тым 

і ста іць — мае ба бу ля з дзя ду лем пра жы лі 

ра зам больш як 50 га доў, і якая б вай на па-

між імі не раз горт ва ла ся, у вы ні ку ўсё ад но 

адзін ад на му да ра ва лі...

— Пра па ры са ста жам хо дзіць мност-

ва анек до таў: хто пер шы за быў ся на важ-

ную да ту — га да ві ну за ру чы наў ці вя-

сел ля, на ро дзі ны це шчы і г. д. У вас хто 

ад каз вае за ся мей ны ле та піс?

Я.: Мы не на да ём праз мер на га зна-

чэн ня да там. Ка лі ёсць час і маг чы-

масць, з за да валь нен нем ар га ні зу ем 

сяб роў скую ве ча рын ку прос та так, без 

на го ды. А ка лі пра цу ем над важ ным 

пра ек там, то якая б ні бы ла знач ная і 

па мят ная да та, «ад соў ва ем» яе на по-

тым.

— Сцэ на — спра ва, якая па тра буе 

шмат вы сіл каў і ча су, а вы прын цы по-

ва не да вя ра е це дом і дзя цей чу жым 

лю дзям. Як та ды ўсё па спя ва е це?

Ю.: На сі лу па спя ва ем... Вель мі да па-

ма гае мая ма ма, якая мо жа па ся дзець 

з уну ка мі, а ка лі трэ ба мне ад ной на 

здым кі або не каль кі пе сень у кан цэр це 

вы ка наць, то Жэ ня вы ру чае. На ват ста-

рэй шы сын Са ша мо жа кры ху за няць 

ма ло га, але ад ных іх мы, без умоў на, 

не па кі да ем.

— Гэ та азна чае, аба вяз кі па до ме 

на «жа но чыя» і «муж чын скія» не па-

дзя ля е це?

Ю.: Дзя ка ваць бо гу, мы ўжо доў гі час 

ра зам, і прый шлі да прос тай вы сно вы: 

у ка го ёсць час і маг чы масць, той і зро-

біць не аб ход нае — пры бя рэ, пры га туе і 

г. д. Жэ ню без пы тан няў мож на па кі нуць 

з ма лы мі, якіх ён і зой ме, і спаць па кла дзе, 

і па кор міць. Больш за тое, ён вель мі лю біць 

га та ваць што-не будзь гэт кае, ня прос тае — 

на прык лад, за пя кае ў ду хоў цы, а так са ма 

заўж ды га туе на вя лі кую кам па нію. А я, на-

ад ва рот, не люб лю ду хоў ку, з ёй трэ ба доў га 

«ма ро чыц ца», ад даю пе ра ва гу смач ным і 

зда ро вым стра вам, а яшчэ ад каз ваю за су-

пы. Да лу ча ем да да маш ніх спраў і дзя цей — 

Во ву ўсё гэ та прос та ў ра дасць, як но вая 

гуль ня, а Са шу трэ ба за ці ка віць, за ах во ціць 

ней кі мі сты му ла мі і перс пек ты ва мі.

Пра Мі ха на ві чы і Кі тай
Ка рыс ным у ся мей ным жыц ці ака заў ся і 

ме ды цын скі во пыт Юлі — скон чыў шы Мін скі 

ме ду ні вер сі тэт, яна пра ца ва ла па раз мер ка-

ван ні тэ ра пеў там у ам бу ла то рыі па сёл ка Мі-

ха на ві чы, і на огул дзесяць га доў за ста ва ла-

ся ў пра фе сіі, па куль кан чат ко ва не змя ні ла 

кі ру нак на твор чы. На гле дзе ла ся, ка неш не, 

роз на га — «ча сам кім толь кі не да во дзі ла ся 

быць, і аф таль мо ла гам, і ЛОР-ура чом, і хі рур-

гам, і «хут кай да па мо гай», ка лі трэ ба, і ў пяць 

за ма ца ва ных вё сак да бі рац ца на УАЗі ку, які 

доб ра, ка лі да е дзе да мес ца, не зла маў шы-

ся...» Да гэ туль з бо лем ус па мі нае пра вяс ко-

вых ста рых, якія за ста лі ся не тое што без да-

па мо гі, а без эле мен тар на га до гля ду дзя цей і 

сва я коў... За тое, га во рыць, прай шла доб рую 

за гар тоў ку і пры дба ла ка рыс ны досвед, які 

да гэ туль да зва ляе сям'і не трап ляць у хва лі 

эпі дэ мій і ха дзіць ва ўчаст ко вую па лі клі ні ку, 

хі ба толькі па да вед кі і пры шчэп кі.

— Ма быць, як раз дзя ку ю чы гэ тай за-

гар тоў цы вы спа кой на ад пус ці лі му-

жа на кант ракт ную ра бо ту ў Кі тай, 

ка лі ча ка лі ма лод ша га сы на Во ву?

Ю.: Гэ та пра па но ва, вель мі за ман-

лі вая ў сэн се гро шай і перс пек тыў, па-

сту пі ла, ка лі я ўжо бы ла ця жар ная, і мы 

доў га аб мяр коў ва лі: ехаць — не ехаць? 

Мер ка ваў ся кант ракт на огул на дзесяць 

га доў, і вы ра шы лі, ка лі ўсё атры ма ец ца, 

то Жэ ня нас по тым ту ды за бя рэ. У Кі таі 

для ра бо ты на са мрэч бы лі вы дат ныя 

ўмо вы — най буй ней шы прад зю сар скі цэнтр 

у Пе кі не, мност ва між на род ных пра ек таў, 

вы со кая за па тра ба ва насць... А я тут да 

апош ніх тыд няў ця жар нас ці вя ла ак тыў ны 

лад жыц ця, а на пя рэ дад ні ро даў да мо ві ла ся, 

каб ста рэй шы сын на ча ваў у свек ры ві, каб 

ён рап там не за стаў ся адзін. І, да рэ чы, так 

і атры ма ла ся, «хут кую» ў ра дзіль ню са бе 

вы клі ка ла ўна чы. Пры знац ца, я не люб лю 

гнеў ныя до пі сы ма ла дых ма туль пра тое, 

якія ў нас жах лі выя ўмо вы ў ра дзіль нях і 

якія «ўсе ме ды кі га ды» — па коль кі я па-

бы ва ла, так бы мо віць, з абод вух 

ба коў ба ры кад і ра зу мею, што ўсе 

лю дзі роз ныя, і па цы ен ты, і ўра-

чы, і нель га аб агуль няць улас ны 

до свед. Пры нам сі мне па шан ца-

ва ла, ро ды прай шлі доб ра, і ра ні-

цай ужо да сла ла ра дас ную СМСку 

му жу. Так што ні я ка га асаб лі ва га 

ге ра із му ў тым, што да вя ло ся на-

ра джаць ад ной, не ба чу — прос та 

так скла лі ся аб ста ві ны.

...А по тым аб ста ві ны скла лі ся 

так, што ў Бе ла ру сі ста ла хі том 

на пі са ная імі пес ня «Сі ня во кая», з 

якой па чаў ся цэ лы маш таб ны пра-

ект, і пе ра езд сам са бой ад мя ніў-

ся — уся го праз тры ме ся цы Яў ген 

Алей нік вяр нуў ся на ра дзі му.

— Сё ле та вы прад ста ві лі 

слу ха чам част ку вя лі ка га пра-

ек та, пры све ча на га ма лой ра-

дзі ме. Што мо жа це рас ка заць 

сва ім дзе цям пра ма лую ра дзі-

му, з улі кам та го, што вы абод ва — 

мін ча не?

Ю.: А мне зда ец ца, не важ на, дзе 

зна хо дзіц ца твая ма лая ра дзі ма, важ-

на, што ты да яе ад чу ва еш. Маё дзя-

цін ства — на прык лад — гэ та ста ліч-

ны мік ра ра ён Се раб ран ка, і ўсё ад но, 

трап ля ю чы на зна ё мыя ву лі цы, ад чу-

ваю, як неш та шчы міць унут ры. Та му з 

за да валь нен нем па ка за ла Са шу, у якія 

дзі ця чы са док і шко лу я ха дзі ла, рас ка-

за ла, што тут бы ло ра ней і як змя ніў ся 

ра ён — тым больш, на мой по гляд, ён 

стаў на шмат пры га жэй шы.

Пра тых, хто бу дзе 
леп шы за нас

Я.: Што ад нас пе ра ня лі дзе ці? Са ша 

ці ка віц ца му зы кай — але яму да спа до-

бы элект рон ныя трэ кі, так што «Аў ра» 

на ўрад ці пе ра тво рыц ца ў ся мей нае трыа. 

Тым не менш Са ша бя рэ ўро кі ў на ша га 

гі та рыс та, вы ву чае за меж ныя мо вы — ён 

за хап ля ец ца ан лайн-гуль ня мі, і анг лій ская 

не аб ход ная.

Што да Во вы, то гэ та «ар тыст вя лі кіх і 

ма лых тэ ат раў» — як сцвяр джа юць сва я кі, 

вы лі тая Юля ў дзя цін стве. «Як рас каз ва лі 

мае ма ма і ба бу ля, я спя ва ла бес пе ра пын-

на, не змаў ка ю чы — та кім чы нам за вуч ва-

ла пес ні, якія гу ча лі па ра дыё і тэ ле ві за ры 

(асаб лі ва лю бі ла італь ян скую эст ра ду), каб 

яны бы лі заўж ды са мной. Ця пер ра зу-

мею, як бы ло скла да на бед най ма ёй 

ма ме, ка лі мы, сям'я вай скоў ца, пе ра-

еха лі ў Ха ба раўск, а гэ та ін шы часавы 

пояс, і мае спе вы пры па да лі як раз на 

ноч. Улас на, каб хоць кры ху ўтай ма-

ваць гэ ту энер гію, мя не і ад да лі ў ва-

каль ны гур ток. Воў ка пес ні, праў да, 

не спя вае, але гэ так са ма ба ра ба ніць 

на га мі ў ды ван і ра зы гры вае та кія ак-

цёр скія сцэн кі, што трэ ба ба чыць. А 

яшчэ ён ад чай ны ада рві рог, зноў жа, 

як я ў дзя цін стве і юнац тве».

— Заўж ды ха це ла ся спы таць: што 

спя вач кі вы кон ва юць сва ім дзе цям у 

якас ці ка лы хан кі?

— Як акын, спя ваю пра тое, што ба-

чу — пры га даю зна ё мы ма тыў, і да вай 

на яго «ля-ля», — усмі ха ец ца Юлія. — 

Ад нак на пуб лі ку гэ та вы но сіць нель га, 

бо сло вы не ака дэ міч ныя — «спі, мая 

ра дасць», а з гэт кі мі пры коль чы ка мі, вы-

ключ на для ўнут ры ся мей на га ўжыт ку.

Ка лы хан ка ў рэ пер ту а ры «Аў ры» ўсё ж 

ёсць — яшчэ для ста рэй ша га сы на Яў ген 

за пі саў пры го жую ін стру мен таль ную кам-

па зі цыю, якую пе ры я дыч на вы кон вае на 

кан цэр тах.

— Сён ня мно гія баць кі схіль ныя шмат 

па тра ба ваць ад шко лы, сад ка. Пе да го-

гі ў ад каз на гад ва юць, што вы ха ван не 

і ад каз насць за дзя цей па чы на ец ца ў 

сям'і. На ваш по гляд, што пе рад усім трэ-

ба за клас ці ў сва іх дзя цей, якія ве ды ім 

даць?

Ю.: Я так са ма лі чу, што сям'я — ас но ва 

асноў. І яшчэ з унут ры чэ раў на га пе ры я ду 

яна мо жа на ву чыць га лоў на му: ад но сі нам 

да све ту ў цэ лым, да лю дзей — бліз кіх і 

на огул. На ву чыць, што та кое лю боў, мі ла-

сэр насць, сло вам, даць тую ба зу, з якой 

дзі ця пой дзе да лей па жыц ці. Без умоў на, 

кож ны му сіць сам на біць свае гу за кі, коль кі 

ра зоў ты ім не рас тлу ма чыш свой до свед, 

ад нак му сіць быць уяў лен не аб тым, што 

та кое доб ра і што та кое дрэн на. Нель га іг на-

ра ваць па трэ бы свай го дзі ця ці — гэ та та кая 

па мыл ка, якая ў да лей шым мо жа до ра га 

абы сці ся, а са свай го бо ку, вар та па спра-

ба ваць на ву чыць уся му та му, што ве да еш і 

ўме еш ты сам. Сло вам, ні чо га но ва га я тут 

не ад крыю.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з аса біс та га ар хі ва ге ро яў.

8

ТЫЯ, ХТО ПОБАЧ 25 кастрычніка 2018 г.4

За звы чай ле та ў ар тыс таў — га ра-

чая па ра, але і тут сям'я вы пра ца-

ва ла сваю стра тэ гію: як пра ві ла, 

у жніў ні ўсе вя лі кія фес ты ва лі ўжо 

за вяр ша юц ца, і вы па дае до сыць 

воль на га ча су, каб ра зам з дзець мі 

зла дзіць са бе ка ні ку лы. Напры-

клад, сё ле та ў поў ным скла дзе 

з'ез дзі лі ў адзін з са на то ры яў пад 

Мінск ам. «І хоць сло ва злу чэн не 

«ад па чы нак з дзець мі» для нас гу-

чыць як ак сю ма ран, тут усё атры-

ма ла ся най леп шым чы нам: мы 

і змя ні лі аб ста ноў ку, і па ра лель на 

вы ра ша лі ней кія ра бо чыя 

пы тан ні».

У Жэ ні і Юлі ёсць яшчэ адзін вер-

ны па моч нік — кош ка Ду ся, якая, 

па сут нас ці, нянь чы ла і вы хоў ва ла 

абод вух дзя цей: зу сім ма лень-

кім да зва ля ла на ват ця гаць ся бе 

за хвост, а з уз рос там усё больш 

уста лёў ва ла рам кі да зво ле на га. 

Так са ма Ду ся, як сцвяр джа юць 

гас па да ры, заўж ды ве дае, хто па-

цяр пе лы бок, а хто за ва да тар кан-

флік ту — па ды хо дзіць да ві на ва та-

га і па чы нае сяр дзі та мяў каць.

КА ЛЫ ХАН КА АД «АЎ РЫ»


