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— Што мо жа рас ка заць пра ця бе 
твой аль бом «#Месяцаход8»?

— Што гэ та ча ла век, які па чаў жыць 
на па зі ты ве і ца ніць мно гія рэ чы. Яму 
прос та за ха це ла ся па ля цець на Ме сяц 
ад усіх тых, хто здоль ны зра біць яму 
дрэн на. «#Месяцаход8» — та кі кас міч-
ны ан ты дэ прэ сант. Ён, на маю дум ку, 
да па ма гае лю дзям па ве рыць у ся бе, 
знай сці свой шлях. Быць на па зі ты ве і 
атрым лі ваць ад жыц ця мак сі мум. Ма ёй 
асноў най за да чай бы ло зра біць ухіл на 
жыц ця ра дас насць. Праў да, ёсць пес-
ні, дзе я іра ні зую над не ка то ры мі мо-
ман та мі жыц ця. На прык лад, я не адзін 
год пра ца ваў у клу бах і мне заў сё ды 
бы ло ці ка ва на зі раць за людзь мі, ана-
лі за ваць іх па во дзі ны. На огул кож ная 
кам па зі цыя мае свой па сыл. Бы ло б 
жа дан не шу каць!

— Вы хо дзіць, на стварэнне альбома 
на тхні лі рэ аль ныя па дзеі з жыц ця?

— Я ве ру, што му зы ка мо жа ля чыць. 
Ства ра ю чы му зы ку і па глыб ля ю чы ся 
ў пра цу над аль бо мам, спра ба ваў на-
строй вац ца на су вязь з кос ма сам. Апы-
нуц ца там, дзе ні хто мя не не ба чыць, і я 
ні ко га не чую.

— А што гу чыць у тва ім аса біс тым 
плэй-ліс це?

— Ста ра юся слу хаць пе ра важ на тую 
му зы ку, якая до рыць ста ноў чыя эмо-
цыі. Не люб лю ме лан хо лію. У на шым 
жыц ці і так ха пае ад моў на га. За свае 
га ды я мно гае ба чыў і зра зу меў: ча ла век 
сам са бе гас па дар, і па куль ты жы веш, 
трэ ба нес ці ін шым па зі тыў, да па ма гаць 
лю дзям.

(Заканчэнне 
на 8-й стар. «ЧЗ».)

Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ
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«НЕ ПУНК ТУ АЛЬ НЫ ІН ТЭ ЛІ ГЕНТ 
БЕЗ СТЭ РЭА ТЫ ПАЎ»

Дзі ма КА МІН СКІ:

Ха рыз ма тыч ны, ра ман тыч ны і па зі тыў ны. Та кім гэ ты ар тыст з'яў ля ец ца на 
сцэ не і ў жыц ці. Сам жа ён на зы вае ся бе «не пунк ту аль ным ін тэ лі ген там без 
стэ рэа ты паў». Нех та па мя тае яго як яр ка га ўдзель ні ка ўкра ін скай «Фаб ры кі 
зо рак», але, ма быць, у мно гіх імя Дзі мы Ка мін ска га аса цы ю ец ца з клуб най і 
тан ца валь най му зы кай, якую мож на па чуць у тым лі ку і на ра дыё. Во сен ню 
мі ну ла га го да Дзі ма прэ зен та ваў свой пер шы соль ны аль бом «#Месяца-
ход8», дзе па нуе бяс кон цасць па чуц цяў, па зі ты ву і ча сам на ват іро ніі. Пры 
су стрэ чы мы па га ва ры лі не толь кі пра му зы ку, 
але і пра яе ўплыў на яго жыц цё.

За мест ца цак — 
брандс пойт

— Я на ра дзіў ся і вы рас 
у Ба ра на ві чах, — га во рыць 
хло пец. — Дзя ку ю чы дзе ду 
і баць ку звед ваць «сак рэ ты 
пра фе сіі» па чаў, лі чы, з дзя-
цін ства. Зда ра ла ся, ма ма 
пры во дзі ла мя не ў па жар ную 
часць, ка лі іш ла па спра вах і 
не ме ла з кім па кі нуць. Але 
я быў не су праць. Усё, што 
там ба чыў, зда ва ла ся ці ка-
вым і пры ця галь ным, — ка-
жа Юрый.

Пас ля, ужо ў пад лет ка-
вым уз рос це, Юрый стаў 
зай мац ца па жар ным спор-
там і да лу чыў ся да Бе ла рус-
кай мо ла дзе вай ар га ні за цыі 
вы ра та валь ні каў-па жар ных. 
Зда ва ла ся б, да лей шы шлях 
цал кам ла гіч ны — пра доў-
жыць спра ву дзе да і баць кі, 
але, на дзі ва, род ныя бы лі 
су праць.

— Ма ма вель мі не ха це ла, 
каб ішоў у гэ тую пра фе сію. 
Тым больш я адзі нае дзі ця, 
— рас па вя дае Юрый. — На-
ват баць ка быў су праць май-
го вы ба ру. Ён як ні хто ве даў, 
на коль кі бы вае ча сам ня лёг-
ка ў гэ тай пра фе сіі, але я для 
ся бе на той мо мант ужо ўсё 
вы ра шыў.

У вы ні ку ў 2007 го дзе 
Юрый па сту піў у Мін скі ка-
манд на-ін жы нер ны ін сты тут. 
На ву чан не там доў жыц ца 
ча ты ры га ды, але лад жыц-
ця ў гэ тым ін сты ту це на шмат 
ад роз ні ва ец ца ад та го, з чым 
су ты ка юц ца сту дэн ты ін шых 
ВНУ. Па-пер шае, на ву чэн цы-
бюд жэт ні кі тут на зы ва юц ца 
не сту дэн та мі, а кур сан та мі, і 
дзе ляц ца не на гру пы і па то-
кі, а на ўзво ды і ад дзя лен ні. 
Па-дру гое, час на ву чан ня ім 
за ліч ва ец ца як служ ба ў ар-
міі. Пер шы курс пад рых тоў-
кі пра хо дзіць не ў ста лі цы, а 
за трыц ца ць кі ла мет раў ад 
яе, у па сёл ку Юх наў ка. Рас-

клад — не для «сла ба коў». 
Хло пец, які толь кі ня даў на еў 
ма мі ны алад кі на сня да нак, 
су ты ка ец ца са што дзён ным 
пад' ёмам па ка ман дзе ў 6.30 
ра ні цы.

Пас ля вя чэ ры да ец ца 
ўся го га дзі на на аса біс тыя 
спра вы, а маг чы масць сха-
дзіць у зваль нен не, пра якую 
ўсе вель мі ма раць, мо жа 
«не зда рыц ца» з-за са ма га 
дроб на га па ру шэн ня дыс-
цып лі ны.

— Га лоў ны мой ус па мін 
пра пер шы курс — гэ та, ві-
даць, па ста ян нае жа дан не 
па ес ці, — смя ец ца Юрый. 
— Фі зіч ная на груз ка вель мі 
вя лі кая, мно гія хлоп цы з-за 
гэ та га ху дзе юць. Яшчэ над-
та хо чац ца спаць. Да ін сты-
ту та я на ват і не ўяў ляў, як 
мож на ся дзець на за ня тках 
і між во лі лі та раль на па даць 
на пар ту.

Юрый ка жа, што рытм 
вы трым лі ва юць не ўсе. За-
ста юц ца ў асноў ным тыя, хто 
зра біў свой вы бар свя до ма.

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «ЧЗ».)

Быў час, ка лі са вец кія хлоп чы кі 
ма ры лі стаць кас ма на ўта мі, ледзь 
не ў кож най ква тэ ры ста яў ца цач-
ны ме ся ца ход, а пе ра мо га ў гон цы 
кас міч най вы твор час ці для дзяр-
жаў лі чы ла ся спра вай го на ру. А 
ця пер ча сам тых, хто хо ча за ва-
я ваць кос мас, на зы ва юць ра ман-
ты ка мі і ле ту цен ні ка мі. А та му і не 
дзіў на, што ў між на род ны пра ект 
«Mars One», які ад бі рае гру пу лю-
дзей, што му сяць пер шы мі па ля-
цець да сле да ваць чыр во ную пла-
не ту, мно гія не ве раць і ста вяц ца 
да яго скеп тыч на. Зу сім ін ша га 
по гля ду пры трым лі ва ец ца бе ла-
рус кі пра гра міст Мі ха іл РУ МЯН-
ЦАЎ. Ён, між ін шым, прай шоў пер-
шы этап свое асаб лі ва га кас тын гу, 
у якім удзель ні ча лі 200 ты сяч ча ла век 
з усёй пла не ты, і ве рыць, што здо лее 
па ля цець на Марс!

20 до ла раў за ма ру
З Мі ха і лам мы су стрэ лі ся ў той сту-

дзень скі дзень, які сва ёй плю са вой тэм-
пе ра ту рай і на двор' ем больш на гад ваў 
во сень, а не зі му.

— А на Мар се ся рэд няя тэм пе ра ту ра — 
мі нус 50 гра ду саў, — за ўва жае Ру мян цаў. 
— На гэ тай пла не це ўсё за ле жыць ад рэ лье-
фу. Там сла бая ат мас фе ра і ад сут ні ча юць 
ста біль ныя пры род ныя ўмо вы.

Кру га гляд хлоп ца са праў ды ўраж вае. 
Зда ец ца, па сва ёй тэ ме ён ве дае ўсё. Мі ха іл 
з дак лад нас цю знаў цы ка жа, што ад лег ласць 
ад Зям лі да Мар са скла дае пры клад на 55 
міль ё наў кі ла мет раў, аб' ём — 0,15 ад аб' ёму 
Зям лі, і ме на ві та на Мар се зна хо дзіц ца га ра 
Алімп (21200 м), са мая вы со кая ў Со неч най 
сіс тэ ме. Але ад куль та кая ін фар ма ва насць і 
за ці каў ле насць кос ма сам?

— Яшчэ ў дзя цін стве я за хап ляў ся 
фі зі кай і на гэ тай гле бе за ці ка віў ся на-
ву ко вай фан тас ты кай, — уз гад вае наш 
су раз моў ца. — Фан тас тыч ныя філь мы 
мя не не ўраж ва лі. Ін шая спра ва — лі та-
ра ту ра. Ужо з 6-га кла са я па чаў чы таць 
Кур та Ва не гу та, Рэя Брэд бе ры, Ро бер та 
Шэк лі...

— У гэ тым пла не ты, на пэў на, апя-
рэдж ваў ад на клас ні каў...

— Маг чы ма. Мой ін та рэс пра явіў ся ў за-
хап лен ні Су све там, кас ма на ўты кай. Я шмат 
чы таў пра но выя кас міч ныя тэх на ло гіі. І ка лі 
да ве даў ся пра пра ект га ланд ска га вы на ход ні-
ка і прад пры маль ні ка Ба са Ланс дар па «Mars 
One», ад ра зу вы ра шыў за поў ніць спе цы яль-
ную фор му на сай це. Ча му ме на ві та Марс? 
Усё прос та. Гэ та пла не та чымсь ці па доб ная 
да Зям лі. Пра ект ад ра зу вы клі каў рэ за нанс 
у за ход ніх і ра сій скіх срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі. Яго мэ та — раз віц цё і за сна ван не ча-
ла ве чай ка ло ніі на Мар се. Дзе ля гэ та га трэ ба 
ада браць 24 доб ра ах вот ні кі, ча ты ры з якіх му-
сяць ад пра віц ца на Марс у 2024 го дзе. Па лёт 
бу дзе пра цяг вац ца 210 дзён. Па афі цый най 
ін фар ма цыі, да ар га ні за та раў прый шло ка ля 
200 ты сяч за явак з усіх кан ты нен таў. Што яны 
з ся бе ўяў ля юць? Вя лі кая ан ке та і ві дэа ро лік, 
якія па він ны да па маг чы ар га ні за та рам склас ці 
псі ха ла гіч ны парт рэт ча ла ве ка, зра зу мець, ці 
са праў ды ён за ці каў ле ны пра ек там. Акра мя 
та го, не аб ход на бы ло зра біць унё сак. На пэў-
на, дзе ля та го, каб ад ра зу вы крас ліць з па тэн-
цый ных удзель ні каў тых, хто ўспры мае «Mars 
One» як гуль ню ці жарт. Для бе ла ру саў гэ тая 
су ма скла ла 20 до ла раў.

— Ра зам з 1057 удзель ні ка мі ты тра-
піў у дру гі раўнд ад бо ру. Што ча кае вас 
да лей?

— Сур' ёз ная ме ды цын ская ка мі сія і псі-
ха ла гіч нае тэс ці ра ван не. Ужо ў на ступ ным 
го дзе ар га ні за та ры па він ны вы зна чыц ца з 
ты мі, ка го трэ ба рых та ваць да па лё ту.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ»)

«ПЕР ШАЕ СЛО ВА НА МАР СЕ 
БУ ДЗЕ СКА ЗА НА ПА-БЕ ЛА РУС КУ»

ПРАЦА 
«З АГЕНЬЧЫКАМ»

Яго проз ві шча вель мі су гуч нае з пры го жым бе ла-
рус кім сло вам «ма ра». Юрый Ма рук, на чаль нік ка ра-
ву ла па жар най ава рый на-вы ра та валь най час ці № 3 
г. Мін ска, са праў ды з са ма га дзя цін ства ма рыў пра 
ад ну рэч — быць па жар ным. Гэ так жа, як яго баць-
ка і дзед. За ду ма нае здзейс ні ла ся, і сён ня ма ла ды 
спе цы я ліст мае ў пад на ча лен ні пад раз дзя лен не з 15 
ча ла век. Што ад чу ва еш, ка лі ўпер шы ню па ту шыш 
па жар, ча му за вы ра та ва нае жыц цё амаль ні ко лі не 
дзя ку юць і да яко га «эк стры му» па він ны быць га то-
выя ня вес ты вы ра та валь ні каў, Юрый Марук рас па вёў 
на шым ка рэс пан дэн там.
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