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

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Са ма ж кон кур сы вы бі ра ла, са ма ез-
дзі ла на іх. І та ды не ўзні ка ла ду мак 
кштал ту: маў ляў, «вось там рэ жы-
сёр з Пі це ра па кі ну ла свае ка ар ды-
на ты — зна чыць, трэ ба па ехаць на 
пра слу хоў ван не». Ця пер жа ў мя не 
па чы на ец ца но вы этап. На прык лад, 
пад час ад на го з апош ніх кон кур саў 
у Но ва ра сій ску (на кон кур се «Мар скі 
ву зел» Воль га за ня ла сё ле та пер шае 
мес ца. — Аўт.) мы ме лі маг чы масць 
па зна ё міц ца з мэ рам го ра да. Лаў рэ-
а ты атры ма лі шанц пры ехаць у го рад 
на ін шыя кан цэр ты. Так са ма чле ны 
жу ры з Маск вы па кі ну лі свае кан так-
ты і па пра сі лі да слаць ім наш ма тэ ры-
ял. Та му сён ня я ўжо не толь кі зай ма-
ю ся твор час цю, але і спра бую ра біць 
ней кія кро кі па яе пра соў ван ні.

Баць кі, да рэ чы, жа дан не адзі-
най дач кі зра біць кар' е ру спя вач кі 
пад трым лі ва юць. А яна са ма не ка лі 
вель мі ба я ла ся рас ча ра ваць іх сва ім 
вы ба рам. У шко ле бы ла вы дат ні цай 
і збі ра ла ся па сту паць на юры дыч ны 
фа куль тэт БДУ. Ка лі ж па ступ лен-
не су па ла з чар го вы мі кон курс ны мі 
«гаст ро ля мі», Воль га зра зу ме ла, што 
збо чыць з гэ та га шля ху не мо жа. І пай-
шла ву чыц ца ва Уні вер сі тэт куль ту ры, 
по тым вы кла даць у му зыч най шко ле 
№1 Мін ска, у сце нах якой са ма не ка лі 
спа сці га ла «азы» му зы кі. З дзець мі 
дзяў чы на пра цуе ўжо амаль пяць га-
доў, дзя ку ю чы ча му не губ ляе вель мі 
важ на га — здоль нас ці ма рыць:

— По бач з імі я гля джу на свет шы-
ро ка рас плю шча ны мі ва чы ма, і хо чац-
ца ве рыць толь кі ў леп шае. У та кія 
мо ман ты я ні бы неш та ўваск ра шаю 
ўнут ры ся бе, ня хай дзі ця чае, на іў нае, 
але гэ та дорыць но выя ад крыц ці, маг-
чы масць гля дзець на звы чай ныя рэ чы 
па-но ва му. І, га лоў нае, дзе ці — мой 
сты мул не ста яць на мес цы.

— А му зы ка здоль ная ства рыць 
цуд?

— Мас тац тва на огул ле чыць ду шы 
лю дзей, ду хоў на ўзба га чае нас. Я, 
на прык лад, ад чу ваю гар мо нію, на-
вед ва ю чы ці ка вы кан цэрт. І маг чы-
масць да сяг нуць гэ та га ста ну і ёсць 
для мя не пра ява цу да дзей ных улас-
ці вас цяў му зы кі.

Яе га лоў ныя ма ры сён ня пра тое, 
каб бы лі зда ро вы мі бліз кія. А шчас лі вай 
яе ро біць лю бі мая пра ца. Воль га пры-
трым лі ва ец ца кла січ на га рэ цэп ту:

— Для пос пе ху не аб ход на 99 пра-
цэн таў пра ца ві тас ці. Я ба чы ла роз-
ных лю дзей: ад ным не ха пае са ма-
ар га ні за цыі, дру гім — ча ла ве ка, які 
на кі ра ваў бы да да сяг нен ня мэ ты, і 
та ды яны губ ля юц ца, та лент рас тва-
ра ец ца. А ка лі пра цу еш, пра цу еш, то 
так лёг ка не зда еш ся.

— А як прый шлі да дум кі, што 
твор часць мо жа пры но сіць яшчэ 
і ды ві дэн ды?

— Ма быць, на сту піў мо мант, ка лі 
зра зу ме ла, што час сы хо дзіць, а да 
ней ка га кан крэт на га вы ні ку я не на-
блі зі ла ся. Та му зра бі ла на ват твор чы 
пе ра пы нак — два га ды маў чан ня без 
ства рэн ня пе сень і вер шаў. Вы ра шы-
ла, што трэ ба неш та змя няць, пры-
чым ка рэн ным чы нам. Па ча ло ся ўсё з 
па ступ лен ня ў Ака дэ мію мас тац тваў, 
ку ды я прый шла, каб па гля дзець, 
што та кое ак цёр скае май стэр ства, 
сцэ ніч ная мо ва — сло вам, за ха це-
ла ся глы бей ка паць, бо вы ка нан не 
і скла дан не му зы кі — ад на спра ва, 
а вось ар тыст і яго сцэ ніч ная роз-
на ба ко васць — зу сім ін шае. У твор-
чай ат мас фе ры знай шла штур шок 
да да лей ша га раз віц ця. Пра ца над 
са бой, су стрэ ча з Ар цё мам (Ар цём 
Еў сі е віч — ма ла ды рэ жы сёр, ра зам 
з якім Воль га ства ры ла экс пе ры мен-
таль ную сту дыю-шко лу му зыч на га і 
тэ ат раль на га мас тац тва «КОД'А». — 
Аўт.), ча ла ве кам-вар' я там, ка лі ка-
заць пра яго імк нен ні і твор чыя за-
дум кі, а тут яшчэ і мой ад на курс нік 
Ан тон пад клю чыў ся (Ан тон Ша ку-
лін — ма ла ды кам па зі тар-аран жы-
роў шчык; у твор чым тан дэ ме з хлоп-
ца мі быў ство ра ны мю зікл «Пра фе сія 
ГрусТ нік». — Аўт.), з якім пра цую над 
пер шым му зыч ным аль бо мам. Мо жа, 
гэ та так са ма знак лё су?

— Чым збі ра е це ся за ці ка віць 
аў ды то рыю?

— Мы зня лі пер шы кліп на пес ню 
«Мой дом». Па куль што я яшчэ не 
ма гу спы ніц ца і не як ацэнь ваць зроб-
ле нае. Я поў нас цю ад да юся пра цэ су, 
а час па ка жа, на коль кі на ша пра ца 
пра дук тыў ная, ад гук нец ца на яе нех-
та аль бо не. Пер шы крок зроб ле ны, 
пра цу ем над но вы мі пес ня мі. Пе рад-
усім ха чу, каб быў свой рэ пер ту ар. 

Для мя не гэ та перш за ўсё маё сло ва 
ў му зы цы. На ват ня даў на ў Іс па нію 
на ве да ла ся з мэ тай па ка заць сваю 
твор часць. Бо я ўжо вы рас ла з кон-
кур саў і ця пер маю па трэ бу га ва рыць 
пра ін шыя рэ чы на сва ёй мо ве.

— З ба чан нем улас на га сты лю, 
тэ ма ты кі ў твор час ці ўжо вы зна-
чы лі ся?

— Ве да е це, я доў гі час вы кон ва ла 
роз ныя кам па зі цыі, не ве да ю чы, ча го 
ха чу дак лад на. Ра бі ла спро бы ў на пі-
сан ні му зы кі, хоць і не ад но шу ся бе 
да кам па зі та раў. А ця пер ба чу, якую 
лі нію мне трэ ба раз ві ваць. Як аў тар, 
я ці каў лю ся фі ла соф скі мі тэ ма мі. На-
прык лад, пер шая кам па зі цыя «Мой 
дом»: як бы да лё ка ні імк нуў ся ча-
ла век зай сці ў сва іх па мкнен нях, ён 
сэр цам заў сё ды вяр та ец ца ў род ныя 
сце ны. Са ма час та бы ваю ў раз' ез-
дах і ве даю, на коль кі важ на ад чу ваць 
пад трым ку род ных, ка лі ты да лё ка. 
Як бы па фас на тое ні пра гу ча ла, але 
я люб лю на шу кра і ну, бо тут мой дом, 
мая сям'я. І пер шая пес ня ад люст-
роў вае ўсё тое, чым я да ра жу. Мя не 
хва люе тэ ма мес ца ча ла ве ка ў су час-
ным све це, мне бліз кая га рад ская лі-
ры ка, на поў не ная фар ба мі па чуц цяў 
і пе ра жы ван няў лю дзей, якія веч на 
зна хо дзяц ца ў по шу ках сэн су жыц ця. 
У на ступ най пес ні, над якой мы пра-
цу ем, «Гук за сця ной», я рас каз ваю 
як раз пра тое, што час та ў гон цы за 
пос пе хам мы пры хо дзім да фі ні шу, 
не ад чу ва ю чы шчас ця і за да валь-
нен ня. Бо ўсю ды пра па ган ду юц ца 
ней кія ма дэ лі, шаб ло ны шчас лі ва га 
іс на ван ня — а гэ та ўсё пус тое. Я лі-
чу, што перш за ўсё трэ ба слу хаць 
сваё сэр ца і ра біць тыя кро кі, якія 
на паў ня юць ця бе гар мо ні яй. Жы ві, 
не здрадж ва ю чы са бе, — вось з ча го 
па чы на ец ца мая му зы ка.

Сён ня Воль га рых ту ец ца ска-
заць сваё сло ва як му зы кант, яко му 
ёсць чым па дзя ліц ца. Ці не ба іц ца 
гэ тая пя шчот ная дзяў чы на тра піць 
у ася ро дак шоу-біз не су, дзе мож на 
су тык нуц ца з ня доб ра зыч лі вас цю і 
зайз драс цю...

— Мне ўжо не ад ной чы да во дзі-
ла ся су ты кац ца з пра ява мі та го, 
пра што вы ка жа це, але не ба мя не 
абе ра гае. Так са ма лі чу, што маю да-
стат ко ва моц ны ха рак тар, а ў та кіх 
су тык нен нях вы пра цоў ва ец ца ўнут-
ра ны стры жань.

Але на ДРАП КО.

 «НЕ БА МЯ НЕ
           АБЕ РА ГАЕ...»

Час та бы ваю ў раз' ез дах 
і ве даю, на коль кі важ на 
ад чу ваць пад трым ку 
род ных, ка лі ты да лё ка. 
Як бы па фас на 
тое ні пра гу ча ла, але я люб лю 
на шу кра і ну, бо тут мой дом, 
мая сям'я.

Усю ды пра па ган ду юц ца 
ней кія ма дэ лі, шаб ло ны 
шчас лі ва га іс на ван ня — 
гэ та ўсё пус тое. Я лі чу, 
што перш за ўсё трэ ба 
слу хаць сваё сэр ца і ра біць 
тыя кро кі, якія на паў ня юць 
ця бе гар мо ні яй. Жы ві, 
не здрадж ва ю чы са бе, — 
вось з ча го па чы на ец ца 
мая му зы ка.

КА ЛІ ПРЫ РО ДА 
БЯ РЭ СВАЁ

«А лю бовь, как сон, а лю бовь, как сон, — гуч на раз но сіў ся над па-
сёл кам го лас юна ка, — а лю бовь, как сон, сто ро ной прош ла...» Ці то 
хло пец прос та ду рыў ся, ці то са праў ды неш та прай шло... Поз на ўве ча ры 
я вый шаў на двор, пры ту ліў ся да ка ло дзе жа, за ку рыў, слу хаў гэ ты го лас 
уна чы і ра да ваў ся за ся бе — ёсць, аказ ва ец ца, лю дзі, якія мо гуць спя-
ваць яшчэ горш! А по тым на ват кры ху па зайз дрос ціў, пры га даў шы, як і 
мы не ка лі ха дзі лі кам па ні яй па па сёл ку і пад гі та ру спя ва лі «Дэ мбе ляў»: 
«...Бу ду пить и гу лять, бу ду женщин лас кать и о служ бе сво ей вспоми-
нать». «Што ка жаш, хлоп чык?» — як лю біць паў та раць ка пі тан ка ман ды 
КВЗ «Кам ызяц кі край» — ло віш на тым, што ў мя не ні слы ху, ні го ла су? 
Дык, як га во рыц ца ў ад ным анек до це, у гру па вым спя ван ні — як у гру-
па вым сек се: заў сё ды пра фі ло ніць мож на. Але ж га вор ка не пра тое.

Вер нем ся да вы шэй па мя нё на га юна ка, чы ім го ла сам хі ба толь кі ў 
ад ным вя до мым мес цы «За ня та!» кры чаць... Ка лі б раз мо ва іш ла пра 
го рад, пэў на ж, пас ля та кіх спе ваў пад вок на мі ў мно гіх жыль цоў ру ка 
ужо па цяг ну ла ся б да тэ ле фо на — на рад мі лі цыі вы клі каць. Кштал ту 
як у той мі ні я цю ры ка ман ды КВЗ «Стом ле ныя сон цам» пра най ноў шую 
аў та ма біль ную сіг на лі за цыю. (Па ды хо дзіць да аў то хло пец, а ра зум ная 
сіг на лі за цыя яго ад ра зу па пя рэдж вае: «Ады дзі, бо Ся ро гу па за ву!» Той 
не рэ агуе, б'е на гой па ко лах. Сіг на лі за цыя не вы трым лі вае, і на ўвесь 
двор раз но сіц ца: «Ся-ро-га! Ся-ро-га! Ся-ро-га...») А ў вёс цы — зу сім 
ін шая спра ва. Тут брэх са бак і спе вы пра ня шчас нае ка хан не толь кі на-
паў ня юць ат мас фе ру сэн сам і пры кме та мі жыц ця. «Доб ра ж як, Ма шань-
ка!» — «Я не Ма шань ка!» — «Усё роў на доб ра!» Гэ та я ні ў якім ра зе не 
ў га неб ным сэн се пра вёс ку, а зу сім на ад ва рот. Га рад скім доб ра — у іх 
аг ні, транс парт да па зна шу міць. А ў сель скай мяс цо вас ці як сцям не ла, 
дык і сціх ла ўсё. За тое ду шэў нас ці па бо лей бу дзе.

Не, ну са праў ды, дзе ж яшчэ маг ло пра гу чаць вя до мае з філь ма 
«Фор му ла ка хан ня», як не ў вёс цы: «Хо чаш вя лі ка га, але чыс та га ка хан-
ня?.. Та ды пры ходзь сён ня ноч чу ў ад ры ну...» Мне заў сё ды бы ло шка да 
«дзя цей ас фаль ту» («Дзе ці гор. У сэн се гор цы», га ва рыў дзед Мі ця з 
«Ка хан ня і га лу боў») — га рад скіх пад лет каў, якія, не ма ю чы маг чы мас-
ці ба віць час на пры ро дзе, му сяць бяз вы лаз на зна хо дзіц ца у тлум ным і 
душ ным го ра дзе.

Вось ска жы це, вы ка лі-не будзь пла-
ва лі ў ра цэ пад зор ным не бам? «Ши-и-
кар ный вид!», га ва рыў у та кіх вы пад ках 
з ха рак тэр ным ак цэн там Міш ка Япон-
чык з се ры я ла «Ад ной чы ў Адэ се». Ка лі 
мност ва зо рак ад бі ва ец ца ў ва дзе і не 
зра зу ме ла — у ёй ты плы веш ці ў са мім 
не бе?.. Ка лі нер вы ка зы ча ад чу ван не 
глы бі ні, а во ка — «ру сал ка» по бач у 
свят ле Ме ся ца. І ці то во да рас ці да ця бе 
да кра на юц ца, ці то яна... Пай шлі не як 
з бу ду чай жон кай і сяб ра мі на шаш лы кі. А по тым на нас аб ры ну ла ся 
на валь ні ца. І мы, змок лыя да ніт кі, на крыў шы ся ўсе ра зам по сціл кай з 
га ла вой, бег лі праз по ле да «цы ві лі за цыі». Па мя та ец ца да гэ туль. Як і 
тое, ка лі, на спех збі ра ю чы ся, я вы пад ко ва кі нуў у агонь яе сон ца ахоў ныя 
аку ля ры. Вось, да вя ло ся ажа ніц ца, каб не як кам пен са ваць тую стра ту. 
(Жарт.) Як у тым анек до це. Бе раг во зе ра, за хо дзіць сон ца. Пры га жосць. 
Ён і яна. «Мі лы, мо жа, нам па жа ніц ца?» — «Да вай». Доў гая на пру жа ная 
паў за. «Мі лы, а ча го ты маў чыш?» — «Зда ец ца, я і так ужо ліш ня га ска-
заў». Да рэ чы, ма ла дая ка ля жан ка так са ма лю бі ла яшчэ зу сім ня даў на 
ўдва іх з су жэн цам у лес на шаш лы кі сха дзіць. У дэ крэт ным ця пер... «Я і 
не за ўва жыў, як зай шлі ў грэч ку. А яна ўсё ду мае — пе ра хо дзім рэч ку»... 
А па гры бы з дзяў ча та мі вы пра віц ца? Як там жар та ва ла ле ген дар ная 
збор ная БДУ — чэм пі ён Вы шэй шай лі гі КВЗ? «Як доб ра пай сці ў лес! 
Ідзеш з но жы кам: тут — лі січ ка, там — ба ра ві чок. А грыб ні ка су стрэ неш, 
дык і гра шы ма раз жыц ца мож на». Жар тую, вя до ма. Ха ця б ты гры бы тыя 
ўво гу ле за ўва жыў... Ся дзім вось так ад ной чы за на кры тай «па ля най», а 
тут грыб ні кі. І да нас! Маў ляў, чым па хва ліц ца мо жа це? А ў нас з са бой 
ні вя дзер цаў, ні ко шы каў. Но жык, праў да, быў — каў бас ку на ра заць...

Уво гу ле, тэ ма пры ро ды і ка хан ня — як Чук і Гек, як Чып і Дэйл, як 
інь і янь, як Пу цін і Мядз ве дзеў. Заў сё ды по бач, заў сё ды ра зам. «Ког да 
яблони цве тут, всем дев чон кам нравится, что бы им цве ты дарили, — и 
красивым, и не красавицам...» На ват ка лі, як у «Ка хан ні і га лу бах», 
на сту пае «фигура вто рая — пе чаль ная», г.зн. раз рыў ад но сін, зноў жа 
без на ва коль на га ася род дзя не абы сці ся. Як спя вае гру па «Бо жая ка-
роў ка», «ты о ста нешь ся од на среди бе рёз, ты проль ёшь ещё не ма ло 
горьких слёз...» Ну, а ча го здзіў ляц ца, ка лі ў яго за мест сэр ца — гра ніт-
ны ка мень? Трэ ба ж ба чыць, ка го вы бі ра еш. Па мя та е це, як да пы тан ня 
са ма прэ зен та цыі твор ча па ды шоў Ге ор гій Іва на віч, ён жа Го га, ён жа 
Го ша, ён жа Юрый, ён жа Го ра, ён жа Жо ра з філь ма «Маск ва сля зам не 
ве рыць»? Па-пер шае, мес ца пра віль нае вы браў. Дзе? Зра зу ме ла ж, на 
пры ро дзе! Каб во ка па ра да ваць па ста ра льным пей за жам. Па-дру гое... 
«Не-не-не, шаш лык жа но чых рук не цер піць. Вунь ідзі це ту ды, ва шы 
мес цы ў гля дзель най за ле». І пле дзі кам цёп лень кім так сціп ла нож кі 
пры кры вае («за ла тыя ру кі», як га ва рыў пра Ге ор гія Іва на ві ча адзін з 
яго сяб роў на гэ тым са мым пік ні ку), маў ляў, ад па чы вай, да ра жэнь кая. 
Ма лай чы на! Якая жан чы на змо жа ўста яць пе рад та кім па ды хо дам? А 
ўжо да ра ваць, што схлу сіў пра дзень на ра джэн ня, які на са мрэч у снеж-
ні, дык якая дра бя за ўсё гэ та!.. Так што пры ро да — вя лі кая сі ла. Толь кі 
га лоў нае, каб гэ та мы на яе ўлон ні ад па чы ва лі. А каб са ма пры ро да не 
ад па чы ва ла ні на нас са міх, ні на на шых бліз кіх!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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Пры ро да — вя лі кая 
сі ла. Толь кі га лоў нае, 
каб гэ та мы на 
яе ўлон ні ад па чы ва лі. 
А са ма пры ро да 
каб не ад па чы ва ла 
ні на нас са міх, 
ні на на шых бліз кіх!

Трупа студыі «КОД'А».


