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Зазірнуць у сябеЗазірнуць у сябе

— Спа дар Ар цём, сва ёй твор-
час цю вы ў не ка то рым сэн се 
раз бу ра е це стэ рэа ты пы. Му зы-
ка «Drwіwy» не зу сім звык лая 
для ву ха: і вер шы грун ту юц ца на 
рыт ме, а не на рыф мах, і дыя-
лект ныя сло вы вы ка рыс тоў ва е-
це. Не страш на бы ло, што вас не 
зра зу ме юць?

— Для нас больш страш ным бы-
ло б ра біць неш та не ці ка вае. Ка лі я 
па чы наў адзін, доў гі час уво гу ле не 
меў на ме раў не як ка му ні ка ваць са 
слу ха ча мі. Што ж ты чыц ца «ня звык-
лас ці» на шай му зы кі — для нас гэ та 
по шук, твор часць, на тхнен не... І мы 
ма ем на мер дзя ліц ца сва ім ба чан-
нем му зы кі і све ту з ты мі, хто нас 

ра зу мее, і заў сё ды ад кры тыя 
для тых, хто га то вы да лу чыц-
ца да су све ту «Drwіwy». Нам 
шан цуе на та кіх.

— Па да ец ца, што му зы ка ва-
ша га гур та зні та ва на з поў нач чу 
Бе ла ру сі. Тут чу ваць і ха лод ны 
ве цер, і шум ле су на ўзгор ках, і 
шум азёр ных хваль. Гэ та по кліч 
ка ра нёў?

— У ней кай сту пе ні вы ма е це 
ра цыю, бо ў мя не част ка прод каў 
па хо дзіць з Па стаў шчы ны, а гэ та 
не маг ло не паў плы ваць — што 
ты чыц ца стаў лен ня да жыц ця, ней-
ка га спад чын на га фа та ліз му, за-
ся ро джа нас ці і ін шых мо ман таў, 
якія я б па кі нуў пры са бе. Гэ та 

вель мі ін ды ві ду аль на пра яў ля ец ца 
ў кож ным вы пад ку, але, без умоў-
на, не мо жа не ад біц ца на тым, 
што я раб лю.

— Аль бом «Спо кіў» мож на 
на быць і ў Літ ве, дзе му зы ка 
па доб на га кштал ту на мно га 
больш па пу ляр ная, чым у нас. 
Ці бы лі ней кія вод гу кі ад за-
меж ні каў?

— Мы бы лі вель мі ўсце ша ны, ка лі 
атры ма лі вод гу кі ад лю дзей, якія жы-
вуць у ЗША, Іс па ніі, Бры та ніі, Літ ве, 
Ра сіі, Поль шчы, Аў стра ліі, Ка на дзе, 
Паўд нё вай Аме ры цы... Са мым пры-
ем ным для нас бы ло тое, што для іх 

мо ва не ста ла праб ле май у ра зу мен-
ні та го, што мы на ма га лі ся да нес ці 
сва ім аль бо мам. А не ка то рыя ад зна-
ча лі пры га жосць на шай мо вы, што 
па га дзі це ся, так са ма пры ем на.

— У афарм лен ні дыс ка вы ка-
ры ста ны ра бо ты аме ры кан ска га 
мас та ка Фла ры я на-Ая ла Фаў на. 
Як ён па ста віў ся да ідэі іх вы ка-
ры стан ня?

— Спа чат ку я з ім па сяб ра ваў, бо 
ма ем шмат агуль на га ў мас тац кіх і 
му зыч ных гус тах, паз ней уз нік ла 
ідэя аздо біць наш аль бом яго ра-
бо та мі. Ён быў вель мі за ці каў ле ны 
ў су пра цоў ніц тве.

— Якія ін стру мен ты вы ка рыс-
тоў ва е це? Ці аба вяз ко ва яны па-
він ны быць бе ла рус кія па па хо-
джан ні?

— У аль бо ме «Спо кіў» бы лі ў 
боль шай ці мен шай сту пе ні вы-
ка ры ста ны: элект ра акус тыч ная і 
кла січ ная гі та ры, ібоў (элект рон ны 
смык), фар тэпія на, шмат сэмп лаў 
(асоб ныя, за га дзя за пі са ныя гу кі 
роз на га па хо джан ня), смык, бу бен, 
ты бец кі гонг, ду дзел ка, элект ра ар-
ган, ка стань е ты, зва ноч кі... Мы не 
рэ кан струк та ры тра ды цыі. Ёсць лю-
дзі, якія вы дат на ро бяць гэ тую спра-
ву, і мы ста вім ся да іх з боль шай 
па ва гай, чым да так зва ных «экс-

пе ры мен та та раў», якія ўжо даў но 
пе ра ку лі лі ся ў сва ім пе ра на се ле-
ным чоў не... Мы, хут чэй, пе ра асэн-
соў ва ем тое, што ма ем «тут», але 
не за бы ва ем ся і на су свет ны во пыт 
і му зыч ную гіс то рыю.

— Гурт скла да ец ца толь кі 
з двух ча ла век. Ці ду ма лі пра 
цяж кас ці, што мо гуць уз нік нуць 
пры вы ка нан ні му зы кі на кан-
цэр тах?

— Не, па куль ні я кіх цяж кас цяў 
не ба чым — су час ныя тэх на ло гіі да-
зва ля юць вы сту паць жыў цом і ў та-
кім скла дзе. Па куль мы іс ну ём вы-
ключ на як сту дый ны пра ект. Бы ло 
б вы дат на да нес ці на шыя за ду мы 
слу ха чам на кан цэрт най пля цоў цы. 
Але гэ та ажыц ця віц ца толь кі та ды, 
ка лі з'я віц ца маг чы масць геа гра-
фіч на зна хо дзіц ца ў ад ной кроп цы 
на шай кра і ны (па куль мы жы вём 
на два га ра ды — Мінск і Го мель, і 
ўся ка му ні ка цыя ў нас ад бы ва ец ца 
праз се ці ва).

— Маг чы ма, ужо пра цу е це над 
но вы мі кам па зі цы я мі?

— У хут кім ча се бу дуць но выя 
не спа дзя ван кі ад гур та «Drwіwy». 
Вам, мо жа, не спа да ба ец ца, але вы 
па слу хай це. Усё па чы на ец ца з кож-
на га ча ла ве ка асоб на.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.

Ка лі б хто спы таў, ча му я 
так змя ні ла ся, — не знай-

шла б, што ад ка заць.
Ні хто не ве рыць, а я са-

праў ды па мя таю ся бе з двух-
га до ва га ўзрос ту. Па мя таю 
ўсё: і доб рае, і дрэн нае; ім ё -
ны, ну ма ры, да ты, тва ры, 
па дзеі — кож ную дро бязь. 
Час та ду маю: «На вош та яно 
мне па трэб на?» А за быць не 
ма гу. Ані як! Пра но сяц ца ро ем 
дум кі, за бі ва юць га ла ву не-
па трэб шчы най, да вод зяць да 
вар' яц тва...

І ка лі ж я змя ні ла ся? Бы-
ла зда ро вым, цярп лі вым, вы-
нос лі вым дзі цем. Па доб ным 
да хлоп чы ка: збі ва ла ка ле ні 
і лок ці, гу ля ла з ма шын ка мі. 
За мест су ке нак апра на ла 
шор ты. Час та пры зна ём-
стве дзе ці пы та лі ся, хто я: 
хлоп чык ці дзяў чын ка. Толь кі 
імя і вы ра тоў ва ла. Яно бы ло 
дзя во чае — Ева. На той час 
яно мне ду жа не па да ба ла ся. 
І ча му ма ці не на зва ла мя не 
Ка цяй ці Та няй? Вы бра ла ча-
мусь ці рэд кае, ды ў да да так 
біб лей скае, імя.

Не па мя таю дак лад на, ка лі 
па гор шы ла ся зда роўе. А як 
со рам на ця пер за тое, што 
кпі ла з сяст ры, на зы ва ю чы яе 
«аку ля рык». Со рам на, што не 
ве ры ла ў яе хва ро бы, — лі чы-
ла сяст ру пры твор шчы цай ды 
пра гуль шчы цай. Гэ та ця пер 
ра зу мею, што і са ма ў шко лу 
ха дзіць не ха це ла, а, се дзя чы 
до ма, ву чыц ца па да ба ла ся. 
Дзя куй Бо гу, што да ва ла ся 
мне ўсё лёг ка. Але, на дзі ва, 
ад зна кі бы лі ад ноль ка выя: 
што ў мя не, што ў сяст ры. 
Вось толь кі я на ўро кі тра ці-
ла не больш за дзве га дзі ны, 
а Ста ся — увесь ве чар і па ло-
ву но чы. Дык ча му та ды яна 
зда ро вая і ра зум ная сён ня, 
а я хво рая і, шчы ра ка жу чы, 
дур на ва тая?

Ка лі ж я ста ла та кой? Ран-
няе дзя цін ства па кі нем. Там 
не вар та ка пац ца, бо на той 
час я пра віль на ра зу мець усё, 
што ад бы ва ец ца ў на ва коль-
ным све це, не маг ла. Пач нём 
з юнац тва. Вось там пры чын 
здур нець ня ма ла на бя рэц ца: 
не па ра зу мен ні з баць ка мі, на-
стаў ні ка мі і ад на клас ні ка мі, 
пер шае ка хан не, а яшчэ тое, 
што ця пер ужо дак лад на ма гу 
на зваць зы ход най кроп кай на 

шля ху да май го вар' яц тва.
У мя не не бы ло до ма і 

баць коў. Не, яны, ка неш не, 
бы лі і сён ня ёсць, ды яшчэ 
доў га бу дуць, ка лі дасць Бог. 
Але мне заў сё ды бы ло ні я-
ка ва та-со рам на і не ча га не 
ха па ла. Са ро ме ла ся я бед-
нас ці і бес куль тур шчы ны, у 
жорст кіх ла пах якіх рас ла, 
крыў дзі ла ся на сквап насць 
і эга ізм ба бу лі. А не ха па ла 

мне прос тай лю бо ві і ра зу-
мен ня, звы чай ных кло па таў 
з бо ку баць коў.

Баць ка піў. Час та і па-чор-
на му. Ма ма пра ца ва ла за ся бе 
і за яго, гля дзе ла нас, дзя цей, 
а для ся бе ні чо га не ха це ла 
мя няць. Са ма яна ні ко лі не ба-
чы ла баць кі, не зве да ла той 
са праўд най, не пад роб най лю-
бо ві, якая бы вае толь кі ў баць-
коў да дзя цей. Ма быць, та му 
так са ма ад да на імк ну ла ся за-
ха ваць сям'ю, каб не па зба-
віць нас ад на го з са мых да ра-
гіх лю дзей. А ці лепш яно так: 
кож ны дзень слу хаць свар кі, 
а кож ную ноч пра чы нац ца ад 
гуч ных пра клё наў ба бу лі, якія 
сы па лі ся на баць ку, які ў чар-
го вы раз пе ра вяр нуў усе яе 
на стоі з-за няй мен ня ча гось ці 
больш «га ра ча га»? А ці ж гэ та 
доб ра, ка лі дзе ці апраўд ва юц-
ца пе рад су се дзя мі за па во дзі-
ны сва іх баць коў, ка лі, за ты ка-
ю чы ву шы, спра бу юць неш та 
ву чыць? Цяж ка ця пер не ка га 
ві на ва ціць. Але я змя ні ла ся...

���
У дзя ся тым, зда ец ца, кла-

се зра бі ла адзін крок, які мог 
змя ніць мой ха рак тар. Да сла-
ла ў га зе ту ліст з апо ве дам 
пра свае праб ле мы, праз якія 
су тык ну ла ся з не па ра зу мен-
нем з бо ку ад на клас ніц. Але, 
са мае жу дас нае, — я пад пі-
са ла ся са праўд ным проз ві-
шчам. От, і па нес лі ся та ды 
чут кі па шко ле, дай шло да 
ды рэк та ра. Вы зва ла На дзея 
Мі ка ла еў на мя не на «ды ван» 
і аб ві на ва ці ла ў тым, што я 
па клёп ні ча ла на ад на клас ніц. 
Але ж то быў не па клёп! Мя не 

пры му сі лі пра сіць пра ба чэн ня 
пе рад усім кла сам. За што? 
А яшчэ да псі хо ла га да вя ло ся 
іс ці. Як Свят ла на Іва наў на ні 
пры му ша ла пры знаць сваю 
ві ну — я ні ў якую. Цяж ка бы-
ло та ды, ад ной су праць усіх. 
Усіх, акра мя сяст ры. Яна адзі-
ная пад тры ма ла мя не ў той 
сі ту а цыі, ска за ла: «Ма лай чы-
на, сяст рыч ка! Трэ ба мець ха-
рак тар!» Ста ся трош кі на ват 

зайз дрос ці ла мне: у яе ва чах 
я вы гля да ла бун тар кай, якая 
не па ба я ла ся асу джэн ня; мой 
учы нак зда ваў ся ёй сур' ёз най 
за яў кай на сла ву і зна ка мі-
тасць у бу ду чым. І я ёй та ды 
амаль па ве ры ла. Я ха це ла 
стаць та кой. Ды мая дур но та 
пе ра маг ла. Па праў дзе ка жу-
чы, я сла бая, бо ра на ці поз на 
на са мрэч ад чу ва ла ся бе ві на-
ва тай там, дзе не шко дзі ла. 
Ха рак тар амаль не маг чы ма 
змя ніць.

Але ме лі ся ў мя не за дат кі 
на моц і сі лу ду ху, толь кі ж я 
змя ні ла ся. Не ха рак та рам, а 
нут ром.

���
За два тыд ні да Но ва га го-

да я апы ну ла ся ў мес цы, якое 
за вец ца псі хуш кай. Ка жу чы 
шчы ра, спа чат ку не ўсве-
дам ля ла гэ та га, не лі чы ла 
ся бе хво рай на га ла ву. Мне 

прос та бы ло ці ка ва. Гэ та як 
яшчэ адзін аба вяз ко вы курс 
жыц ця для тых, хто хо ча гэ тае 
жыц цё зра зу мець і на ву чыц-
ца лю біць. По тым зра бі ла ся 
страш на, а пас ля — ве се ла. 
Але пра гэ та паз ней.

Трэ ба ад зна чыць, што я 
не як да ву чы ла ся да трэ ця-
га кур са ін сты ту та і толь кі 
та ды дак лад на зра зу ме ла: 
я згу бі ла жа дан не ву чыц ца 

і жыць да лей, згу бі ла са му 
ся бе. Псі ха тэ ра пеў ты та кі 
стан ха рак та ры зу юць ад на-
слоў на — дэ прэ сія. Мне так 
не па да ба ец ца гэ тае сло ва, 
што кож ны раз, ка лі чую яго 
ці вы маў ляю, то ўздрыг ваю. 
Ка лі кла лі ў баль ні цу, не па-
ста ві лі, на шчас це, та кі ды яг-
наз. За пі са лі ін шы, але сэнс, 
па сут нас ці, не змя ніў ся.

Пе рад тым па мят ным днём 
я вост ра ад чу ла па трэ бу ў да-
па мо зе дак та роў. Не важ на 
бы ло, у якую баль ні цу іс ці, 
толь кі б узя лі. І яны ўзя лі. 
Тыя, хто заў сё ды ўсмі ха ец-
ца і пад ба дзёр вае за гна ных 
у кут лю дзей.

���
Ка лі пер шы раз пе ра сту пі-

ла га нак уста но вы пад наз вай 
«псі ха не ўра ла гіч ны дыс пан-
сер», па ма ёй ску ры па бег лі 
му ра шы: ці то ад хва ля ван ня, 
ці то ад ра дас ці. Мяс цо васць 
па да ла ся да стат ко ва пры ваб-
най: трох па вяр хо вы бу ды нак 
ака ляў яло вы лес, зле ва — 
ста ды ён з тур ні ка мі, уго ру 
цяг ну ла ся вуз кая сцеж ка, 
на пэў на, пра тап та ная па цы-
ен та мі. А лю дзі, якія лі чы лі ся 
хво ры мі, вы гля да лі цал кам 

нар маль ны мі, толь кі кры ху 
за сму ча ны мі і па лах лі вы мі.

Коль кі кро каў — і трап ляю 
ў ад дзя лен не па меж ных ста-
наў. Зна хо джу па кой за гад-
чы ка. Не ра шу ча ўва хо джу. За 
ста лом ся дзе ла жан чы на га-
доў са ра ка, з шэ ры мі ва чы ма і 
свет лы мі ва ла са мі. На ей ным 
тва ры не бы ло ні гра ма кас-
ме ты кі, па зног ці аку рат на са-
стры жа ны і не па фар ба ва ны 

ла кам. На тва ры за ўва жа ла-
ся стом ле насць і пра фе сій ная 
вет лі васць. На тал ля Сяр ге-
еў на па зі ра ла на мя не як на 
без да па мож нае ка ця ня, якое 
не ве дае, ці ра да вац ца яму, 
што тра пі ла ў люд скія ру кі, ці 
ба яц ца, бо, маг чы ма, гэ тыя 
ру кі пач нуць здзе ка вац ца з 
яго. Ду маю, у тую хві лі ну я ме-
на ві та так і вы гля да ла, та му 
што са праў ды роз ныя дум кі 
пе ра бі ва лі ад на ад ну. Док тар-
ка ўсмі ха ла ся і га ва ры ла та кім 
пры ці ша ным го ла сам, ні бы та 
асце ра га ю чы ся, каб хто не 
пад слу хаў. Пра не сла ся дум ка: 
«Яна, пэў на, з усі мі так раз маў-
ляе, бо не ве дае, ча го мож на 
ча каць ад па цы ен таў: бы ва юць 
жа і не адэ кват ныя».

І вось я ся джу на су праць, 
вель мі бліз ка, ад каз ваю на 
пы тан ні. Ад чу ваю ся бе амаль 
шчас лі вай, што знай шла ча-
ла ве ка, які вы слу хае мя не, 
зра зу мее ці ха ця б па спра-
буе зра зу мець. Гэ тая жан чы-
на, у якой, ка неш не, так са ма 
бы лі праб ле мы, як у кож на га 
нар маль на га ча ла ве ка, па да-
ла ся та ды са май леп шай, са-
май праў дзі вай і на ту раль най, 
вы ра тоў ні цай, як быц цам за-

ня так вы слу хоў ваць кож на га 
быў для яе пры зван нем, а не 
што дзён най пра цай. Толь кі ў 
той ма роз ны зі мо вы дзень я 
зра зу ме ла, як да лё ка за гна-
ла са му ся бе, за блы та ла ся ў 
не на жэр най па шчы аб ста він, 
якія, аб' яд наў шы ся, на стой лі-
ва вя лі да вар' яц тва. І, пэў на, 
да вя лі б, ка лі б я не тра пі ла ў 
гэ ты цу доў ны аран жа вы дом. 
То быў адзі ны мо мант у жыц-
ці, ка лі я не са ро ме ла ся сва іх 
слёз. Зда ец ца, На тал ля Сяр-
ге еў на ска за ла та ды, што гэ-
та нар маль на — пла каць. Так 
ляг чэй. І мая дур ная звыч ка 
— ка лі па чы наю пла каць з-за 
ад на го, то ўспа мі наю і ста рыя 
крыў ды — сыг ра ла ста ноў чую 
ро лю: я пра ана лі за ва ла ўсё 
сваё ка рот кае, але ба га тае на 
па ку ты жыц цё. Мне бы ло не 
со рам на спа вя дац ца чу жо му 
ча ла ве ку. Толь кі са му ся бе 
зра бі ла ся шка да. Пер шы раз 
па-са праўд на му шка да.

Раз мо ва скон ча на. Га лоў-
нае вы свет ле на. Я маг ла га-
дзі на мі рас па вя даць пра свой 
лёс, але тут прый шла мед-
сяст ра. Мя не раз мер ка ва лі ў 
па ла ту ну мар 12 (Гэ та доб ра 
ці не?). Спа чат ку трош кі фар-
маль нас цей: па ся дзець на 
мед пос це, па куль за поў няць 
ней кія блан кі. Па мя таю, мед-
сяст ра за пы та ла, ці за муж няя 
я, ды с та кім спа чу ван нем, 
быц цам толь кі муж і мог мя не 
па крыў дзіць, да вес ці да псі-
хуш кі. «Не, мне яшчэ ву чыц-
ца доў га», — ад каз ваю амаль 
спа кой на.

Дык вось якая яна — па-
ла та. Во сем лож каў. Адзін, 
не за ня ты, ча кае мя не. Ка ля 
сця ны — ша фа. На су праць 
дзвя рэй — стол. Ка ля кож-
на га лож ка свой та бу рэт і 
тум бач ка. На верх няй част-
цы дзвя рэй, там дзе шкло, — 
сне га вік, на ма ля ва ны фар ба-
мі, і трош кі роз на ка ля ро ва га 
дож джы ку (Што ж, на пэў на, і 
тут лю дзі ра ду юц ца на ды хо-
дзя ча му Но ва му го ду).

Ві та ю ся з усі мі. Хтось ці 
ля жыць пад коў драй, ін шых 
ня ма на мес цы. Рас кла даю 
рэ чы, май струю сваю «бяр-
ло гу». Яшчэ не ра зу мею, што 
мя не ча кае. Са джу ся па верх 
коў дры, гля джу ў акно. Ну 
вось, усё бы лое за ста ло ся 
па той бок шы бы...

У ЦЬМЯ НЫМ СУ СВЕ ЦЕ ПОЎ НА ЧЫ
Гурт «Drwіwy», які скла да ец ца толь кі з двух ча ла век — Ар-
цё ма Ві лей ты і Сяр гея Цу ран ко ва — нель га на зваць чыс та 
фальк лор ным, але ўплыў бе ла рус кай тра ды цый най куль ту ры 
на іх твор часць ві да воч ны. З 2009 го да «Drwіwy» іс на ваў як 
соль ны пра ект Ар цё ма Ві лей ты, а ле тась да яго да лу чыў ся 
Сяр гей Цу ран коў. Та ды ж ад быў ся і рэ ліз дыс ка «Спо кіў». 
Ка лі слу ха еш аль бом, зда ец ца, што му зы кан ты гля дзяць у 
са мую глы бі ню фальк ло ру ды ства ра юць аб са лют на ары гі-
наль ныя і но выя кам па зі цыі па тых жа ка но нах, які мі ка лісь ці 
кі ра ва лі ся на шы прод кі. Яно і не дзіў на: у гу тар цы з на шым 
ка рэс пан дэн там Ар цём Ві лей та пры знаў ся, што яшчэ з гім-
на зіч ных га доў з'яў ля ец ца вя лі кім ама та рам фальк ло ру, і 
на род ныя пес ні не маг лі не па кі нуць свой след у яго ўлас най 
му зыч най твор час ці.

Вок лад ка аль бо ма «Спо кіў»Вок лад ка аль бо ма «Спо кіў»

ПА ТОЙ БОК ШЫ БЫПА ТОЙ БОК ШЫ БЫ
Яў ге нія РУЛЬ

Сту дэнт ка Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ Яў ге нія Руль 
дэ бю та ва ла ў «Ма ла до сці» трош кі больш за год та му — 
апа вя дан нем і шчас лі вым фо та здым кам на вок лад цы. 
А сён ня ў све жым ну ма ры ча со пі са мож на ўжо чы таць 
яе апо весць, на пі са ную, з ад на го бо ку, мо вай доб ра-
га, во пыт на га лі та ра та ра, з дру гой — шчым лі ва, «не-
паў ся дзён на». А яшчэ яна на ра дзі ла ся ў адзін дзень з 
Анд рэ ем Фе да рэн кам. Маг чы ма, знак...

УРЫ ВАК З АПО ВЕС ЦІ


