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— Чым ты цi ка вiш ся, акра-
мя му зы кi?

— Я пра фе сiй на зай ма ю ся 
спар тыў на-баль ны мi тан ца мi. 
Сё ле та пе ра мог у пер шын стве i 
на чэм пi я на це Бе ла ру сi ў пра гра-
ме Standard. Быў час, ка лi ха дзiў 
у ба сейн, але за раз на яго не 
ха пае ча су, та му пе ра стаў зай-
мац ца пла ван нем. Люб лю слу-
хаць му зы ку, гу ляць з сяб ра мi 
ў фут бол, чы таю эн цык ла пе дыi, 
най перш шу каю ў iх неш та пра 
кос мас.

— I што но ва га да ве даў ся 
па гэ тай тэ ме?

— Я ад крыў для ся бе, што 
кос мас — вель мi вя лi кi. Ву чо-
ны мi да сле да ва на ўжо шмат, 
але на пе ра дзе яшчэ мно га ад-
крыц цяў. Больш за ўсё ў гэ тай 
тэ ме пры ваб лi вае кас мiч ная та-
ям нi часць.

— Ты лю бiў слу хаць каз кi 
пе рад сном?

— Вель мi! Ка лi та та чы таў 
мне пе рад сном «Ка та ў бо тах» 
цi ней кую iн шую каз ку, то ха це-
ла ся быць та кiм жа ад важ ным, 
як ге роi гэ тых гiс то рый.

— А за раз на ка го ха це ла ся 
б быць па доб ным?

— Мя не заў сё ды ўраж ва юць 
ге роi ко мiк саў i фiль маў. Але ча-

сам ду маю, што ка лi 
ўсе лю дзi бы лi б та кi-
мi, то на ват скла да-
на ўя вiць, якiм бы ло 
б на ша жыц цё. Ад-
нак у ге ро ях па да ба-
ец ца не толь кi ад ва-
га, але i iх да бры ня, 
га тоў насць прый сцi 
ў лю бы мо мант на 
да па мо гу, а так са-
ма тое, што яны не 
здрадж ва юць.

— Твае сяб ры — так са ма 
та кiя?

— Так, у сва iх сяб рах я ца-
ню да бры ню i ад да насць. Вель мi 
важ на, што мы не крыў дзiм адзiн 
ад на го. Ка жуць, у сяб роў па вiн-
ны быць агуль ныя iн та рэ сы, а я 
з гэ тым не зу сiм згод ны. Лi чу, 
што га лоў нае — каб нам бы ло 
пра што па га ва рыць i каб з iмi 
бы ло цi ка ва.

— А твая сяст ра Ка ця з'яў-
ля ец ца для ця бе ў не чым пры-
кла дам?

— З сяст рой мы сяб ры i заў-
сё ды пад трым лi ва ем ад но ад-
на го. У Ка цi мне па да ба ец ца 
яе на стой лi васць i ста ран насць. 
Вось, на прык лад, яна iг рае, як 
i я — на фар тэ пi я на, але ча сам 
ня ма жа дан ня прак ты ка вац ца. 
Ка ця ўсё роў на са дзiц ца i зай-
ма ец ца амаль што «да стра ты 
пуль су». I гэ та му я ў яе ву чу ся.

— Пра што ты ма рыш?
— Да па ступ лен ня ў гiм-

на зiю-ка ледж мас тац тваў iмя 
Ахрэм чы ка я ма рыў стаць вя-
лi кiм ды ры жо рам. А ця пер ха-
чу стаць зна ка мi тым спе ва ком 
i тан цо рам.

— Ты не як ска заў, што ка лi 
тан цу еш на сцэ не, то не хва-
лю еш ся, а вы кон ва ю чы пес нi, 
ад чу ва еш хва ля ван не. Ча му?

— Пры чы на ў тым, што ў тан-
цах я фi зiч на больш на трэ нi ра ва-
ны. Ва ло дан не ва ка лам у мя не 
так са ма доб рае, але ў тан цах я 
больш ста ран ны. Ка лi спя ва еш 
на сцэ не, то трэ ба па ка заць ся-
бе i свае эмо цыi, а ў тан цы — у 
пер шую чар гу тэх нi ку. Ад нак i 
там i там ства ра еш на строй i пе-
рад аеш па чуц цi.

— Якiя тан ца валь ныя сты лi 
та бе па да ба юц ца?

— Спар тыў на-баль ныя тан цы, 
хiп-хоп. Я iмi зай ма ю ся пра фе-
сiй на. Маг чы ма, з ча сам абя ру 
ней кi адзiн кi ру нак. Але яшчэ не 
ду маў пра гэ та. Жыц цё па ка жа.

— До ма ты так са ма лю бiш 
спя ваць i тан ца ваць цi ад па-
чы ва еш?

— Для мя не тан цы — леп шы 
ад па чы нак.

— Ска жы, ка лi ты вы рас-
цеш i твае ма ры спраў дзяц ца, 
што ты зро бiш для баць коў?

— Мае ма цi i баць ка вель мi 
лю бяць мя не i пад трым лi ва юць. 
Ка лi б не та кое iх стаў лен не, то 
я не зай маў ся б тым, што мне 
цi ка ва. А дзя ку ю чы баць кам я 
ўсё гэ та маю. Та му з дзя цiн ства 
ма ру ку пiць iм дом дзе-не будзь 
у цёп лых кра i нах цi ў Мiн ску. А я 
бу ду пры яз джаць да iх у гос цi.

Але на ДРАП КО.

РОК 
НА ВА ШУ 
МО ВУ...

Мно гія ў 
рок-н-роль ных 
су пол ках 
упэў не ны: 
рок мо жа 
быць толь кі 
на анг лій скай 
мо ве. 
Пе рад аец ца 
бы лі най 
з па ка лен ня 
ў па ка лен не 
мер ка ван не гэ та — 
пра сло ва пра вед нае 
анг лій скае, зме шча нае ся род 
ры фаў гі тар ных ды збі вак 
ба ра бан ных, што ства ра юць 
адзі ны пра віль ны рок-н-рол.

Як пра бі ва ла са бе да ро гу ў на шых 
шы ро тах за ход няя му зы ка, вя до ма: 
гу шчар ды бу ра лом на шля ху. Зра-
зу ме ла, што пер ша пра ход цам да во-
дзі ла ся ка пі ра ваць За хад, зды ма ю чы 
пад каль ку (на коль кі бы ло маг чы ма) 
но ты і сло вы. Ву чы лі ся як маг лі. 
А маг лі год на, ка лі ве рыць удзель ні-
кам і свед кам мінск ага біт-фес ты ва-
лю 1968 го да.

Але да стат ко ва. За бу дзем пра той 
час, ка лі зям лю тап та лі ма ман ты. 
З ча сам з'яў ля лі ся гур ты з мэ тай да-
ка заць: рок мож на ра біць не толь кі на 
анг лій скай мо ве. Да ка за лі мно гія, ця-
пер зма га юц ца за пра ва на зы вац ца 
пер шы мі тыя, хто за спя ваў не на анг-
лій скай і неш та да ка заў. Зма га юц ца, 
як за стаж у пра цоў най кніж цы.

Ішоў час, і з'я ві лі ся лю дзі, якія ра-
бі лі пес ні, уклад ва ю чы ў іх ду шу і 
сэр ца, на род най мо ве, тым са мым 
да ючы но вы ві ток эва лю цыі рок-н-ро-
лу. Ужо для пес ні ста ла не да стат ко ва 
ад ной толь кі му зыч най асно вы «каб 
па тан ца ваць». З'я віў ся тэкст, які нёс 
сэнс — пры чым роз на га спект ру: ад 
ма нер на-фі ла соф скіх да два ро вых.

Ня гле дзя чы на ўсе пры род ныя 
за ко ны, аб умоў ле ныя мяс цо вас цю, 
заў сё ды быў пласт мяс цо вых анг ла-
моў ных гур тоў, якія гну лі сваю лі нію. 
Чу ю чы пес ні мно гіх з іх, склад ва ец ца 
ад чу ван не, ні бы ста ра жыт ны ча ла век 
спра буе пе ра даць ін фар ма цыю, вы-
ка рыс тоў ва ю чы ад на ча со ва ір ланд-
скую мо ву і дыя лект ста ла га на вед-
валь ні ка ві на-га рэ лач на га ад дзе ла. 
І іс нуе шмат та кіх гур тоў.

Ма тыў зра зу ме лы: жа дан не рва-
нуць на За хад. Бо там — шоу-біз-
нес з усі мі сва і мі гу ка за піс валь ны мі 
кам па ні я мі, там — кант рак ты, і ўсе 
ас тат нія «са лод кія плюш кі», не аб-
ход ныя для жыц ця рок-му зы кі. Уплыў 
ку мі раў так са ма не вар та ад кід ваць, 
але гэ та ма ла ўплы во вы фак тар. Бо 
ад кры та кра ду чы ў... ня хай гэ та бу дзе 
RАMMSTЕІN, ні хто не за спя ваў на ня-
мец кай мо ве «Оhnе dісh zahl ісh dіе 
Stundеn оhnе dісh».

Не так даў но ад бы ла ся прэ зен та-
цыя аль бо ма мінск ага гур та Stаrdust 
Сіrсus. Да стат ко ва доб рая ка ман да. 
Хлоп цы на ўзроў ні ва ло да юць ін стру-
мен та мі, ві даць, што ўклад ва юць 
мно гае ў пес ні, вы ступ лен ні. І не хо-
чац ца мець ра цыю, але ж... за гу біць 
іх мо ва анг лій ская! На За ха дзе та кіх, 
як яны — як мі ні мум ты ся чы. До ма 
ад бы ва ец ца па ста ян ны кру га ва рот 
гур тоў на сцэ не, і ўча раш нія «зор кі» 
ан дэг раў нда сы хо дзяць у ня быт. На-
вош та слу хаць неш та дру гас нае, ня-
хай на ват ня дрэн на сыг ра нае і за пі-
са нае, ка лі мож на знай сці гру пу, якая 
вы дат на спя вае на сва ім «ін глі шы» ў 
анг ла моў ных кра і нах?

Так і ру шаць на За хад мяс цо выя 
гур ты, губ ля ю чы свой рок там і не па-
кі да ю чы яго тут...

Анд рэй КЛЯ НОЎ СКІ.

Muz-за грузMuz-за груз

Бы лі і бу дуць
Та кія му зыч ныя з'я вы бы лі рас паў сю джа-

ны яшчэ ў СССР, та ды, ка лі ў му зы кан таў 
не бы ло маг чы мас ці вы сту паць ад кры та. У 
ча сы праў лен ня Л. Брэж не ва да «ква тэр-
ні каў» ста ві лі ся па мяр коў на: ка лі ўла ды і 
да вед ва лі ся пра іх, то аб мя жоў ва лі ся ўся го 
толь кі вус най вы мо вай. Але не каль кі паз ней, 
у па чат ку 1980-х га доў, па іні цы я ты ве ге не-
раль на га сак ра та ра ЦК КПСС К. Чар нен кі 
«ква тэр ні кі» пры раў ноў ва лі ся да прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці і за іх пра вя дзен не 
мож на бы ло па тра піць за кра ты. З па чат ку 
2000-х га доў яны пе ра жы лі но вую па пу ляр-
насць. «Ква тэр ні кі» і сён ня пра вод зяц ца ў 
га ра дах Ра сіі, Укра і ны і Бе ла ру сі. Га во ра чы 
пра му зы кан таў, якія па чы на лі сваю твор чую 
дзей насць ме на ві та з іх, мож на на зваць Ба-
ры са Гра бен шчы ко ва, Вік та ра Цоя, Юрыя 
Шаў чу ка і ін шых.

— Я пры яз джаю на «ква тэр ні кі» та му, 
што ме на ві та тут я ма гу даць во лю ўсім 
сва ім па чуц цям, па зна ё міц ца з но вы мі для 
мя не людзь мі і атры маць аса ло ду ад зно-
сін з імі, — кажа Анд рэй, гі та рыст ад на го 
з бе ла рус кіх гур тоў. — «Ква тэр нік» ад роз-
ні ва ец ца ад кан цэр та тым, што тут я ма гу 
воль на ка му ні ка ваць з пуб лі кай. Ча сам ар-
га ні зу юц ца лі та ра тур ныя су стрэ чы, на якіх 
аў та ры зна ё мяць пуб лі ку са сва і мі вер ша мі 
і про зай. Уз гад ва ец ца адзін вы па дак, ка лі 
на «ква тэр нік» пры ехаў укра ін скі му зы кант 
Валь дэ мар Ле' он. Ён «за ча піў» аў ды то рыю 

не толь кі сва ёй му зы кай і сло ва мі з пе сень, 
але і тым, што пас ля за чыт ваў свае тво ры 
на фі ла соф скія тэ мы і зна ё міў ся з кож ным з 
пры сут ных. Бы ва юць хат нія кан цэр ты, пры-
све ча ныя ка му-не будзь з му зы кан таў аль-
бо паэ таў. Та кія «ква тэр ні кі» пра вод зяц ца 
ў знач ныя дні — дзень на ра джэн ня ці дзень 
па мя ці му зы кан та.

Уз рост тут «сці ра ец ца»
Вось я і трап ляю ў па кой, дзе ад бы ва-

ец ца та кі кан цэрт. На ка на пах і пад ло зе 
раз мяс ці ла ся шмат лю дзей. Да р'я Яну ле-
віч, дзяў чы на, якая за хап ля ец ца та кі мі ме-
ра пры ем ства мі, рас па вя дае: «Мне вель мі 
па да ба ец ца ат мас фе ра «ква тэр ні каў». Там 
я за бы ва ю ся пра ўсё на све це».

Алесь Крут кін пры хо дзіць на та кія су стрэ-
чы дзе ля доб рай му зы кі, а яшчэ для чы тан-
ня сва іх вер шаў. «Апош ні «ква тэр нік», які я 
на ве даў, ура зіў сва ёй пра фе сій нас цю: усе 
ўдзель ні кі пра дэ ман стра ва лі най вы шэй шы 
клас». Коль касць на вед валь ні каў му зыч ных 
ме ра пры ем стваў са мая роз ная.

...Ка лі я ўпер шы ню вы ра шы ла на ве даць 
«ква тэр нік», там зна хо дзі ла ся ка ля 40 ча-

ла век. Спа чат ку я ад чу ва ла ся бе чу жын цам 
ся род не зна ё мых мне лю дзей, на ват ха це ла 
пай сці ад туль. Але лі та раль на праз не каль кі 
хві лін раз ві та ла ся з гэ тым па чуц цём, ні бы 
яго не іс на ва ла зу сім: як гас па да ры жыл-
ля, так і яго на вед валь ні кі цёп ла і вет лі ва 
ста вяц ца да тых, хто вы каз вае жа дан не па-
пры сут ні чаць, зна ё мяць з но вы мі ці ка вы мі 
людзь мі. Але іс нуе та кая з'я ва, як за кры-
тыя «ква тэр ні кі». Як пра ві ла, сам гас па дар 
вы зна чае коль касць ча ла век, якія мо гуць 
прый сці, час цей за ўсё, гэ та не больш за 25 
ча ла век. Ка лі ка заць пра ўзрост ама та раў 
та кіх ме ра пры ем стваў, то ён мо жа быць лю-
бым. Як пра ві ла, на «ква тэр ні ках» ён «сці-
ра ец ца».

Пра ве ра ныя ча сам
Ка лі хто-не будзь вы ра шыць ла дзіць 

«ква тэр нік» у сва ім жыл лі, ён па ві нен рас-
пла на ваць усё так, каб пас ля пра вя дзен-
ня не ства ры ла ся ані я кіх праб лем. Шмат 
на вед валь ні каў — но выя лю дзі, і ча сам 
ад іх не вя до ма ча го ча каць. Як ка жа Ігар 
Па лын скі, які і сам не раз пра во дзіў та-
кія ме ра пры ем ствы, вы сту паць і слу хаць 
хо чац ца, а ні хто іні цы я ты вы не пра яў ляе. 
Вось і вы сно ва: хо чаш кан цэрт — зладзь 
яго сам. Акра мя ўспа мі наў пра доб рую 
му зы ку і кам па нію, ча сам «ква тэр ні кі» 
па кі да юць пас ля ся бе го ры смец ця, і гас-
па да ры за ста юц ца сам-на сам з бес па рад-
кам. Мно гія на вед валь ні кі ад ра зу ж пас ля 
за кан чэн ня су стрэ чы ху цень ка збі ра юц ца 
і ру шаць да ха ты, не па ці ка віў шы ся, ці па-
трэб на гас па да ру да па мо га. Зда ва ла ся б, 
на вош та гас па да рам гэ ты га лаў ны боль, 
ка лі збі ра ец ца поў ная ха та на ро ду? Ад каз 
прос ты: мно гія з іх з'яў ля юц ца ама та ра мі 
му зы кі, ка му ні ка ван ня і зна ём стваў з но-
вы мі людзь мі. Гэ та маг чы масць на быць 
но вых сяб роў.

Та кія му зыч ныя ме ра пры ем ствы до-
раць мо ра не за быў ных эмо цый і ўспа мі-
наў. Мяр кую, што «ква тэр ні кі» пра іс ну юць 
яшчэ вель мі доў га. Маг чы ма, ка лі-не будзь 
у па важ ным уз рос це мы зноў на ве да ем іх 
і ўзга да ем тую аса ло ду, якую атрым лі ва лі 
шмат га доў та му.

Ка ра лі на ГУ БА РЭ ВІЧ, 
сту дэнт ка Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

ДА СУ СТРЭ ЧЫ НА «КВА ТЭР НІ КУ»!
За дзвя ры ма — ін шы светЗа дзвя ры ма — ін шы свет

«НА ВАТ ПАЎ ДЗЕЛЬ НI ЧАЦЬ «НА ВАТ ПАЎ ДЗЕЛЬ НI ЧАЦЬ 
У ТА КIМ КОН КУР СЕ — У ТА КIМ КОН КУР СЕ — 
ГЭ ТА ПЕ РА МО ГА»ГЭ ТА ПЕ РА МО ГА»

...За хо джу ў ква тэ ру — і ад ра зу ж ства ра ец ца ўра жан-
не, што лі та раль на за па ру се кунд я пе ра не сла ся ў 
зу сім ін шы свет. Чу юц ца гу кі жы вой гі тар най му зы кі, 
то нень кі га ла сок дзяў чы ны... Ква тэ ра біт ком на бі та 
са мы мі роз ны мі людзь мі. У ад ным з па ко яў му зы-
кан ты рых ту юц ца да свай го вы ступ лен ня, раз маў ля-
юць з ты мі, хто прый шоў сю ды. Мно гія хлоп цы — з 
доў гі мі ва ла са мі, а дзяў ча ты «стра ко чуць» са мы мі 
не звы чай ны мі ко ле ра мі пры чо сак: сі нім, чыр во ным, 
фі я ле та вым...
Ат мас фе ра на «ква тэр ні ках» заў сё ды цёп лая, хат-
няя, сяб роў ская. Лю дзі пры но сяць з са бою ўся ля кую 
смакату, а по тым п'юць гар ба ту, раз маў ля юць, аб-
мяр коў ва юць роз ныя му зыч ныя сты лі, ацэнь ва юць 
му зы кан таў. Чу ец ца вя сё лы смех, і зда ец ца, што ўсе 
праб ле мы не ку ды зні ка юць...

Як пра ві ла, сам гас па дар вы зна чае 
коль касць ча ла век, якія мо гуць 
прый сці, час цей за ўсё, гэ та не больш 
за 25 ча ла век. 
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