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БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ
10 10 2013 г.

У краiне шчасця

«МАЁ ЖЫЦЦЁ СЁННЯ —
НЕШТА СВЕТЛАЕ...»

ГУРТ «ВУРАЙ»:

«НАША МУЗЫКА — ГЭТА
АДЧУВАННЕ ЎСЯГО БЕЛАРУСКАГА»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.
«ЧЗ».)
— Што цяпер адбываецца ў вашым творчым жыцці?
— Сёлета я скончыў
Універсітэт культуры і
нацэлены на плённую
працу ў аркестры. Я засяроджаны на тым, каб
знай сці доб рыя пес ні
для свайго рэпертуару. Хочацца радаваць
аўдыторыю прыгожымі
песнямі, якія будуць закранаць нешта ў душы.
Ёсць жаданне «адбыцца» на сцэне.
— Вы працуеце ў Нацыянальным аркестры ўжо не адзін сезон. Як пазнаёміліся з Міхаілам Фінбергам?

Выступленнi музычна-вандроўнага
аркестрыка «Вурай», хутчэй, нагадваюць
тэатральныя прадстаўленнi, чым
канцэрты. Музыканты гурта ствараюць
чароўныя музычныя малюнкi ды
распавядаюць пра iстот з беларускай
мiфалогii. Адкуль усё гэта? «З песень»,
— упэўнены музыканты. Таму i шукаюць
фальклор. Напрыклад, асобны альбом
яны прысвячаюць палескiм песням,
распавёў салiст гурта Сяржук, больш
вядомы як ГАЮН.

— Значыць, вы самi збiраеце фальклор,
ездзiце па Палессi?
— У асноўным так, па Палессi. Вядома, ездзiм i ў iншыя куткi Беларусi. Ёсць у нас песнi,
якiя я сам знайшоў, слухаў, як бабулечкi iх
спявалi.
Я вось усё ўзгадваю бабулю Кацю, калi яна
праспявала песню «Жураўка», а потым запыталася, цi не будзем мы гэтую песню неяк «перайначваць», таму што чула па тэлебачаннi, як
дрэнна спявалi iх песнi. Мы адказалi, што не. Нам
хочацца, вядома ж, захаваць першааснову самой песнi (каб мелодыка была), бо гэта сапраўд— Я ведаю, што Вурай — гэта ваша краi- ная аўтэнтыка. Iнструменты ў нас сучасныя, але
на, такая... казачная. Раскажыце падрабяз- розныя дудкi, сапiлкi ды гармонiк перадаюць
ней пра яе.
патрэбны настрой!
— Першая праграма ў нас была казачная.
— Я ведаю, што вы выступалi з праграТаму i пайшло ў свет, што Вурай — гэта ка- май «Чароўны край» у дзiцячых садках. Як
зачная краiна, у якой жывуць розныя цiкавыя дзеткi ўспрынялi беларускага Баламу та?
iстоты. Бо ў праграме былi музычныя малюнкi, Гэта ж не Спанч Боб...
казачкi пра Бадзюлю, малойчыка, зайку, Бала— Дзеткам Баламута не паказвалi (смяецмута ды русалак — такiя вось вобразы!
ца — Аўт.). Я i гiтарыст Андрэй спецыяльна
У снежнi 2010 года мы выступiлi ўпершыню. падрыхтавалi праграму для дзетак, дзе былi
Спачатку з'явiлiся нашы мудзiцячыя беларускiя песнi
зычныя малюнкi, потым мы Першы дыск з назваю «Vuraj» i гульнi, народная казачка.
выступалi-выступалi i неяк
гурт запiсаў яшчэ ў 2010 годзе. У гурце «Вурай» я сам пiужо трэба было сябе нашу казкi i гiсторыi, а тут мы
зваць. Першыя выступлен- Альбом «Песнi, казачкi ды
ўпершыню ўзялi народную
нi былi без назвы, а потым танцы» музыканты запiсвалi
беларускую казачку пра
узнiкла слова «вурай». Маг- ў Маскве, а яго прэзентацыя
двух зайчыкаў. Доўжылася
чыма, у мяне, бо я цiкавiўся
наша праграма 30-40 хвiмiфалогiяй, беларускай аў- адбылася ў снежнi 2012 года
лiн. Калi з дзеткамi нешта
тэнтыкай... I слова пачало ў Мiнску.
робiш разам, яны ўспрымажыць.
юць гэта лепш. Мы спява— А што значыць слова «вурай»?
лi, напрыклад, песню з дзiцячага беларускага
— Ёсць корань «Ur», што значыцца «мора», фальклору: «Сядзiць сыч на капе, а сава на
а «Raj» азначае «шчасце», «дабрабыт». У бела- другой», яны падхоплiвалi: «Гой-гой-гой!». Порускай мiфалогii — «рай», «раёк», калi запра- тым я даваў дзеткам дудку цi жалейку, i мы
шаюць да сябе: хадзi раёк у наш садок. З гэтага стваралi з iмi аркестрык. Вельмi цiкава было!
прыблiзна i складаецца сэнс слова «вурай» —
— Як я ўжо зразумела, у вас хутка выйiмкненне да мора шчасця, чагосьцi лепшага.
дзе новы альбом. А якiя яшчэ ў вас планы
— Яшчэ мне здаецца, што слова «вурай» на блiжэйшы час?
нагадвае беларускае слова «вырай»?
— Галоўнае, безумоўна, выхад нашага аль— Так, iснуе слова «вырай», якое мае не- бома. Бо ён якасны i сур'ёзны, да яго запiсу мы
калькi значэнняў. Гэта i Сусветнае дрэва, i падышлi ўжо з галавой (усмiхаецца — Аўт.).
месца, куды адлятаюць птушкi. Амаль па ўсёй I можна сказаць, гэта першы студыйны дыск.
Беларусi яно i завецца «вырай», а на Палессi я Таму што дагэтуль былi запiсы жывых выступчуў, што дзядочак казаў «вурай». На памежжы ленняў. А новая праграма — якасны запiс.
з Украiнай кажуць «вiрай», ад слова «вiр». Нам Гэта палескiя песнi, там ужо ёсць гармонiк.
больш спадабалася слова «вурай».
Прэзентацыя яго адбудзецца прыблiзна ў
— Сяржук, а чаму зрабiлi менавiта му- снежнi, а потым будзем ездзiць па Беларусi
зычна-тэатральны праект?
з новай праграмай.
— А я папраўлю адразу. Таму што толькi част— Шмат ездзiце?
ка нашай творчасцi музычна-тэатральная, бо
— Апошнiм часам так. Запрашаюць нас
наступная праграма зусiм не тэатральная. Мы розныя этнаграфiчныя суполкi, тыя, хто цiказапiсалi дыск, якi хутка выйдзе. Ёсць, вядома, у вiцца фальклорам. Толькi ў вераснi два разы
iм нешта тэатральнае, але гэта больш iнструмен- запрашалi ў Гомель! Тут, у Мiнску, часта быватальны тэатр, калi слухаеш музыку i нешта сабе юць канцэрты. Летам ездзiлi па археалагiчных
ўяўляеш. Вось гэты альбом i будзе такiм. Наш летнiках.
першы i другi альбомы — гэта былi казачкi i песЯ зай маюся яшчэ i iн шымi пра ек тамi.
нi. Таму атрымлiваецца, што мы працуем на два Iх у мяне некалькi, таму не хапае часу на ўсё.
бакi: першы кiрунак — тэатральна-музычны, дзе А вось зараз трэба распачаць працу, рэпетыёсць дзiцячая праграма, а другi — гэта песнi.
цыi. I зноў паедзем — што сядзець на адным
— А як вы ахарактарызуеце стыль сва- месцы! Пакуль цёпла, можна i па Беларусi паёй музыкi?
ездзiць, а там... Украiна вельмi любiць нас.
— Для сябе вызначаю, што наша музыка — Выступалi на фестывалi «Країна мрiй», там
гэта адчуванне ўсяго беларускага. Бо асноўная людзi падпявалi. Украiнцам жа зразумела бечастка творчасцi гурта — беларускiя песнi. ларуская мова. Публiка добра прымае нас.
Ёсць песнi i з маiх палескiх экспедыцый. Мы
— Дзякуй, Сяржук! Жадаю, каб у вашай
іх не перарабляем, не ствараем аранжыроў- казачнай краiне было шмат гасцей!
кi, а проста робiм свае малюнкi, прапускаем
— I сонечна! (Усмiхаецца. — Аўт.)
праз сябе — i гэтае адчуванне падаём праз
Юлiя КIРЭЙЧЫК.
музыку.

Фота Андрэя ДУБIНIНА.

Я навучыўся па-іншаму глядзець
на кантакт з гледачамі, сам выхад
да іх стаў успрымацца іначай. Цяпер
выходзіш на сцэну і атрымліваеш
асалоду, хоць прысутнічае і хваляванне.
— Упершыню мы сустрэліся недзе гадоў
пятнаццаць таму. Быў такі дзіцячы фес тываль беларускай эстраднай песні «Спяваем з аркестрам». Тады я прыйшоў на праслу хоўванне з песняй «Маці», якую і сёння
яшчэ выконваю. Міхаіл Якаўлевіч паслу хаў
мяне, крыху падумаў і адабраў да ўдзелу
ў фес ты ва лі. Я ў ім по тым яшчэ трой чы
ўдзельнічаў. А ў 2010 годзе ўжо стаў працаваць у аркестры.
Сту дэн там прыйшоў да Фін бер га
на праслухоўванне,
і мяне ўзялі ў калектыў. Вось ужо чацвёрты сезон я з ім.
— І ча му навучыліся за гэты
час?
— Я стаў больш
пунк т у аль ным і
дыс цып лі на ва ным.
Мі ха іл Якаў ле віч
дае нам добрую загартоўку, а аркестр
— пачуц цё раз няволенасці і ўпэўненасці ў сабе. Ёсць
усведамленне, што
ты не можаш і не
павінен падвесці калек тыў. Тут жывое
вы ка нан не, та му
заўсё ды па трэб на
быць у тонусе. Зразумела, не ўсё і не
заў сё ды атрым ліваецца так, як хочацца, але з часам
раскрываецца твой
патэнцыял. Таксама
я навучыўся па-іншаму глядзець на кантакт з
гледачамі, сам выхад да іх стаў успрымацца
іначай. Цяпер выходзіш на сцэну і атрымліваеш асалоду, хоць прысутнічае і хваляванне. Але ты ўжо як рыба ў вадзе.
— Сваёй творчасцю як артыста займаецеся без старонняй дапамогі?
— Так, прадзюсара ў мяне няма, але ёсць
людзі, якія ў гэтай справе вельмі дапамагаюць. А пакуль што праца ў аркестры —
на першай пазіцыі. У нас рэпетыцыі кожны
дзень, канцэрты, пастаянныя гастролі.
— Але ж музыкай шмат не заробіш...
— Бацькі аддалі мяне ў музыку ў дзяцінстве, і тады думак пра іншыя прафесіі не
ўзнікала. З узростам я часам задумваўся: а
што, калі з музыкай не складзецца? І, шчыра кажучы, нейкіх канкрэтных варыянтаў
для сябе не бачу. Ёсць хіба што некаторая
цікавасць, напрыклад, да юрыспрудэнцыі,
але сур'ёзна пра гэта не думаў. Ці магчыма
дастаткова зарабіць? Галоўнае — любіць
сваю прафесію, плённа і старанна працаваць, тады ўсяго будзе хапаць. У гэтым плане ўсё нармальна.
— Вы гатовы да выпрабавання славай?
— Павышаную ўвагу да сябе я адчуў на
«Славянскім базары». Гэта было нечакана
— інтэрв'ю перад фестывалем, ды і падчас
выступлення тэлевізіёншчыкі былі, здавалася, увесь час побач. Ты мог нават не да
канца разумець, што адбываецца, бо толькі
спусціўся са сцэны, а тут просяць нейкія ка-

ментарыі. Я сутыкнуўся з гэтым і цяпер маю
ўяўленне пра такія нюансы. Магу сказаць: я
да гэтага гатовы і здолею трымаць сітуацыю
пад кантролем.
— З будучай жонкай вас таксама звязала мастацтва?
— Пазнаёміліся мы ў родным Маладзечне. Сябравалі, а потым разам паступілі ва
Універсітэт культуры і мас тацтваў. Толькі
яна па прафесіі «менеджар-культуролаг».
Звязала нас музыка і агульныя сябры, з якімі
я спяваў у студыі ў нашым горадзе. Сустрэліся мы на адной з рэпетыцый да конкурсу.
Яна была ў ролі гледача, а я спяваў на сцэне. З часам наша сяброўства перарасло ў
сям'ю.
— Як яна ставіцца да выбранай вамі
прафесіі?
— Паколькі мая жонка таксама творчы
чалавек, то добра мяне разумее, ва ўсім
падтрымлівае і жадае пе ра мог. Яна
су пра ва джа ла мяне на «Сла вян скім
базары». Ёй цікава
тое, чым я займаюся.
Канцэрты, раз'езды
ўспрымаюцца ў нашай сям'і нармальна.
І я пакуль што яшчэ
не настолькі папулярны, каб інтарэс публікі перашкаджаў нам
жыць.
— На сцэне вы
час та ў лі да рах.
А ці блізкая такая
пазіцыя ў жыцці?
— Я з дзяцінства,
за што б ні вырашыў
узяц ца, да во дзіў
справу да канца і хацеў быць пер шым.
Быў перыяд, калі я
апынуўся на скрыжаванні і не разумеў, ці
варта мне займацца
музыкай. З галавой
паглыбіўся ў заняткі
па більярдным спорце. Мабыць, спрабаваў пазбавіцца ад няўпэўненасці ў сабе. Мой бацька тады сказаў
мне: «Не адступай ад выбранага шляху».
З часам прыйшло разуменне таго, што і прайграваць трэба ўмець з годнасцю.

Ты мог нават не да канца разумець,
што адбываецца, бо толькі спусціўся
са сцэны, а тут просяць нейкія
каментарыі. Я сутыкнуўся з гэтым
і цяпер маю ўяўленне пра такія
нюансы.
— Што для вас непрымальнае ў людзях?
— Я супраць няшчырасці. Я сам адкрыты
чалавек, таму мне блізкія тыя, хто не робіць
дабро напаказ. Калі чалавек надзявае маску, то гэта вельмі кідаецца ў вочы, а ў жыцці
нельга гуляць як на сцэне.
— З якой мелодыяй вы параўналі б
жыццё ў сталіцы?
— Я ў Мінску ўжо пяць гадоў. Першапачаткова доўга адвыкаў ад роднага горада. Часта
ездзіў дадому. Сталіца здавалася шумным
горадам, дзе пануе абыякавасць, а па вуліцах ходзяць змрочныя, стомленыя людзі.
А зараз мне пачынае падабацца гэты рух.
Калі параўноўваць Мінск з мелодыяй, то я
ахарактарызаваў бы яе гучанне так: нешта
светлае з нотамі надзеі, ад якіх вырастаюць
крылы...
Алена ДРАПКО.

