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(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

— Да вай це пач нём з 

па чат ку: як ура джэ нец 

Днеп ра пят роў ска апы-

нуў ся ў Мiн ску?

Алег Жу каў: — У Да-

не цку маё жыц цё бы ло 

та кое: днём — пра ца 

(а па пра фе сii я гар няк, 

скон чыў гор ны iн сты тут 

i зай маў ся вы да вец кай 

спра вай i рэ кла май у АН 

гор най спра вы), уве ча-

ры іграў у рэ ста ран ным 

ан самб лi, ноч чу — гу-

лян кi. I хоць я быў ма-

ла ды хло пец, ра зу меў, 

што гэ та жыц цё на знос. 

Трэ ба неш та мя няць. 

Лёс даў шанц. Не як да 

нас на гаст ро лi з Бе ла ру-

сi пры ехаў ка лек тыў Вiк та-

ра Сi най ска га — пер шы ў 

БССР ва каль на-iн стру мен-

таль ны ан самбль i дру гi пас-

ля «Поющих гитар» у СССР. 

Iм тэр мi но ва па трэб ны быў 

бас-гi та рыст, та му што iх му-

зы кан та пры зва лi ў вой ска. 

Вiк тар пра па на ваў — маў-

ляў, да вай з на мi, праз два 

ме ся цы за вер шым па езд ку, 

у Мiн ску бу дзе та бе iн тэр-

нат. Я па га дзiў ся, Сi най скi 

стры маў сло ва — мне да лi 

iн тэр нат, а паз ней ус ту пiў у 

ка а пе ра тыў, па бу да ваў ква-

тэ ру. По тым пра ца ваў у Мiн-

ску ў ан самб лi «Тоника», якi 

акам па на ваў Вiк та ру Ву я чы-

чу. Тут жа па чы на ла ся кар' е-

ра Юрыя Ан то на ва i з'я вi лi ся 

на шы пер шыя з iм пес нi.

— Як ад бы ло ся ва ша 

зна ём ства?

Свят ла на Жу ка ва: 

— У мя не на ра бо це быў 

вель мi доб ры ка лек тыў. 

I вось ка ле га, якая цу доў на 

ста вi ла ся да Але га, пра па-

на ва ла су стрэць Но вы год 

у яго кам па нii. Яна прос та 

ска за ла, што збi ра ец ца мо-

ладзь, бу дзе ве се ла. Не ма гу 

ска заць, што пры ня ла пра па-

но ву iс цi ў чу жую кам па нiю з 

вя лi кiм эн ту зi яз мам. Але цёт-

ка, у якой я жы ла ў Мiн ску, 

пе ра ка на ла — маў ляў, што 

ся дзець до ма... На той мо-

мант я рас ста ла ся са сва iм 

ма ла дым ча ла ве кам.

Шчы ра ска жу: вы хо дзя чы 

з лiф та, я яшчэ не бы ла ўпэў-

не ная, што па зва ню ў дзве-

ры. А ад крыў мне юнак, якi 

ча мусь цi ня стрым на смя яў-

ся. Ака за ла ся, што ў кам па нii 

Але га па ча лi раз ва жаць, што 

ж гэ та за дзяў чы на, якой ня-

ма з кiм Но вы год су стрэць, 

на пэў на, ка сая, куль га вая. 

I сяб ры з Але гам, куль га ю-

чы, пад агуль ны ро гат, пай-

шлi мя не су стра каць. Мы ра-

га та лi ра зам. Сам жа Алег, 

як толь кi мы па зна ё мi лi ся, 

увесь час ста ра ўся тры мац-

ца по бач.

— А ва ша ка ле га па пя-

рэ дзi ла, што ве ча рын ка бу-

дзе ў ква тэ ры ха лас ця ка?

С. Ж.: — Не, мне прос та 

ска за лi, што збi ра ец ца доб-

рая кам па нiя. Сi ту а цый пай-

сцi ку дысь цi з мэ тай знай сцi 

хлоп ца, а асаб лi ва ка лi да 

гэ та га яшчэ i зна ё мыя пры-

кла дуць ру ку, я ста ран на 

па збя га ла. I пры яцель кi вы-

дат на пра гэ та ве да лi.

— Му зы кан ты ста рэй-

ша га па ка лен ня рас казва-

лi, што ква тэ ра Але га Жу-

ка ва бы ла мес цам ту со вак 

ста лiч на га ба мон ду. Ды i 

гаст ра лю ю чыя му зы кан ты 

за яз джа лi. Вы ад ра зу ўпi-

са лi ся ў гэ тую кам па нiю?

С. Ж.: — Но вы год ад-

зна ча лi па прын цы пе «хто 

што пры ня се». Жа но чая 

част ка кам па нii за вi ха ла ся 

на кух нi — i вось тут я вы-

дат на ўпi са ла ся. Па куль мы 

га та ва лi, Алег чы таў услых 

га ра скоп. Там га ва ры ла ся, 

што Ры бы, то-бок мой знак, 

су стрэ нуць но вае ка хан не, 

i тры мац ца мне трэ ба кам-

па нii Ка зя ро га. Алег спы таў: 

«А хто ў нас Ка зя рог? Дык 

гэ та ж я!»

Шчы ра ка жу чы, мя не гэ-

тая шум ная бес ша баш ная 

кам па нiя на пруж ва ла. Я так-

са ма ча ла век твор чай пра-

фе сii — ма дэль ер, але ў на-

шым цэ ху iн шыя тра ды цыi. 

Адзi ны мо мант, ка лi я гля-

ну ла на Але га iн шы мi ва чы-

ма, — ка лi ён раз маў ляў са 

сва ёй ма май па тэ ле фо не. 

У гэ тым бы ло столь кi пя шчо-

ты! Пад час раз мо вы ён тры-

маў мя не за ру ку i рас каз ваў 

ма ме, што раз вёў ся... Ня гле-

дзя чы на бур ную ве ся лосць, 

я хут ка ста мi ла ся на гэ тым 

свя це жыц ця i па спра ба ва ла 

сыс цi па-анг лiй ску.

А. Ж.: — За ўва жыў шы, 

што Све та пай шла, я на кi-

нуў па лi то, шап ку, су нуў бо-

сыя но гi ў драў ля ныя са бо i 

пры пус цiў услед па лес вi цы. 

Лiфт та ды не пра ца ваў.

С. Ж.: — Гру ка там гэ тых 

са бо мож на бы ло раз бу дзiць 

увесь пад' езд...

А. Ж.: — Я да гнаў яе на 

ву лi цы, шпур нуў сваю кеп-

ку на пра ез ную част ку, а 

сам упаў у снеж ную гур бу 

(калi хто па мя тае, ра ней 

зi мы бы лi снеж ныя). I ска-

заў, што не ўста ну, па куль 

яна мя не не па ца луе. Ва-

кол са бра лi ся цi каў ныя мi-

на кi, нех та з дзяў чат на ват 

пра па на ваў па ца ла ваць 

мя не за мест Све ты... Але 

яна са ма мя не па ца-

ла ва ла. Пра во дзiў яе 

да ха ты. Мы коў за лi ся 

з ле дзя ных го рак, i я 

ка заў — ка лi трэ ба, то 

ма гу па ля жаць на ды-

ван ку пад дзвя ры ма 

да ра нi цы, каб па зна ё-

мiц ца з яе цёт кай i рас-

тлу ма чыць, што гэ та я 

да ста вiў да до му дзяў-

чы ну. Вар' яц тву за ка ха-

ных скла да юць пес нi!

С. Ж.: — А я ба я ла-

ся, што так i бу дзе. Мы 

нi пра што не да маў ля лi-

ся, на ват не аб мя ня лi ся 

тэ ле фо на мi, i я ду ма ла, 

што гэ та прос та на ва-

год няя пры го да.

А пе рад 8 Са ка вi ка 

Алег рап там з'я вiў ся ў 

мя не на ра бо це. У ад-

дзе ле ў нас бы ло адзi нац-

цаць жан чын, i ён пры нёс 

столь кi ж бу ке цi каў кро-

ку саў. Усiх ад ра зу «ку пiў» 

сва ёй ува гай. I ўсё. Зноў нi 

су стрэч, нi зван коў. По тым 

за пра сiў мя не на кан цэрт 

джаз-ар кест ра «Ар се нал», 

прад ста вiў уся му ба мон-

ду, якi там са браў ся. Ска-

заў: «А ў на ступ ную су бо ту 

едзем зна ё мiц ца да ва шых 

баць коў у Ма гi лёў».

— Спа да баў ся iм жа нiх?

С. Ж.: — Ма ма тро хi пе-

ра жы ва ла, што Алег ста рэй-

шы за мя не на 11 га доў.

А. Ж.: — З цес цем ад ра-

зу зра зу ме лi адзiн ад на го, 

i це шча, за ва я ва ная кам плi-

мен там, якая яна ма ла дая i 

пры го жая, так са ма вы нес ла 

вер дыкт: вель мi ста ноў чы 

ча ла век. Уво гу ле, пры ня лi 

за свай го.

— Хто з ар тыс таў спя-

ваў на ва шым вя сел лi?

А. Ж.: — Нi хто. У нас жа 

i вя сел ля з усi мi ат ры бу та мi 

не бы ло. Рас пi са лi ся, ад зна-

чы лi гэ тую па дзею ў рэ ста-

ра не са свед ка мi. По тым 

у Ма гi лё ве Све цi ны баць кi 

за пра сi лi сва я коў на ве чар. 

За тое на вя сел лi на ша га 

сы на Мi кi ты спя ва лi Аляк-

сандр Са ла ду ха i Ула дзi мiр 

Ухцiн скi.

— Пас ля жа нiць бы вы, як 

той ка заў, па ста ле лi: спы нi-

лi ся ту соў кi, ды i ў кар' е ры 

ад быў ся па ва рот...

А. Ж.: — Я ўжо быў да-

рос лым хлоп цам, да лё ка за 

трыц цаць. Ба чыў шмат сем'-

яў му зы каў, якiя раз валь ва-

лi ся з-за бяс кон цых гаст-

ро ляў, пры хiль нiц. На зi раў, 

што ар тыс ты прак тыч на не 

ба чаць сва iх дзя цей, а тыя 

по тым «вы кiд ва юць ка лен-

цы». Ды прос та мне ха це ла-

ся быць са Све тай, ха це ла ся 

спа кой на га ся мей на га жыц-

ця. Та му пра ца ваць пай шоў 

у iн сты тут «Бел дзярж пра-

ект», зай маў ся рэ кла май, 

фа та гра фi яй i вы да вец кай 

спра вай. Але i сяб роў-му зы-

каў не за бы ваў, толь кi ўжо 

фар мат зно сiн стаў iн шы.

— Ваш са аў тар Юрый 

Ан то наў не раз ка заў у iн-

тэр в'ю, што ў са вец кi час 

атрым лi ваў ве лi зар ныя 

аў тар скiя, якiя прос та не 

бы ло на што тра цiць. А як 

у вас склад ва ла ся фi нан-

са вая сi ту а цыя?

А. Ж.: — Коль кi ў Юры 

пе сень i коль кi ў мя не — iс-

тот ная роз нi ца. Аў тар скiя, 

вя до ма, пла цi лi, але нам 

заў сё ды бы ло на што iх па-

тра цiць.

С. Ж.: — Не ска жу, што 

мы жы лi ад зар пла ты да 

зар пла ты, але i звыш пры-

быт каў не бы ло. Пры гэ тым 

жы лi доб ра та му, што вель-

мi шмат уме ем ра бiць сва-

i мi ру ка мi. Алег не цу раў ся 

нiя кай ра бо ты, каб да стой на 

за бяс печ ваць сям'ю.

У 90-я, ка лi звык лы свет 

ру шыў ся, спа чат ку бы ло цяж-

ка. Але дэ вiз на шай сям'i — 

нi ко лi не ад чай вац ца, за хоў-

ваць ап ты мiзм. А цяж кас цi 

трэ ба пе ра тва раць у маг-

чы мас цi. У той час я па ча ла 

пра ца ваць на ся бе i зра зу ме-

ла прос тую рэч: лепш зра-

бiць ад на го ча ла ве ка шчас лi-

вым, чым спра ба ваць ашчас-

лi вiць увесь свет. Я зай ма ла 

до сыць вы со кiя па зi цыi — 

была ды рэк та рам прад пры-

ем ства, чле нам мас тац ка га 

са ве та Бе ла рус ка га до ма 

ма дэ ляў i Усе са юз на га ка-

ар ды на цый на га са ве та. Але 

ка ла саль нае за да валь нен не 

ад сва ёй пра фе сii атры ма ла 

та ды, ка лi па ча ла iн ды вi ду-

аль на зай мац ца ды зай нам 

адзен ня, гэ та зна чыць цал-

кам скла да ла гар дэ роб для 

за каз чы ка i пра ца ва ла над 

яго iмi джам. I фi нан са ва гэ-

та ака за ла ся цал кам вар та 

на ма ган няў.

— Вы дат кi на якiя 

мэты у ва шай сям'i бы лi ў 

прыяры тэ це?

С. Ж.: — Заў сё ды лю бi лi 

ванд ра ваць. Да рэ чы, па куль 

у дзя цей не з'я вi лi ся свае 

сем'i, ад па чы ва лi з iмi, нi-

ко лi не ез дзi лi асоб на. Кнi гi, 

аду ка цыя дзя цей — так са ма 

ў пры яры тэ це.

— Па чуў шы, як вы раз-

маў ля е це па тэ ле фо не 

з дзець мi, ду маю, мож на 

ска заць, што вы — сяб ры. 

А як па бу да ваць та кiя ад-

но сi ны?

С. Ж.: — Не трэ ба дзе-

цям пе ра шка джаць жыць.

А. Ж.: — Iх прос та трэ ба 

лю бiць.

— А пад ра бяз ней?

С. Ж.: — Дзi ця — асо ба 

з мо ман ту на ра джэн ня, вось 

так да яго i трэ ба ста вiц ца. 

Нель га раз маў ляць з па зi-

цыi: я да рос лы i ве даю, як 

лепш. Мы заў сё ды ста ра лi ся 

тры мац ца з дзець мi так, каб 

яны нам да вя ра лi, ве да лi — 

што б нi зда ры ла ся, до ма iх 

пры муць, зра зу ме юць i да-

па мо гуць.

А. Ж.: — Мы шмат ча су 

пра во дзi лi ра зам. Дзе цi ў 

нас атры ма лi ся вы дат ныя! 

Мi кi та — ай цiш нiк, эко лаг, 

скон чыў Са ха раў скi ўнi вер-

сi тэт. Ра ней пра ца ваў на 

фар ма цэў тыч ную кам па нiю, 

ця пер у яго свой пра ект — 

вы стаў ка «Экс пе ры мен тус». 

Ле на атры ма ла эка на мiч ную 

аду ка цыю, але пра цуе па 

пры зван нi — вель мi цi ка вы 

i за па тра ба ва ны фа то граф. 

Ця пер ра ду юць уну кi. На шы 

дзе цi — ты по выя са вец кiя, 

якiя вы рас лi з клю чом на 

шыi, аб са лют на са ма стой-

ныя — са мi ездзілі ў гурт кi, 

сек цыi. Ця пер я ад чу ваю та кi 

кайф, ка лi ва джу ўну ка Кузь-

му на роз ныя за ня ткi! Ён у 

нас зай ма ец ца ро ба та тэх нi-

кай, а з гэ та га го да на вед вае 

дзi ця чую тэ ле сту дыю. Зоя 

яшчэ ма лень кая, але ўжо 

ўся ў ба бу лю — зай ма ец ца 

ру ка дзел лем. Та кiя клас ныя 

ка ра ́лi з гу зi каў зра бi ла!

— Хто з вас га то вы 

ўспом нiць дзень, ка лi 

атры ма лi пен сiй нае па-

свед чан не?

А. Ж.: — Вель мi доб ра па-

мя таю, ска заў та ды: «Я сва-

бод ны». Для мя не на стаў час 

для твор час цi. З за да валь-

нен нем пi шу вер шы, пра цую 

з ма ла ды мi кам па зi та ра мi i 

вы ка наў ца мi. Гэ та ўза ем ная 

цi ка васць. Раз маў ля ю чы з 

мо лад дзю, я сам, так бы мо-

вiць, у трэн дзе, а ма ла дым 

па трэб на да па мо га ста рэй-

шых. Кан цэр таў бы ло шмат. 

З тых, што за пi са ны для тэ-

ле ка на ла «Бе ла русь 3», люб-

лю два выпускі на ва год няй 

пра гра мы «Лю дзi су стра ка-

юц ца», у кож ным з якiх пра-

гу ча ла па 20 но вых пе сень. 

Уз на га ро ды па сыпа лi ся: 

медаль Фран цыс ка Скары-

ны, дып лом лаў рэ а та ў на мi-

на цыi «Леп шы аў тар слоў» 

у На цы я наль най му зыч най 

прэ мii «Лi ра».

С. Ж.: — У пер шы мо-

мант бы ла раз губ ле насць: 

як жыць на та кiя гро шы? 

Але не як вель мi хут ка з'я-

вi ла ся столь кi iдэй, што 

па ча ло бра ка ваць ча су iх 

рэа лi за ваць. Ста рэць нам 

дак лад на ня ма ка лi!

— Цi ха пае пен сiй i за-

роб каў на звык лы лад 

жыц ця, на тыя ж па да-

рож жы?

С. Ж.: — Ха пае, та му што 

мы ўме ем зада валь няц ца 

тым, што ма ем, пра вiль-

на рас ста вiць пры яры тэ ты. 

У па да рож жах для нас важ-

на ўба чыць свет, а не па сне-

даць у пя цi зор ка вым га тэ лi.

— Цi ка ва, а ка лi б Свят-

ла на пас ля за кан чэн ня 

ВНУ за ста ла ся пра ца ваць 

у Ле нiн гра дзе, а Алег жыў 

ва Укра i не...

А. Ж.: — А я Свят ла ну i 

там бы знай шоў!

С. Ж.: — На пэў на, гэ та 

лёс. У Ле нiн гра дзе мне пра-

па ноў ва лi цi ка вую ра бо ту 

ў До ме ма дэ ляў. Але я так 

ха це ла да до му, да баць коў! 

Мя не быц цам маг нi там цяг-

ну ла ў Бе ла русь.

— У чым сак рэт шчас лi-

ва га ся мей на га жыц ця?

С. Ж.: — Вя до ма ж, у ка-

хан нi. Яшчэ вель мi важ на 

па ва жаць ча ла ве ка i спра ву, 

якой ён зай ма ец ца, не ка жу-

чы ўжо пра за хап лен не...

А. Ж.: — Да лей, мне па-

да ба ец ца, пры ем на гэ та 

слу хаць...

С. Ж.: — На шай сям'i 

заў сё ды да па ма га ла па чуц-

цё гу ма ру. А на огул мая фi-

ла со фiя та кая: у цу доў на га 

му жа мо жа быць толь кi цу-

доў ная жон ка.

А. Ж.: — Нам нi ко лi 

не было сум на i заў сё ды цi-

ка ва ўдва iх. Што для гэ та га 

трэ ба? Пе рад усiм раз вi вац-

ца, ру хац ца на пе рад як асо-

ба, як пра фе сi я нал. Заў сё ды 

быць ад кры ты мi ад но ад на-

му i све ту. Мы ўсё жыц цё па-

да рож нi ча ем i нi дзе i нi ко лi 

не су стра ка лi ней ка га не га-

тыў на га стаў лен ня да ся бе. 

А ўсё та му, што мы на стро е-

ны па зi тыў на, ап ты мiс тыч на. 

У мя не ж i пес нi та кiя — з на-

дзе яй, што ўсё бу дзе доб ра!

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з ар хi ва сям'i 

ЖУ КА ВЫХ.

«У цу доў на га му жа мо жа быць «У цу доў на га му жа мо жа быць 
толь кi цу доў ная жон ка»толь кi цу доў ная жон ка»

На той жа ву лi цы Вiль ню са праз 40 га доў.

Алег ЖУ КАЎ з жон кай i ўнуч кай.
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