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У кра i не шчас цяУ кра i не шчас ця

Вы ступ лен нi му зыч на-ванд роў на га 
ар кест ры ка «Ву рай», хут чэй, на гад ва юць 
тэ ат раль ныя прад стаў лен нi, чым 
кан цэр ты. Му зы кан ты гур та ства ра юць 
ча роў ныя му зыч ныя ма люн кi ды 
рас па вя да юць пра iс тот з бе ла рус кай 
мi фа ло гii. Ад куль усё гэ та? «З пес ень», 
— упэў не ны му зы кан ты. Та му i шу ка юць 
фальк лор. На прык лад, асоб ны аль бом 
яны пры свя ча юць па лес кiм пес ням, 
рас па вёў са лiст гур та Сяр жук, больш 
вя до мы як ГА ЮН.

— Я ве даю, што Ву рай — гэ та ва ша кра i-
на, та кая... ка зач ная. Рас ка жы це пад ра бяз-
ней пра яе.

— Пер шая пра гра ма ў нас бы ла ка зач ная. 
Та му i пай шло ў свет, што Ву рай — гэ та ка-
зач ная кра i на, у якой жы вуць роз ныя цi ка выя 
iс то ты. Бо ў пра гра ме бы лi му зыч ныя ма люн кi, 
ка зач кi пра Ба дзю лю, ма лой чы ка, зай ку, Ба ла-
му та ды ру са лак — та кiя вось воб ра зы!

У снеж нi 2010 го да мы вы сту пi лi ўпер шы ню. 
Спа чат ку з'я вi лi ся на шы му-
зыч ныя ма люн кi, по тым мы 
вы сту па лi-вы сту па лi i не як 
ужо трэ ба бы ло ся бе на-
зваць. Пер шыя вы ступ лен-
нi бы лi без наз вы, а по тым 
уз нiк ла сло ва «ву рай». Маг-
чы ма, у мя не, бо я цi ка вiў ся 
мi фа ло гi яй, бе ла рус кай аў-
тэн ты кай... I сло ва па ча ло 
жыць.

— А што зна чыць сло ва «ву рай»?
— Ёсць ко рань «Ur», што зна чыц ца «мо ра», 

а «Raj» азна чае «шчас це», «даб ра быт». У бе ла-
рус кай мi фа ло гii — «рай», «ра ёк», ка лi за пра-
ша юць да ся бе: ха дзi ра ёк у наш са док. З гэ та га 
пры блiз на i скла да ец ца сэнс сло ва «ву рай» — 
iмк нен не да мо ра шчас ця, ча гось цi леп ша га.

— Яшчэ мне зда ец ца, што сло ва «ву рай» 
на гад вае бе ла рус кае сло ва «вы рай»?

— Так, iс нуе сло ва «вы рай», якое мае не-
каль кi зна чэн няў. Гэ та i Су свет нае дрэ ва, i 
мес ца, ку ды ад ля та юць птуш кi. Амаль па ўсёй 
Бе ла ру сi яно i за вец ца «вы рай», а на Па лес сi я 
чуў, што дзя до чак ка заў «ву рай». На па меж жы 
з Укра i най ка жуць «вi рай», ад сло ва «вiр». Нам 
больш спа да ба ла ся сло ва «ву рай».

— Сяр жук, а ча му зра бi лi ме на вi та му-
зыч на-тэ ат раль ны пра ект?

— А я па праў лю ад ра зу. Та му што толь кi част-
ка на шай твор час цi му зыч на-тэ ат раль ная, бо 
на ступ ная пра гра ма зу сiм не тэ ат раль ная. Мы 
за пi са лi дыск, якi хут ка вый дзе. Ёсць, вя до ма, у 
iм неш та тэ ат раль нае, але гэ та больш iн стру мен-
таль ны тэ атр, ка лi слу ха еш му зы ку i неш та са бе 
ўяў ля еш. Вось гэ ты аль бом i бу дзе та кiм. Наш 
пер шы i дру гi аль бо мы — гэ та бы лi ка зач кi i пес-
нi. Та му атрым лi ва ец ца, што мы пра цу ем на два 
ба кi: пер шы кi ру нак — тэ ат раль на-му зыч ны, дзе 
ёсць дзi ця чая пра гра ма, а дру гi — гэ та пес нi.

— А як вы аха рак та ры зу е це стыль сва-
ёй му зы кi?

— Для ся бе вы зна чаю, што на ша му зы ка — 
гэ та ад чу ван не ўся го бе ла рус ка га. Бо асноў ная 
част ка твор час цi гур та — бе ла рус кiя пес нi. 
Ёсць пес нi i з ма iх па лес кiх экс пе ды цый. Мы 
іх не пе ра раб ля ем, не ства ра ем аран жы роў-
кi, а прос та ро бiм свае ма люн кi, пра пус ка ем 
праз ся бе — i гэ тае ад чу ван не па да ём праз 
му зы ку.

— Зна чыць, вы са мi збi ра е це фальк лор, 
ез дзi це па Па лес сi?

— У асноў ным так, па Па лес сi. Вя до ма, ез-
дзiм i ў iн шыя кут кi Бе ла ру сi. Ёсць у нас пес нi, 
якiя я сам знай шоў, слу хаў, як ба бу леч кi iх 
спя ва лi.

Я вось усё ўзгад ваю ба бу лю Ка цю, ка лi яна 
пра спя ва ла пес ню «Жу раў ка», а по тым за пы-
та ла ся, цi не бу дзем мы гэ тую пес ню не як «пе-
рай нач ваць», та му што чу ла па тэ ле ба чан нi, як 
дрэн на спя ва лi iх пес нi. Мы ад ка за лi, што не. Нам 
хо чац ца, вя до ма ж, за ха ваць пер ша асно ву са-
мой пес нi (каб ме ло ды ка бы ла), бо гэ та са праўд-
ная аў тэн ты ка. Iн стру мен ты ў нас су час ныя, але 
роз ныя дуд кi, са пiл кi ды гар мо нiк пе ра да юць 
па трэб ны на строй!

— Я ве даю, што вы вы сту па лi з пра гра-
май «Ча роў ны край» у дзi ця чых сад ках. Як 
дзет кi ўспры ня лi бе ла рус ка га Ба ла му та? 
Гэ та ж не Спанч Боб...

— Дзет кам Ба ла му та не па каз ва лi (смя ец-
ца — Аўт.). Я i гi та рыст Анд рэй спе цы яль на 
пад рых та ва лi пра гра му для дзе так, дзе бы лi 

дзi ця чыя бе ла рус кiя пес нi 
i гуль нi, на род ная ка зач ка. 
У гур це «Ву рай» я сам пi-
шу каз кi i гiс то рыi, а тут мы 
ўпер шы ню ўзя лi на род ную 
бе ла рус кую ка зач ку пра 
двух зай чы каў. Доў жы ла ся 
на ша пра гра ма 30-40 хвi-
лiн. Ка лi з дзет ка мi неш та 
ро бiш ра зам, яны ўспры ма-
юць гэ та лепш. Мы спя ва-

лi, на прык лад, пес ню з дзi ця ча га бе ла рус ка га 
фальк ло ру: «Ся дзiць сыч на ка пе, а са ва на 
дру гой», яны пад хоп лi ва лi: «Гой-гой-гой!». По-
тым я да ваў дзет кам дуд ку цi жа лей ку, i мы 
ства ра лi з iмi ар кест рык. Вель мi цi ка ва бы ло!

— Як я ўжо зра зу ме ла, у вас хут ка вый-
дзе но вы аль бом. А якiя яшчэ ў вас пла ны 
на блi жэй шы час?

— Га лоў нае, без умоў на, вы хад на ша га аль-
бо ма. Бо ён якас ны i сур' ёз ны, да яго за пi су мы 
па ды шлi ўжо з га ла вой (усмi ха ец ца — Аўт.). 
I мож на ска заць, гэ та пер шы сту дый ны дыск. 
Та му што да гэ туль бы лi за пi сы жы вых вы ступ-
лен няў. А но вая пра гра ма — якас ны за пiс. 
Гэ та па лес кiя пес нi, там ужо ёсць гар мо нiк. 
Прэ зен та цыя яго ад бу дзец ца пры блiз на ў 
снеж нi, а по тым бу дзем ез дзiць па Бе ла ру сi 
з но вай пра гра май.

— Шмат ез дзi це?
— Апош нiм ча сам так. За пра ша юць нас 

роз ныя эт на гра фiч ныя су пол кi, тыя, хто цi ка-
вiц ца фальк ло рам. Толь кi ў ве рас нi два ра зы 
за пра ша лi ў Го мель! Тут, у Мiн ску, час та бы ва-
юць кан цэр ты. Ле там ез дзi лi па ар хеа ла гiч ных 
лет нi ках.

Я зай ма ю ся яшчэ i iн шы мi пра ек та мi. 
Iх у мя не не каль кi, та му не ха пае ча су на ўсё. 
А вось за раз трэ ба рас па чаць пра цу, рэ пе ты-
цыi. I зноў па е дзем — што ся дзець на ад ным 
мес цы! Па куль цёп ла, мож на i па Бе ла ру сi па-
ез дзiць, а там... Укра i на вель мi лю бiць нас. 
Вы сту па лi на фес ты ва лi «Країна мрiй», там 
лю дзi пад пя ва лi. Укра iн цам жа зра зу ме ла бе-
ла рус кая мо ва. Пуб лi ка доб ра пры мае нас.

— Дзя куй, Сяр жук! Жа даю, каб у ва шай 
ка зач най кра i не бы ло шмат гас цей!

— I со неч на! (Усмi ха ец ца. — Аўт.)
Юлiя КI РЭЙ ЧЫК.

ГУРТ «ВУ РАЙ»:

«НА ША МУ ЗЫ КА — ГЭ ТА 
АД ЧУ ВАН НЕ ЎСЯ ГО БЕ ЛА РУС КА ГА»

Пер шы дыск з наз ваю «Vuraj» 
гурт за пi саў яшчэ ў 2010 го дзе. 
Аль бом «Пес нi, ка зач кi ды 
тан цы» му зы кан ты за пiс ва лi 
ў Маск ве, а яго прэ зен та цыя 
ад бы ла ся ў снеж нi 2012 го да 
ў Мiн ску.
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— Што цяпер ад бы-
ва ец ца ў ва шым твор-
чым жыц ці?

— Сё ле та я скон чыў 
Уні вер сі тэт куль ту ры і 
на цэ ле ны на плён ную 
пра цу ў ар кест ры. Я за-
ся ро джа ны на тым, каб 
знай сці доб рыя пес ні 
для свай го рэ пер ту а-
ру. Хо чац ца ра да ваць 
аў ды то рыю пры го жы мі 
пес ня мі, якія бу дуць за-
кра наць неш та ў ду шы. 
Ёсць жа дан не «ад быц-
ца» на сцэ не.

— Вы пра цу е це ў На цы я наль ным ар-
кест ры ўжо не адзін се зон. Як па зна ё мі-
лі ся з Мі ха і лам Фін бер гам?

— Упер шы ню мы су стрэ лі ся не дзе га доў 
пят нац цаць та му. Быў та кі дзі ця чы фес ты-
валь бе ла рус кай эст рад най пес ні «Спя ва-
ем з ар кест рам». Та ды я прый шоў на пра-
слу хоў ван не з пес няй «Ма ці», якую і сён ня 
яшчэ вы кон ваю. Мі ха іл Якаў ле віч па слу хаў 
мя не, кры ху па ду маў і ада браў да ўдзе лу 
ў фес ты ва лі. Я ў ім по тым яшчэ трой чы 
ўдзель ні чаў. А ў 2010 го дзе ўжо стаў пра-
ца ваць у ар кест ры. 
Сту дэн там прый-
шоў да Фін бер га 
на пра слу хоў ван не, 
і мя не ўзя лі ў ка лек-
тыў. Вось ужо чац-
вёр ты се зон я з ім.

— І ча му на-
ву чы лі ся за гэ ты 
час?

— Я стаў больш 
пунк ту аль ным і 
дыс цып лі на ва ным. 
Мі ха іл Якаў ле віч 
дае нам доб рую за-
гар тоў ку, а ар кестр 
— па чуц цё раз ня-
во ле нас ці і ўпэў не-
нас ці ў са бе. Ёсць 
усве дам лен не, што 
ты не мо жаш і не 
па ві нен пад вес ці ка-
лек тыў. Тут жы вое 
вы ка нан не, та му 
заў сё ды па трэб на 
быць у то ну се. Зра-
зу ме ла, не ўсё і не 
заў сё ды атрым лі-
ва ец ца так, як хо-
чац ца, але з ча сам 
рас кры ва ец ца твой 
па тэн цы ял. Так са ма 
я на ву чыў ся па-ін ша му гля дзець на кан такт з 
гле да ча мі, сам вы хад да іх стаў ус пры мац ца 
іна чай. Цяпер вы хо дзіш на сцэ ну і атрым лі-
ва еш аса ло ду, хоць пры сут ні чае і хва ля ван-
не. Але ты ўжо як ры ба ў ва дзе.

— Сва ёй твор час цю як ар тыс та зай ма-
е це ся без ста рон няй да па мо гі?

— Так, прад зю са ра ў мя не ня ма, але ёсць 
лю дзі, якія ў гэ тай спра ве вель мі да па ма-
га юць. А па куль што пра ца ў ар кест ры — 
на пер шай па зі цыі. У нас рэ пе ты цыі кож ны 
дзень, кан цэр ты, па ста ян ныя гаст ро лі.

— Але ж му зы кай шмат не за ро біш...
— Баць кі ад да лі мя не ў му зы ку ў дзя цін-

стве, і та ды ду мак пра ін шыя пра фе сіі не 
ўзні ка ла. З уз рос там я ча сам за дум ваў ся: а 
што, ка лі з му зы кай не скла дзец ца? І, шчы-
ра ка жу чы, ней кіх кан крэт ных ва ры ян таў 
для ся бе не ба чу. Ёсць хі ба што не ка то рая 
ці ка васць, на прык лад, да юрыс пру дэн цыі, 
але сур' ёз на пра гэ та не ду маў. Ці маг чы ма 
да стат ко ва за ра біць? Га лоў нае — лю біць 
сваю пра фе сію, плён на і ста ран на пра ца-
ваць, та ды ўся го бу дзе ха паць. У гэ тым пла-
не ўсё нар маль на.

— Вы га то вы да вы пра ба ван ня сла-
вай?

— Па вы ша ную ўва гу да ся бе я ад чуў на 
«Сла вян скім ба за ры». Гэ та бы ло не ча ка на 
— ін тэр в'ю пе рад фес ты ва лем, ды і пад час 
вы ступ лен ня тэ ле ві зі ён шчы кі бы лі, зда ва-
ла ся, увесь час по бач. Ты мог на ват не да 
кан ца ра зу мець, што ад бы ва ец ца, бо толь кі 
спусціўся са сцэ ны, а тут про сяць ней кія ка-

мен та рыі. Я су тык нуў ся з гэ тым і ця пер маю 
ўяў лен не пра та кія ню ан сы. Ма гу ска заць: я 
да гэ та га га то вы і здо лею тры маць сі ту а цыю 
пад кант ро лем.

— З бу ду чай жон кай вас так са ма звя-
за ла мас тац тва?

— Па зна ё мі лі ся мы ў род ным Ма ла дзеч-
не. Сяб ра ва лі, а по тым ра зам па сту пі лі ва 
Уні вер сі тэт куль ту ры і мас тац тваў. Толь кі 
яна па пра фе сіі «ме не джар-куль ту ро лаг». 
Звя за ла нас му зы ка і агуль ныя сяб ры, з які мі 
я спя ваў у сту дыі ў на шым го ра дзе. Су стрэ-
лі ся мы на ад ной з рэ пе ты цый да кон кур су. 
Яна бы ла ў ро лі гле да ча, а я спя ваў на сцэ-
не. З ча сам на ша сяб роў ства пе ра рас ло ў 
сям'ю.

— Як яна ста віц ца да вы бра най ва мі 
пра фе сіі?

— Па коль кі мая жон ка так са ма твор чы 
ча ла век, то доб ра мя не ра зу мее, ва ўсім 

пад трым лі вае і жа-
дае пе ра мог. Яна 
су пра ва джа ла мя-
не на «Сла вян скім 
ба за ры». Ёй ці ка ва 
тое, чым я зай ма ю ся. 
Кан цэр ты, раз' ез ды 
ўспры ма юц ца ў на-
шай сям'і нар маль на. 
І я па куль што яшчэ 
не на столь кі па пу ляр-
ны, каб ін та рэс пуб лі-
кі пе ра шка джаў нам 
жыць.

— На сцэ не вы 
час та ў лі да рах. 
А ці бліз кая та кая 
па зі цыя ў жыц ці?

— Я з дзя цін ства, 
за што б ні вы ра шыў 
узяц ца, да во дзіў 
спра ву да кан ца і ха-
цеў быць пер шым. 
Быў пе ры яд, ка лі я 
апы нуў ся на скры жа-
ван ні і не ра зу меў, ці 
вар та мне зай мац ца 
му зы кай. З га ла вой 
па глы біў ся ў за ня ткі 
па біль ярд ным спор-
це. Ма быць, спра ба-
ваў па зба віц ца ад ня-

ўпэў не нас ці ў са бе. Мой баць ка та ды ска заў 
мне: «Не ад сту пай ад вы бра на га шля ху». 
З ча сам прый шло ра зу мен не та го, што і прай-
гра ваць трэ ба ўмець з год нас цю.

— Што для вас не пры маль нае ў лю-
дзях?

— Я су праць ня шчы рас ці. Я сам ад кры ты 
ча ла век, та му мне бліз кія тыя, хто не ро біць 
да бро на па каз. Ка лі ча ла век на дзя вае мас-
ку, то гэ та вель мі кі да ец ца ў во чы, а ў жыц ці 
нель га гу ляць як на сцэ не.

— З якой ме ло ды яй вы па раў на лі б 
жыц цё ў ста лі цы?

— Я ў Мін ску ўжо пяць га доў. Пер ша па чат-
ко ва доў га ад вы каў ад род на га го ра да. Час та 
ез дзіў да до му. Ста лі ца зда ва ла ся шум ным 
го ра дам, дзе па нуе абы яка васць, а па ву-
лі цах хо дзяць змроч ныя, стом ле ныя лю дзі. 
А за раз мне па чы нае па да бац ца гэ ты рух. 
Ка лі па раў ноў ваць Мінск з ме ло ды яй, то я 
аха рак та ры за ваў бы яе гу чан не так: неш та 
свет лае з но та мі над зеі, ад якіх вы рас та юць 
кры лы...

Але на ДРАП КО.

«МАЁ ЖЫЦ ЦЁ СЁННЯ — 
НЕШ ТА СВЕТ ЛАЕ...»

Я на ву чыў ся па-ін ша му гля дзець 
на кан такт з гле да ча мі, сам вы хад 
да іх стаў ус пры мац ца іна чай. Цяпер 
вы хо дзіш на сцэ ну і атрым лі ва еш 
аса ло ду, хоць пры сут ні чае і хва ля ван не.

Ты мог на ват не да кан ца ра зу мець, 
што ад бы ва ец ца, бо толь кі спусціўся 
са сцэ ны, а тут про сяць ней кія 
ка мен та рыі. Я су тык нуў ся з гэ тым 
і ця пер маю ўяў лен не пра та кія 
ню ан сы.


