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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Толь кі му зы кай, як вя до ма, у на шых рэа лі ях 

шмат не за ро біш...
— У мя не ёсць сваё ІП: акра мя му зы кі, пра цую вось 

ужо два га ды ў но вым амп луа вя ду ча га. Бо, як па каз вае 
во пыт ма іх ка лег, лю дзі час та хо чуць ба чыць нас не толь кі 
ў якас ці ар тыс таў, але і ў якас ці вя ду чых на роз ных ме ра-
пры ем ствах. Та му я ак тыў на зай ма ю ся і та кой дзей нас цю. 
Пра даю, як ка жуць, усё оп там.

— Тры га ды та му пас ля пэў ных па дзей у аса біс тым 
жыц ці вы па еха лі ў Маск ву з мэ тай да ве дац ца пра ві лы 
гуль ні там тэй ша га шоу-біз не су...

— На са мрэч тая спро ба не ме ла пос пе ху. Па ха дзіў, 
па гля дзеў, пе ра няў пэў ны во пыт і вяр нуў ся на зад. Усё 
зда бы тае мы пры мя ні лі на прак ты цы, і, як вы нік, на ша 
па пу ляр насць ўзрас ла. Клі пы якас ныя зня лі, прэ зен та цыі 
ар га ні за ва лі на ўзроў ні. Але та ды ў мя не не бы ло на го ды 
«за ча піц ца», каб за стац ца ў Ра сіі. А сён ня пос пех ёсць і 
ў гэ тым кі рун ку. Мы пра вя лі пе ра мо вы з кам па ні яй «Рас-
мю зік» і тым са мым на блі зі лі ся да но вых кро каў.

— Ма ю чы во пыт вы ступ лен ня пе рад бе ла рус кай і 
ра сій скай пуб лі кай, ба чы це роз ні цу?

— Бе ла ру сы са мі па са бе лю дзі вель мі доб рыя, але 
яны за ціс ну тыя, ка лі ка заць пра апла дыс мен ты, усмеш кі, 
умен не ра да вац ца. Да сва іх ар тыс таў на ша пуб лі ка ча сам 
ста віц ца на ват па гард лі ва. А вось бу дзеш ты бе ла ру сам, 
які за явіў пра ся бе ў Ра сіі, та ды зу сім ін шае стаў лен не. 
Ра сій ская пуб лі ка, у ад роз нен не ад бе ла рус кай, на ад-
ва рот, больш сва бод ная... І вы пад кі кштал ту «бег чы за 
аў то бу сам» — гэ та пра ра сій скіх пры хіль ні каў. Там не 
са ро ме юц ца па ды сці па аў то граф аль бо па пра сіць сфа-
та гра фа вац ца.

— У клі пах ваш ге рой — гэ та ча ла век, які лю біць 
ры зы ка ваць, хо ча ўзяць ад жыц ця па мак сі му ме і 
прай сці па ім без шка да ван няў. На коль кі та кі воб раз 
су па дае з ва мі ў рэ аль ным жыц ці?

— Там я ге рой-спа кус нік, са ма ўпэў не ны хло пец. У 
рэ аль ным жыц ці я больш мяк кі. Люб лю ра ман ты ку, спа-
чу ваю лю дзям і прос та пра жы ваю кож нае ім гнен не. І 
перш чым пай сці на ры зы ку, я заў сё ды доб ра па ду маю. 
На огул, я ча ла век на строю. Ма гу быць за ну дай, а бы-
ваю за да во ле ным і шчас лі вым. Ад нак вель мі асця рож на 
ўпус каю лю дзей у сваё жыц цё, бо не ад ной чы апёк ся на 
сва ёй да вер лі вас ці...

— Я ве даю, што адзін з ва шых бра тоў — вай ско вец. 
А ў вас ня ма ад чу ван ня, быц цам упус ці лі ней кі каш-
тоў ны во пыт, аб мі нуў шы ар мей скую шко лу?

— Мой брат Юра ўжо да слу жыў ся да ма ё ра. Я жар тую, 
што ён ад слу жыў за нас два іх. Ка лі мне бы ло 18 га доў, то 
іс ці ў вой ска не ха це ла ся... Па-пер шае, я рваў ся зай мац ца 
му зы кай і не быў га то вы ад клас ці сваё жа дан не на два 
га ды. Па-дру гое, ха цеў па сту піць ва ўні вер сі тэт. Плюс 
пе ра езд у ін шы го рад і маг чы масць рэа лі за вац ца. У двац-

цаць га доў у мя не быў ін шы све та по гляд, і, маг чы ма, та ды 
б не атры ма ла ся тое, што я маю сён ня, ка лі б пай шоў 
слу жыць. Та му я за да во ле ны ўсім у сва ім жыц ці. На огул, 
лі чу ар мію па трэб най, але ўпэў не ны, што ў пер шую чар гу 
ма ла дым лю дзям вар та атры маць аду ка цыю.

— З ар мі яй не скла ла ся, але муж чын скае за хап-
лен не ры бал кай вас не мі ну ла...

— Так, я люб лю па ся дзець з ву дай, каб бы ла ці шы ня і 
спа кой. У мя не жыц цё та кое, што ў буд ні, па маг чы мас ці, 
я ад па чы ваю, а ў вы хад ныя — пра цую. Ха це ла ся б вы яз-
джаць у род ны го рад і пра во дзіць час з сям' ёй. Ка лі ўда-
ец ца, то на вед ва ю ся ў гос ці да баць кі, і мы ра зам ідзём 
ву дзіць ры бу. Аль бо са сва ёй дзяў чы най вы бі ра ем ся на 
пры ро ду, і, па куль яна за га рае, я ры ба чу.

— А за дум ва е це ся пра тое, што вам хут ка 30?
— Я ўвесь час ана лі зую прой дзе ны шлях. Пры бліз на 

пла ную сваё жыц цё га ды на два на пе рад. А так, лі чу, што 
для свай го ўзрос ту я «ад быў ся» як муж чы на. Дрэ ва па са-
дзіў яшчэ ў шко ле. Па бу да ваў сваё жыл лё, аб за вёў ся доб-
рым аў то. По бач са мной ка ха ная дзяў чы на, якая ста не ў 
бу ду чым ма ёй жон кай і ма ці ма іх дзя цей. І ў мя не ёсць лю-
бі мая пра фе сія. За ста ло ся на ра дзіць дзя цей і па шы рыць 
жылп ло шчу — та ды асноў ны план бу дзе вы ка на ны.

Але на ДРАП КО.

Дрэ ва па са дзіў яшчэ ў шко ле. Па бу да ваў сваё 
жыл лё, аб за вёў ся доб рым аў то. По бач са мной 
ка ха ная дзяў чы на, якая ста не ў бу ду чым ма ёй 
жон кай і ма ці ма іх дзя цей.

ШУ КАЙ, ГАР МОН!
«Не похожий на те бя, не похожий на ме ня...» — спя ваў не ка лі 

Ле а нід Агу цін. Ну дык зра зу ме ла, ча му не па доб ны: «Прос то так 
прохожий — па рень чернокожий». А ча го гэ та я пры га даў ко ліш ні 
шля гер? Ды па тра пі лі на во чы чар го выя да сле да ван ні ву чо ных пра 
тое, як лю дзі вы бі ра юць са бе «дру гую па ла він ку». Аказ ва ец ца, на-
су пе рак мер ка ван ню, што пры цяг ва юц ца най перш про ці лег лас ці, 
ча ла век вы бі рае са бе спа да рож ні ка жыц ця з лі ку тых, якія па доб ныя 
з ім па... ге на ты пе. Не, вя лі кім ад крыц цём, вя до ма, да сле да ван ні 
аме ры кан скіх ву чо ных не на за веш, у на ро дзе пра тое даў но ве да-
лі (пры га дай це хоць бы «Му жык і жон ка — най леп шая су пол ка», 
«Гас па дар і ба ба — ад на ра да», «Ан тось ды Та до ра — што ла паць 
ды або ра» і г.д.).

Але ж ці каў ны ро зум ву чо ных му жоў кан чат ко ва рас ста віў усе кроп кі 
над «і»: шчас лі вая і гар ма ніч ная па ра з'яў ля ец ца та кой на ма ле ку ляр-
ным уз роў ні. Ра ней лі чы ла ся, што су жэн цы вы бі ра юць ад но ад на го, 
зы хо дзя чы з пры клад на ад ноль ка ва га са цы яль на га акру жэн ня, уз роў ню 
аду ка цыі, па доб ных звы чак і інш. А ця пер вы свет лі ла ся, што ўсё і прос та 
і скла да на ад на ча со ва. Бы ло ўста ноў ле на, што ДНК двух лю дзей, якія 
пра жы ва лі ра зам (не за леж на ад сту пе ні за кон на сці іх шлю бу), бы лі па-
доб ны ад но на дру го га больш, чым ДНК двух лю дзей, якія не скла да лі 
па ру. Вось та кі мі, аказ ва ец ца, бы ва юць вы ні кі... (Па мя та е це эпі зод з 
філь ма «Гра ні ца. Та еж ны ра ман», ка лі ка ман дзір пал ка ўшчу вае ма ла-
дзень ка га лей тэ нан та за яго ста сун кі з ура чом час ці? «Што гэ та за пе ра-
да ча та кая — «Іг рай, гар мон»? — па-баць коў ску спра буе да сту кац ца да 
Іва на Стал бо ва пал коў нік, абы граў шы ў сва ёй фра зе наз ву му зыч на га 
ін стру мен та і тэ ле пе ра да чы, што іс-
на ва ла не ка лі.) Пры та кім рас кла дзе 
вер сія пра ча ла ве ка, ула да ра сі ту а-
цыі, ка неш не ж, ста но віц ца ўжо не 
та кой ак ту аль най. Па мя та е це Ся мё-
на Сле па ко ва яшчэ ў ка ман дзе КВЗ 
«Збор ная Пя ці гор ска»: «Та та абя цаў 
сха дзіць у заа парк, та та — сха дзіў!» 
Абя цай — не абя цай, а ўсё ўжо прад-
вы ра ша на. А з ін ша га бо ку...

Па няц це «па доб ны — не па доб ны» пра сле дуе нас усё жыц цё ў не за-
леж нас ці ад на ша га жа дан ня. Не ка му гэ тае па да бен ства — у пра мым 
сэн се слоў — да ец ца па фак це са мо га на ра джэн ня. На прык лад, я ўжо 
даў но не здзіў ля ю ся, ка лі са мной ві та юц ца ма ла зна ё мыя мне лю дзі. Ве-
даю, што блы та юць з бра там (з ім, ад па вед на, ві та юц ца мае зна ё мыя), і 
жар тую: каб ён ха ця б гро шы не па зы чаў ад май го імя. Да рэ чы, га во раць, 
што дуб лё ры-двай ні кі вя до мых га лі вуд скіх ак цё раў на гэ тым за раб ля юць 
доб рыя гро шы. А нех та да бі ва ец ца па да бен ства штуч на. З рэ аль ным ча ла-
ве кам або на ват з пры ду ма ным, муль цяш ным, на прык лад. І спо са баў тут 
так са ма проць ма: ад ка пі ра ван ня не ка га ў адзен ні, ма кі я жы, па во дзі нах да 
плас тыч ных апе ра цый, ча сам шмат лі кіх. Анек дот у тэ му чу лі? Дзяў чы на ў 
клі ні цы плас тыч най хі рур гіі пы та ец ца: «Док тар, мо жа це зра біць мне твар, 
як у якой-не будзь вя до май поп-спя вач кі?» — «Ды без праб лем. Ім план-
та цыя ву соў і ба ра ды ў нас каш туе ня до ра га!» Так што да вы ба ру ку мі ра, 
ка лі без яго ні як, трэ ба па ды хо дзіць вель мі і вель мі абач лі ва.

...Ста ран ня мі ву чо ных бы ло ўста ноў ле на, што шчас лі выя ў шлю бе 
ці ў доў гім су мес ным пра жы ван ні ў мно гім ста но вяц ца па доб ны мі ад но 
на ад на го. Чым мац ней шы і шчас лі вей шы са юз, тым боль шае па да бен-
ства. Пра тое нам не ка лі яшчэ Юрый Ан то наў спя ваў: «Гля жусь в те бя 
как в зер ка ло...» Быў уста ноў ле ны і яшчэ адзін ці ка вы факт. Яго мож на 
ад нес ці як да ка рыс ных, так і да шкод ных звы чак. Ка лі адзін з су жэн цаў 
па чы наў зай мац ца, на прык лад, спор там, не ўза ба ве да яго, як пра ві ла, 
да лу чаў ся і дру гі. Зда ро вы лад жыц ця, агуль нае хо бі — гэ та вы дат на. А 
ка лі як у чар го вым анек до це? «Ад на хіт рая па ра, каб ні ко лі не рас ста-
вац ца, увесь час бра ла но выя крэ ды ты»...

Праў да, ін шыя ву чо ныя ўнес лі ў гэ тую боч ку мё ду сваю лыж ку дзёг цю. 
Ма быць, яны та го і не ха це лі, але вый шла як вый шла. Гру па да след чы каў 
з Із ра і ля і Ні дэр лан даў экс пе ры мен таль на да ка за ла, што гар мон ка хан ня 
ак сі та цын пры му шае лю дзей га ва рыць ня праў ду. Па вы ні ках сва ёй пра цы 
да след чы кі прый шлі да вы сно вы, што ў пад ма ну ёсць... бія ла гіч ныя пад ста-
вы. Гар мон ак сі та цын на зы ва юць гар мо нам ка хан ня, па коль кі ён ад каз вае 
за су вя зі па між баць ка мі і дзець мі, за сім па тыі па між ка хан ка мі. Вы со кі 
ўзро вень гар мо ну вы клі кае па вы ша ны кло пат аб аб' ек це ка хан ня і на ват 
— ама раль ныя па во дзі ны. Праў да, яшчэ ра ней ву чо ныя з Гер ма ніі прый шлі 
да вы сно вы, што вы со кі ўзро вень ак сі та цы ну ў муж чын, якія зна хо дзяц ца ў 
ад но сі нах з про ці лег лым по лам, пры му шае іх... па збя гаць ін шых жан чын. І 
гэ ты ж гар мон да па ма гае па рам па збя гаць сва рак і кан флік таў...

Дык ка му ве рыць, люд цы? Яны ж, тыя на ву коў цы, ха ця б па між са бой 
да мо ві лі ся б! А тое атры ма ла ся, як у тым анек до це. «Да ра гія дзяў ча ты, 
ка лі вы ўсё яшчэ спа дзе я це ся су стрэць ра зум на га, пры стой на га, сім па-
тыч на га, уваж лі ва га, шчод ра га і вы ха ва на га хлоп ца, дык да вя дзец ца 
вас рас ча ра ваць: та кіх са бак ра за бра лі яшчэ шча ню ка мі». Быц цам бы 
і хо ра ша ска за на і ў той жа час з якім пад тэкс там...

А, зрэш ты, ча го тут доў га раз бі рац ца? Шу каць, як той ка заў, трэ ба! 
Ня хай са бе і па ге на ты пе, і на ма ле ку ляр ным уз роў ні. Знай сці — гэ та 
ж так са ма за да ча ня прос тая. Так што па жа дан не толь кі ад но: шу кай це 
і не па мы ляй це ся!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Шу каць, як той ка заў, 
трэ ба! Ня хай са бе 
і па ге на ты пе, і на 
ма ле ку ляр ным уз роў ні. 
Знай сці — гэ та ж так са ма 
за да ча ня прос тая.
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«ЗА СТА ЛО СЯ НА РА ДЗІЦЬ ДЗЯ ЦЕЙ «ЗА СТА ЛО СЯ НА РА ДЗІЦЬ ДЗЯ ЦЕЙ 
І ПА ШЫ РЫЦЬ КВА ТЭ РУ»І ПА ШЫ РЫЦЬ КВА ТЭ РУ»

Гурт «Цвет Алоэ» іс нуе з 2007 го да.
Пер шую па пу ляр насць гур ту пры нес ла кам па зі-

цыя «Бе лым сне гам», за якую яны атры ма лі прэ-
мію «Пес ня го да».

У 2008-2009 г.г. «Цвет Алоэ» прад стаў ляў Бе-
ла русь на між на род ным кон кур се «Но вая хва ля» 
і прай шоў у фі нал.

У 2010 го дзе вы да лі дэ бют ны аль бом «Пя шчо-
та».

2011 год — ка лек тыў атрым лі вае На цы я наль-
ную му зыч ную прэ мію тэ ле ка на ла СТБ у на мі на-
цыі «Прыз гля дац кіх сім па тый». У гэ тым жа го дзе 
хлоп цы за піс ва юць ду эт на пес ню «Су свет» з Ні-
най Баг да на вай.

2013 год — змя ня ец ца са стаў ка лек ты ву і вы-
хо дзіць аль бом «На ша ле та».

З бра там Юры ем, яго жон кай Свят ла най З бра там Юры ем, яго жон кай Свят ла най 
і баць кам Эду ар дам Іва на ві чам.і баць кам Эду ар дам Іва на ві чам.


