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— Як ад бы ло ся ва ша пер шае 
«спат кан не» з ду дой?

— Гэ та бы ло га доў 15 та му. Та-
ды я толь кі па чаў зай мац ца гіс та-
рыч най рэ кан стру цы яй і па чуў ду ду 
на бе ла рус кім ры цар скім фес ты-
ва лі «Бе лы за мак» у Ма ла дзеч не. 
Спа чат ку за ха цеў на быць са бе ду-
ду, ад нак пас ля вы ра шыў зра біць 
ін стру мент сва і мі ру ка мі. Вя до ма, 
для гэ та га трэ ба бы ло знай сці май-
строў, і ў по шу ках мне да па маг ла 
ад на з за сна валь ні каў бе ла рус ка га 
ры цар ска га ру ху Ары на Ве леж. Яна 
да ла мне тэ ле фон ны спіс май строў-
ду да роў — уся го ча ты ры ну ма ры. 
Па раў най це: за раз май строў ду ды, 
мо жа, ча ла век 15, а коль касць тых, 
хто іг рае на ёй, даў но пе ра ва лі ла 
за сот ню.

Пер шым, хто ад ка заў, стаў То-
дар Каш ку рэ віч. Мы да мо ві лі ся, 
што ён бу дзе ра біць мне ін стру мент 
і па ка жа сам пра цэс яго ства рэн-
ня. Так я па тра піў у ча ляд ні кі да 
май стра. Пер шую ду ду мы ра бі лі 
пры клад на паў го да. Што ці ка ва, 
пры па ла ўсё гэ та на апош ні курс 
уні вер сі тэ та, і я, за мест на пі сан ня 
дып ло ма, та чыў і рэ заў ін стру мен-
ты. Тым не менш дып лом я та ды 
аба ра ніў на «вы дат на».

— Чым бе ла рус кая ду да ад-
роз ні ва ец ца, ска жам, ад шат-
ланд скай ва лын кі?

— Тым жа, чым бе ла рус кая мо-
ва ад ня мец кай. Прын цып і наз ва 
па доб ныя, а да лей па чы на юц ца 
ад роз нен ні: кан струк цыя, спо саб 
атры ман ня гу ку, знеш ні вы гляд і, 
га лоў нае, рэ пер ту ар. Уя ві це са бе 
ва лын ку — вя до мы шат ланд скі 
ін стру мент з ме хам і драў ля ны мі 
труб ка мі. Дык вось, усе ду ды ро-
бяц ца па та кім прын цы пе. Ка ра-
цей, ка лі прос та — гэ та мя шок, у 
які на дзі ма ец ца па вет ра, і драў ля-
ныя труб кі. Пя рэд няя з іх на зы ва ец-
ца жа лей кай. На ёй вы кон ва ец ца 
ме ло дыя. Тыя, што зза ду, — гэ та 
«бур до ны», ці «гу кі». У ва лын цы 
тры бур до ны ля жаць на пля чах у 
май стра, «вы да юць» ад ну но ту ды 
ства ра юць фон, на якім іг рае жа-
лей ка. У бе ла рус кай тра ды цыі ёсць 
ду ды з ад ным, дву ма ці тры ма бур-
до на мі. Яны, ад па вед на, так і на-
зы ва юц ца — ад на бур дон ная, двух-
бур дон ная. З тры ма і бо лей «труб-
ка мі» — гэ та ўжо ма цян ка, аль бо 
мыць ян ка. Акра мя та го, вя до мы 
яшчэ адзін тып, рас паў сю джа ны на 
на шых зем лях, — ся рэд ня веч ная 
ду да. У ва лын кі бур до ны ля жаць на 
пля чах ду да ра і «гля дзяць» уверх, а 
ў на шай ду дзе гэ тыя «труб кі» на кі-
ра ва ны ўніз і зві са юць зза ду.

— Гэ ты ін стру мент тра ды цый-
на аса цы ю ец ца з муж чы нам-ду-
да ром. А ці іг ра юць на ім жан-
чы ны?

— Сён ня іг ра юць. Ран ей, хут чэй 
за ўсё, не іг ра лі: не эс тэ тыч на бы-
ло, дый фі зіч на гэ та няпрос та. А 
ка лі ўда вац ца ў тое, што ду да ме-

ла най перш сак раль ны і мі фіч ны 
сэнс, то дак лад на мож на ска заць: 
спра ва жра ца ці свя та ра не бы ла 
жа но чай.

— А для вас ства рэн не ду ды 
з'яў ля ец ца сак раль ным ры ту а-
лам?

— Сак раль насць — гэ та та кая 
доб рая ад маз ка для гуль та ёў, каб 
не пра ца ваць. На тхнен не і му зы 
пры хо дзяць не да ля ні вых, а да пра-
ца ві тых. Та му не ду маю, што вы раб 
ду ды — сак раль нае дзе ян не. А ў 
даў ней шыя ча сы аб ста ві ны бы лі ін-
шыя. На прык лад, тую ж ску ру для 
ін стру мен та нель га бы ло ку піць на 
ску ра ным за вод зе. Зна чыць, трэ-
ба бы ло са мо му пад рых та ваць 
яе: за біць жы вё лу, злу піць ску ру, 
апра ца ваць яе... Уво гу ле, там дзе 
ёсць смерць — там і свя та рства, 
і сак раль насць. Для вы ра бу ду ды 
не ка то рыя з ма тэ ры я лаў на бы ваю, 
а драў ні ну на рых тоў ваю сам.

— Коль кі ча су вам па тра бу ец-
ца, каб зра біць ду ду?

— Пры клад на ме сяц. Але звы-
чай на раб лю ін стру мент, па куль 
ро біц ца. Тэр мі ны не стаў лю і пры-
му шаць ся бе да пра цы не ба чу сэн-
су, бо не ве ру ў доб рую пра цу пад 
пры му сам.

— Зна ё мы май стар-сты ліст 
ка жа, што не кож на му ча ла ве ку 
мо жа за плес ці дрэ ды: ка лі ба-
чыць, што гэ та толь кі з-за мо ды і 
ча со вай пры ха ма ці, што ча ла век 
не змо жа да лей за імі са чыць, 
дык ад маў ляе. Ці кож ны мо жа 
за мо віць у вас ду ду?

— Ёсць у лю дзей та кая звыч-
ка — ра біць са сва ёй пра цы ней кі 
культ. Гэ та дак лад на не пра мя не, 
і на ду хоў на га на стаў ні ка я не прэ-
тэн дую. Па ра іць неш та ма гу. Ка лі 
хо чац ца ча ла ве ку дрэ ды зра біць, 
ду ду ці яшчэ што, дык ня хай па-
спра буе. Та му раб лю ду ды ўсім, 
хто па жа дае.

— Да рэ чы, ці ад соч ва е це да-
лей шы лёс сва іх ін стру мен таў?

— Так, бо ці ка ва, ці ёсць «пра-
соў ван не»: ча му на ву чыў ся му зы-
ка, як гу чыць ду да. Да та го ж трэ ба 
да па ма гаць з яе на строй кай. Усе, 
хто на бы вае ін стру мент, праз па ру 
тыд няў пры хо дзяць да мя не і па каз-
ва юць, як уме юць іг раць. Мне ад та-
ко га ві до ві шча ста но віц ца смеш на: 
сам год-два ву чыў ся на строй ваць 
яе, а пас ля іг раць. А яны праз ты-
дзень ужо ду да ры (смя ец ца). Але 

я, ка лі быў ма ла ды, сам так ду маў. 
Сяб ры ка жуць, што маю іг ру на 
ін стру мен це пер шыя паў го да слу-
хаць бы ло цяж ка (смя ец ца).

— У апош нія га ды ў Бе ла ру-
сі з'я ві ла ся мо да на за мор скія 
ін стру мен ты — на прык лад, за-
ход не аф ры кан скія ба ра ба ны 
джэм бэ. Ці ёсць по пыт на бе ла-
рус кую ду ду (да рэ чы, не та кую і 
тан ную — ка ля 500 до ла раў) за 
ме жа мі на шай кра і ны?

— Што да ты чыц ца джэм бэ і 
ін шых мод ных ін стру мен таў, гэ та 
спра ва мар ке то ла гаў, якія на вез лі 
ў кра мы тое, што прос та на быць 
за мя жой. Кошт не вя лі кі і лёг ка 
пра даць. Умоў на ка жу чы, узяў ты 
гэ ты ба ра бан, сеў на траў ку і бі ў 
яго. Але гэ та не му зыч ны ўзро вень 
(смя ец ца). Гэ та за баў кі. Сур' ёз ныя 
му зыч ныя ін стру мен ты каш ту юць 
гро шай, а яшчэ па тра бу юць да гля-
ду і ўмен ня імі ка рыс тац ца.

На маю дум ку, па рог ува хо-
ду ў му зы ку толь кі па да ец ца ніз-
кім. Мож на га да мі біць у джэм бэ 
і ду маць, што ты му зы кант. Толь кі 
адзін кі вый дуць на вя лі кую сцэ ну 
соль на ці ў скла дзе доб рых гур тоў. 
Але гэ та нар маль на. Жыц цё не та-
кое доў гае. Трэ ба спра ба ваць ся бе 
ў роз ных пра фе сі ях, шу каць сваё. 
А по пыт на ду ду ці ін шы ін стру мент 
заў сё ды бу дзе ад ноль ка вы. Да рэ-
чы, за ка зы пры маў з кра ін-су се дак: 
Поль шчы, Літ вы, Ра сіі. Што ці ка ва, 
толь кі ў Ра сіі ня ма ўлас на га ві ду 
ду ды.

— Вы са мі шмат экс пе ры мен-
ту е це. Узяць, на прык лад, му зы ку 
гур та «PAWA», якую пра зва лі тан-
ца валь най фольк-элект ро ні кай. 
Ці мож на яе на зваць спро бай па-
пу ля ры за цыі ду ды?

— На маю дум ку, не. Але па-
хваль на тое, што ба чы це ме на ві та 
так. Зна чыць, атры ма ла ся доб рая 
му зы ка, якая мо жа неш та па пу ля-
ры за ваць (смя ец ца). Уво гу ле, пра-
ект «PAWA» — гэ та спро ба вы кон-
ваць ці ка вую му зы ку. Іг раць тое, 
што па да ба ец ца, экс пе ры мен та-
ваць і не ба яц ца гэ та га.

— Ня даў на ў вас вый шаў дыск 
«Ду да бе ла рус кая», дзе прад-
стаў ле на чыс тае гу чан не ду ды 
без ліш ніх эфек таў. Ка му бу дзе 
ка рыс ным гэ ты дыск?

— Ён для ўсіх, хто хо ча на ву чыц-
ца іг раць на ду дзе. Там ёсць но ты, 
за пі сы ме ло дый з мет ра но мам, ме-
ло дыі ў ма ім вы ка нан ні. Ка ра цей, 
ёсць тое, з ча го па чаць, і тое, да 
ча го трэ ба ім нуц ца.

— Ні дня без ду ды — гэ тыя 
сло вы пра вас?

— Мо жа, усё жыц цё і пра жыў бы 
без ду ды. Але лёс склаў ся так, што 
ця пер — ні дня.

— Што трэ ба для та го, каб 
стаць доб рым ду да ром?

— Як і ў лю бым за ня тку — кроп-
ля та лен ту і пра ца, пра ца, пра ца!

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

— Па да ец ца, што па доб ных пра-
ек таў у Бе ла ру сі не бы ло ра ней і ня-
ма ця пер. Як уз нік ла ідэя ства рыць 
са праўд ную рок-шко лу?

— Ка лі я ву чыў ся на трэ цім ці чац-
вёр тым кур се му зыч на га ву чы лі шча імя 
Глін кі, то па чаў да ваць уро кі элект ра гі-
та ры ў ся бе до ма. Ад ной чы я зра зу меў, 
што маю над та мно га вуч няў. Та ды вы-
ра шыў па шы рыць пра цу, пры ду маць 
но выя кі рун кі для за ня ткаў і пра во дзіць 
уро кі ў сту дыі. Га ды два я зды маў яе і 
пра ца ваў там. По тым мы пры дба лі ўлас-
нае па мяш кан не, я за пра сіў пе да го гаў. І 
з та го ча су мы па спя хо ва пра цу ем.

— Аляк сандр, вы час та пра во дзі це 
май стар-кла сы з за меж ны мі вы ка-
наў ца мі, му зы кан та мі. Ка го з са мых 
зна ка мі тых мо жа це пры га даць?

— Ка неш не, усе, хто хоць тро хі ве-
дае пра на шу рок-шко лу, чу лі, што я 
не адзін раз за пра шаў Вік та ра Смоль-
ска га, гі та рыс та зна ка мі та га ня мец ка га 
гур та Rаgе. Сме ла ма гу ска заць, што 
Вік тар ужо мой ся бар, мы з ім увесь 
час стэ ле фа ноў ва ем ся, пе ра піс ва ем-
ся. І кож ны раз, ка лі ён пры яз джае ў 
Мінск — ці на кан цэр ты, ці прос та на-
ве даць баць коў, — я пра шу Вік та ра 
пра вес ці май стар-кла сы або ін ды ві ду-
аль ныя за ня ткі ў на шай шко ле.

— Час та ка жуць, што не кож на-
га ча ла ве ка мож на на ву чыць доб ра 
іг раць на ін стру мен це. Ці са праў ды 
гэ та так?

— Мне па да ец ца, што на ву чыць іг-
раць мож на кож на га. Але пы тан не ў 
тым, яко га ўзроў ню да сяг не та кі му зы-
кант. Вель мі важ ныя пер ша па чат ко выя 
да ныя. Да мя не пры хо дзяць роз ныя лю-
дзі. За зна чу, што з да рос лы мі пра ца-
ваць больш скла да на: у іх ня ма ча су 
на за ня ткі до ма. З дзець мі і сту дэн та мі 
ўсё на мно га пра сцей: яны па ста ян на 
зна хо дзяц ца ў пра цэ се на ву чан ня, та му 
вы кон ваць хат нія за дан ні і зай мац ца ве-
ча ра мі для іх нар маль ная прак ты ка.

— Зда ра ец ца, што ча ла век, вый-
шаў шы на сцэ ну, губ ля ец ца, па ло-
ха ец ца, не ве дае, што ра біць, як ру-
хац ца... Ву чы це, як па во дзіць ся бе 
пе рад пуб лі кай?

— Ка неш не, са стра хам сцэ ны су-
ты ка ец ца амаль 99 пра цэн таў му зы-
кан таў. Бо ад на спра ва іг раць пе рад 
вы клад чы кам, сва я ка мі і сяб ра мі, зу сім 
ін шая — вый сці на сцэ ну і па ка заць ся-

бе пе рад аў ды то ры яй не зна ё мых лю-
дзей. Гэ та вя лі кая псі ха ла гіч ная на груз-
ка, да якой па трэб на рых та вац ца. Пад-
час вы ступ лен ня важ на не за мы кац ца 
ў са бе, іг раць не для ся бе, а ста рац ца 
ме на ві та для гле да чоў. Вар та ра зу мець, 
што пуб лі цы трэ ба не прос та дэ ман-
стра ваць якас ную іг ру на ін стру мен це, 
трэ ба кан так та ваць з гле да ча мі — праз 
по гляд, ру хі.

— Ці ёсць ся род вы пуск ні коў рок-
шко лы му зы кан ты, якія ўжо вы сту-
па юць у скла дзе гур тоў ці ма юць 
свае пра ек ты?

— Ма гу сме ла на зваць ка ман ду 
Fоr-Аbоut-Frоm — іх гі та рыст і ва ка ліст 
зай ма лі ся ў нас у шко ле. Гэ та вель мі 
та ле на ві тыя ма ла дыя лю дзі. Я ім ця пер 
да па ма гаю за піс ваць аль бом, раб лю 
аран жы роў кі, пад каз ваю, як яны па він-
ны гу чаць.

— Што мо жа це 
па ра іць ма ла дым 
лю дзям, якія хо чуць 
на ву чыц ца іг раць 
на гі та ры, — на-
прык лад, 13-га до-
вым школь ні кам?

— 13 га доў, на-
пэў на, са мы леп шы 
ўзрост, ка лі трэ ба 
брац ца за гі та ру ці 
ней кі ін шы ін стру-
мент. Яшчэ ні чо га не 
ад ваб лі вае, бо ка лі 
па чы на ец ца ву чо ба ва 
ўні вер сі тэ це ці пра ца, 
то на за ня ткі му зы кай 
за ста ец ца менш ча-
су, сіл і эн ту зі яз му. У 
мя не ёсць 11-га до вы 
ву чань, і ма гу ска-
заць, што ён пра грэ-
сі руе лепш за ін шых, 
бо мае вя лі кі ін та рэс. 
Яму над звы чай па да-
ба ец ца ўсё, што ад бы-
ва ец ца ў на шай шко ле 
і ўво гу ле ў му зыч ным 
све це. Ён пры мае ўсё, 
што я пра па ноў ваю, і 
без праб лем гэ та вы-
кон вае.

— Як атры ма-
ла ся, што вы са мі па ча лі зай мац ца 
му зы кай — іг раць ме на ві та на гі та-
ры?

— Я не па мя таю, у які мо мант мя не 
за ха пі ла му зы ка. Ка лі пры хо дзіў у гос-
ці і ба чыў му зыч ны ін стру мент — прос-
та браў і неш та іг раў. Не ўме ю чы, не 
ве да ю чы нот. Сур' ёз ныя, больш-менш 
пра фе сій ныя за ня ткі му зы кай па ча лі-
ся га доў у дзе вяць, ка лі я стаў ха дзіць 
у му зыч ны гур ток. Ка лі прый шоў час 
вы бі раць ін стру мент, я ха цеў іг раць на 
сін тэ за та ры. На той час, на пэў на, гэ та 
бы ло вель мі па пу ляр на. Але фар мі ра-
ва ла ся вя лі кая гру па гі та рыс таў, та му і 
я вы браў гі та ру. Хоць толь кі гі та рыс там 
я ся бе на зваць не ма гу, бо без праб-
лем ва ло даю ба ра ба на мі і фар тэ пі я на. 
Лі чу, што важ ней быць му зы кан там 
уво гу ле, чым вель мі тэх ніч ным вы ка-
наў цам на ад ным ін стру мен це.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
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Ка лі прос та — гэ та мя шок, 
у які на дзі ма ец ца па вет ра, 
і драў ля ныя труб кі. 
Пя рэд няя з іх на зы ва ец ца 
жа лей кай. На ёй 
вы кон ва ец ца ме ло дыя. 
Тыя, што зза ду, — 
гэ та «бур до ны», ці «гу кі».

Ме ды я тарМе ды я тар

ШКО ЛА ДЛЯ... ШКО ЛА ДЛЯ... 
РО КЕ РАЎРО КЕ РАЎ

Пад час вы ступ лен ня важ на 
не за мы кац ца ў са бе, іг раць 
не для ся бе, а ста рац ца 
ме на ві та для гле да чоў. Вар та 
ра зу мець, што пуб лі цы трэ ба 
не прос та дэ ман стра ваць 
якас ную іг ру на ін стру мен це, 
трэ ба кан так та ваць 
з гле да ча мі — праз по гляд, ру хі.

На пэў на, мно гія школь ні кі ма раць быць удзель ні ка мі рок-гур та. Іг раць на 
ба ра ба нах, як Ларс Уль рых з гур та Mеtаllіса, спя ваць, як Ва ле рый Кі пе лаў, 
ці быць та кім жа кру тым гі та рыс там, як Вік тар Смоль скі з Rаgе. Мож на вы-
кон ваць вя до мыя кам па зі цыі на школь ных ве ча ры нах, за ва ёў ваць сэр цы 
дзяў чат пры го жы мі спе ва мі ці прос та рэ пе ці ра ваць з сяб ра мі. Ра ман ты ка! 
Але ку ды пай сці, каб на ву чыц ца іграць, спя ваць і ар га ніч на па во дзіць ся бе 
на сцэ не? Як знай сці на стаў ні ка, які ву чыў бы не толь кі «га мам» і ўрыў кам 
з Бет хо ве на ці Мо цар та, але і да па мог бы стаць са праўд ным ар тыс там? 
Што ра біць, ка лі та бе ўжо за 20 і ў му зыч ную шко лу іс ці поз на? Сён ня мы 
гу та рым з за сна валь ні кам і кі раў ні ком ста ліч най рок-шко лы Dіscovery 
вы дат ным гі та рыс там Аляк санд рам Kіss.

«ЦЯ ПЕР Я БЕЗ ДУ ДЫ — 
НІ ДНЯ»
Ці як гэ та — Ці як гэ та — 
«гу кі» за пля чы ма на сіць«гу кі» за пля чы ма на сіць

Юрась Пан ке віч заўж ды ро біць тое, што яму 
па да ба ец ца. Ка лісь ці яму вель мі спа да ба ла ся 
ду да, і ён, не доў га раз дум ва ю чы, вы ра шыў 
зра біць ін стру мент сва і мі ру ка мі. З та го 
ча су прай шло больш як дзе сяць га доў. 
Але спа дар Юрась 
пра цяг вае сваю спра ву: 
вы раб ляе ду ды і ву чыць 
ах вот ных іг раць на іх, 
сам вы кон вае ці ка вую 
экс пе ры мен таль ную 
му зы ку, звяз ва ю чы ў ад но 
цэ лае тра ды цый нае 
гу чан не ду ды з су час ны мі 
бі та мі (ка лі вы чу лі гур ты 
«PAWA» і «Testamentum 
Terrae»). Мы па гу та ры лі 
пра яго шлях да ду дар ства, 
сак раль насць гэ тай спра вы 
і мо ду на ін стру мент...


