
Бе ла рус кі гурт «Нель-
га за быць» іс нуе ўжо 
ча ты ры га ды. На ра-
хун ку му зы кан таў тры 
тэ ма тыч ныя пра гра мы 
і пе ра мо га ў фес ты ва лі 
«Бар даў ская во сень», 
які што год пра хо дзіць у 
Поль шчы. Пад час «жы-
во га» вы ступ лен ня «НЗ» 
ні бы па глыб ля еш ся ў 
ней кі свет лы фі ла соф-
скі транс. Ка мусь ці гэ та 
мо жа быць да спа до бы, 
ка мусь ці не, але абы яка-
вым не за ста ец ца ні хто 
— гэ та са праў ды нель га 
за быць. Пра асаб лі вую 
аў ру гур та і асэн са ван не рэ ча-
іс нас ці мы гу та рым з лі да рам 
ка лек ты ву Мі ха і лам Ба ра ноў-
скім.

— Ча ты ры га ды — да стат ко вы 
пе ры яд для «рас крут кі». Тым не 
менш, пра «Нель га за быць» ве да-
юць не шмат лю дзей. Ча му?

— Маг чы ма, з-за на шай сціп лас-
ці. Не ха це ла ся за яў ляць пра гурт 
без упэў не нас ці ў са бе як у ар тыс-
тах і штуч на ста рац ца яго не ку ды 
«пра піх нуць». Ка лі мы пач нём гэ та 
ра біць, знік не пэў ная аў ра ад гур та. 
Мне яна на шмат да ра жэй шая, чым 
тан ная па пу ляр насць.

— Што гэ та за аў ра і як яна 
ства ра ец ца?

— Лю дзі пры хо дзяць на на шы 
кан цэр ты не прос та ад па чыць, а 
эма цы я наль на па пра ца ваць ра зам 
з на мі, зра біць пэў ны вы сі лак, па-

глы біц ца ў тэ му. Ства ра ец ца та кая 
вель мі спе цы фіч ная, да вер лі вая 
ат мас фе ра, якая аб' яд ноў вае за лу. 
Слу ха ча нель га пад ман ваць, бо лю-
дзі ад чу ва юць, ка лі ар тыст ня шчы ры. 
Та му мы пра цу ем на мак сі му ме маг-
чы мас цяў. «Нель га за быць» сва ёй 
твор час цю ўзні мае пы тан ні, ак ту аль-
ныя для ўсіх, каб кож ны мог знай сці 
неш та сваё. Гэ та важ ны пад му рак 
для на ладж ван ня су вя зі. Яшчэ адзін 
склад нік — пэў ная эма цы я наль ная 
нот ка, якую мы за да ём на шай му зы-
кай, яна па ста ян на тры мае лю дзей 
«у то ну се». І ўсе ні бы пе ра но сяц ца 
ў ін шую рэ аль насць — і слу ха чы, і 
му зы кан ты. Я на ват не за ўва жаю, як 
пра хо дзіць час вы ступ лен ня.

— Ча му вы па ча лі сваю твор-
часць з паэ зіі Ка рат ке ві ча?

— Пра гра ма на вер шы Ула дзі-
мі ра Ка рат ке ві ча ста ла штурш ком, 
каб са браць гурт. Бо ў мя не з'я ві лі-
ся пэў ныя за ма лёў кі і ха це ла ся іх 

му зыч на раз на ста іць. У пер шую 
чар гу паў плы ва ла аса біс тае стаў-
лен не да сен ты мен таль на га ра-
ма на «Ле а ні ды не вер нуц ца да 
зям лі», ці «Нель га за быць». Твор 
і даў наз ву гур ту, ха ця, з пунк-
ту гле джан ня псі ха ло гіі, наз ва, у 
якой ёсць ад моў ная час ці ца, ня-
пра віль ная, але гэ та на ват мае 
сваю ці ка він ку.

— «Стра тэ гія» спра ца ва-
ла, гурт склаў ся. Што за лю дзі 
прый шлі ў яго?

— Ад ной чы на ву лі цы па ба чыў 
кам па нію, што іг ра ла на гі та рах, 
па зна ё міў ся. Адзін з гі та рыс таў, 
Ві таль Мур зіч, стаў на шым удзель-
ні кам. На дзея Проць ка (скрып ка, 

ва кал) тра пі ла ў гурт пас ля та го, як 
на ве да ла не каль кі ме ра пры ем стваў 
у му зеі (Мі ха іл з'яў ля ец ца на ву ко вым 
су пра цоў ні кам лі та ра тур на га му зея 
Мак сі ма Баг да но ві ча і за гад чы кам яго 
фі лі яла «Бе ла рус кая хат ка». — Аўт.). 
Ула дзі мір Пыль чан ка прый шоў да 
нас яшчэ лі цэ іс там, але яго ўзро вень 
ва ло дан ня акар дэ о нам нас цал кам 
за да во ліў. Апош няй з'я ві ла ся пер ку-
сі я ніст ка Воль га Ку ва е ва. Праў да, з 
на мі яна ўжо не іг рае, але ча сам пры-
хо дзіць да па ма гаць. Ва ўсіх удзель ні-
каў ёсць ін шыя за ня ткі, акра мя «НЗ»: 
Ула дзі мір ву чыц ца на юрыс та, На дзея 
іг рае ў ар кест ры му зыч на га ка ле джа 
і вы кла дае ў ад ным з цэнт раў дзі ця-
чай твор час ці. Ві таль — ды зай нер. 
Яшчэ да нас да лу чы лі ся два ча ла ве кі 
— гі та рыст Мак сім Са зо наў, які пра-
цуе ме та дыс там, і Анд рэй Бай ба коў 
(пер ку сія і буб ны) — пра гра міст. А я 
па аду ка цыі гіс то рык.

— І што вас пры вя ло ў му зы ку?

— Маг чы масць афарм ляць па чуц ці 
не толь кі сло ва мі, а гэт кай му зыч на-
паэ тыч най дзе яй. Я ста ра юся не раз'-
яд ноў ваць му зы ку і паэ зію, та му час та 
звяр та ю ся да твор час ці кла сі каў, а ў 
пес нях вя лі кую ўва гу на даю сло ву. Я 
лі чу, што гэ та вель мі важ ны склад нік, 
хоць за раз не так шмат му зы кан таў 
пра цу юць над ім на леж ным чы нам.

— Як на ра джа юц ца ва шы пра-
гра мы?

— Усё гэ та ад бы ва ец ца не як ін ту і-
тыў на і рап там. Я пра цую ў му зеі пяць 
га доў, і толь кі на па чат ку пя та га го да 
пра цы ў мя не не ча ка на з'я ві лі ся пес ні 
на сло вы Баг да но ві ча. Уво гу ле, твор-
часць — гэ та та кая дзея, якая на ра-
джа ец ца ўнут ры. Бо спа чат ку хо чац ца 
ад ка заць на пы тан ні са мо му са бе.

— А што імк ня це ся да нес ці да 
аў ды то рыі?

— У нас уся го тры пра гра мы, і кож-
ная, як нам па да ец ца, дае маг чы масць 
асэн са ваць ней кія сут нас ныя рэ чы. 
Пер шая — «Ле а ні ды не вер нуц ца да 
зям лі» — пра ка хан не: са праўд нае, з 
эмо цы я мі і ша лен ствам. Пра тое, як 
па чы на еш па-ін ша му ба чыць свет, які 
нас акру жае. Пра ка хан не, што ро біць 
ча ла ве ка ча ла ве кам.

Дру гая пра гра ма «Мес ца мо цы» 
на мае ўлас ныя вер шы пры све ча-
на ча ла ве ку ў су час ным бе ла рус кім 
гра мад стве. «Мес ца мо цы» — гэ та 

па ган скае свя ці лі шча ў Бе ла веж скай 
пу шчы на тэ ры то рыі Поль шчы. Ста-
ра жыт нае, спрад веч нае для бе ла ру-
саў мес ца, дзе яны маг лі звяр тац ца 
да ба гоў і да лу чац ца да іх сі лы, ця пер 
па-за ме жа мі на шай дзяр жа вы. Але 
мы ка жам аб тым, што на са мрэч у 
кож на га гэ тае «мес ца мо цы» — сваё, 
і яно зна хо дзіц ца «тут», пад на га мі. 
Зноў жа, як у Ка рат ке ві ча: «Кож ны 
ча ла век но сіць сваё не ба з са бою».

Трэ цюю пра гра му, якую мы на зва-
лі жу дас ным сло вам «Mertvets», пла-
ну ем прэ зен та ваць гэ тай зі мой. Гэ та 
не сма ка ван не не кра фі ліі і дэ ка дэнц-
тва, а спро ба зра зу мець су свет праз 
прыз му смер ці на пры кла дзе вер шаў 
Мак сі ма Баг да но ві ча. Ён во сем га-
доў пра жыў з не вы леч най хва ро бай 
і быў га то вы ў лю бы мо мант пай сці 
з жыц ця. Смерць ста ла са аў та рам 
яго бе ла рус кіх вер шаў, бо час, ка лі 
ён звяр нуў ся да іх, як раз пры па дае 
на пер шыя пра явы су хо таў. І ка лі на-
па чат ку твор часць яго бы ла да во лі 
цём най, то да лей усе пе ра жы ван ні 
паэ та пе ра лі лі ся ў тон кае ўспры няц це 
і ра зу мен не све ту, якое ён на ву чыў ся 
пе ра да ваць сло вам. Усе ў яго акру-
жэн ні дзі ві лі ся, на коль кі ён ся бе ад дае 
гэ тай пра цы — шчы ра і да шчэн ту. Як 
ча ла век, яко му ня ма ча го страч ваць, 
апроч ідэі. Ад гэ та га дры жы кі бя гуць 
па ску ры. Мы пра па ну ем слу ха чам 
ра зам па раз ва жаць пра гэ та.

Але на шыя вы ступ лен ні — ці то 
ма лень кія пра гра мы, ці то вя лі кія — 
ні ко лі не за кан чва юц ца цем рай, а 
заў сё ды па кі да юць свят ло над зеі. Як 
у ад ным з апош ніх вер шаў Баг да но-
ві ча: «Я не са мот ны, я кні гу маю».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
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Гурт «PROSSPEKT» — з 
лі ку тых ма ла дых ка лек-
ты ваў, якія не так даў но 
з'я ві лі ся, але ўжо за яві-
лі пра сваё іс на ван не, 
вы сту па юць на роз ных 
му зыч ных пля цоў ках. 
На сён ня яны вы пус ці-
лі ўлас ны аль бом, зня лі 
тры клі пы і па спра ба ва лі 
ся бе ў ін шых пра ек тах. 
Так, на прык лад, гурт 
удзель ні чаў у мю зік ле 
«Rock of ages» у кра і нах 
Паў ноч на-Ус ход няй Азіі, 
не адзін се зон вы сту пае 
су мес на з Бел дзярж-
цыр кам, а за раз зай ма-
ец ца но вай пра гра май. 
Пра му зы ку на сцэ не і 
ў жыц ці, экс пе ры мен-
ты і тэн дэн цыі ў ёй мы 
раз ва жа ем з ва ка ліс та-
мі «PROSSPEKTa» Воль-
гай Па лю шык і Мі ка ла ем 
Зна хар чу ком.

— Ня даў на вы вяр ну лі ся 
з між на род на га фес ты ва лю 
KolorіtFest, які пра хо дзіў у 
Пра зе. Якія ўра жан ні за ста-
лі ся?

Воль га: Мы на вед ва лі 
Пра гу ўжо ў трэ ці раз, але з 
гру пай у поў ным са ста ве па-
еха лі ту ды ўпер шы ню. Даў но 
бы ло жа дан не там апы нуц ца, 
бо Пра га — го рад з асаб лі вай 
энер ге ты кай. На фес ты ва лі 
бы лі роз ныя ці ка выя су стрэ-
чы, май стар-кла сы. Мы іг ра лі 
на ад крыц ці. А по тым бы ла 
маг чы масць ад па чыць і па на-
зі раць за ін шы мі ўдзель ні ка мі. 
На бы лі но вы во пыт.

— Гэ та не пер шае ва ша 
вы ступ лен не за мя жой. Што 
мо жа це ска заць пра рэ ак-
цыю пуб лі кі?

Воль га: У Чэ хіі жы ве шмат 
бе ла рус кіх эміг ран таў, і там бе-
ла рус кая куль ту ра прад стаў ле-
на до сыць шы ро ка. На кан цэр-

це бы лі лю дзі, якія ве да лі наш 
ка лек тыў, і тыя, хто ба чыў і чуў 
нас упер шы ню. Пры ём пуб лі кі 
быў вель мі цёп лым. І мы ад чу-
ва лі ся бе кам форт на.

Мі ка лай: На кан цэр це ў 
асноў ным бы ла мо ладзь. А 
рэ ак цыя та кой аў ды то рыі за-
ле жыць ад та го, як ты ся бе 
пра яў ля еш на сцэ не. Ка лі мы 
вы сту па лі ў Азіі, дык рэ ак цыя 
бы ла кар ды наль на ін шай, бо 
са мо з'яў лен не еў ра пей цаў на 
сцэ не там ві та ец ца апла дыс-
мен та мі. А ў Пра зе ад чу ва ла-
ся ве ся лосць і сва бо да.

— Вы ро дам з ад на го го-
ра да? Як даў но зна ё мыя?

Мі ка лай: Ужо два нац цаць 
га доў. Мож на ска заць, амаль 
жы лі па су сед стве і на ват ха-
дзі лі ў ад ну і тую ж кра му.

Воль га: На ша зна ём ства 
ад бы ло ся ў дзі ця чым лет ні ку. 
По тым знік лі з жыц ця ад но ад-
на го на ней кі пе ры яд. Але паз-
ней па ча лі су стра кац ца на ней кіх 
кон кур сах, фес ты ва лях. Абод ва 
пры еха лі ў Мінск па сту паць — 
праў да, ву чы лі ся ў роз ных ВНУ.

— А з ас тат ні мі ўдзель-
ні ка мі ва ша га гур та як су-
стрэ лі ся?

Воль га: Са стаў на шай 
гру пы фар мі ра ваў ся ця гам 
го да.

Мі ка лай: На прык лад, наш 
кла віш нік Аль берт (Крас ноў. — 
Аўт.) і бас-гі та рыст «Vovchіk» 
(Ула дзі мір Раз ва доў скі. — Аўт.) 
пра ца ва лі ра зам яшчэ да та го, 
як прый шлі да нас. Ба ра бан-
шчык і гі та рыст — бра ты (Ягор 
і Ар це мій Да рон кі ны. — Аўт.). 
Ар це мій быў кан ды да там на 
га лоў ную ро лю ў клі пе «Рэ-
чань ка». Мы су стрэ лі ся з ім на 
кас тын гу і за пра сі лі зды мац-
ца. По тым да ве да лі ся, што ён 
іг рае на гі та ры. А ў нас та ды 
як раз мес ца гі та рыс та бы ло 
сва бод нае і ён пры няў на шу 
пра па но ву. Яшчэ і бра та, ба-
ра бан шчы ка, пры вёў з са бой.

— Пес ня «Рэ чань ка» 
бы ла ва шым пер шым кро-
кам на вя лі кую сцэ ну. Ці не 
ўзні ка ла дум кі зра біць яшчэ 
неш та ў та кім жа клю чы?

Воль га: Каб пра цяг нуць 
экс пе ры мент, трэ ба да ча кац-
ца спры яль ных умоў для та ко-
га кро ку. Та ды гэ та ад бы ло ся 
на ту раль на.

Мі ка лай: Ра біць аль бом 
на род ных пе сень у рок-ва ры-
ян це, ма быць, сён ня не мае 

сэн су. Але нам не як ра і лі па-
пра ца ваць над той жа «Ку па-
лін кай». Та му, не вы клю ча на, 
ка лі з'я віц ца воль ны час (бо 
за раз на ша ўва га за ся ро джа-
на на ўлас ных пес нях), мы па-
ду ма ем. На огул ха це ла ся б 
вый сці на та кі ўзро вень, каб, 
пры яз джа ю чы з гаст ро ля мі ў 
ней кую кра і ну, маг лі на кан-
цэр це спя ваць неш та з яе на-
род ных пе сень.

— Ва ша гру па сме ла экс-
пе ры мен туе. Збі ра е це ся і ў 
блі жэй шы час не чым здзі-
віць?

Мі ка лай: Мы за раз ак тыў-
на пра цу ем над пе ра кла дам 
на шых пе сень на анг лій скую 
мо ву. Та му што да во лі час-
та зда ра юц ца сі ту а цыі, ка лі 
за меж ная пуб лі ка пы та ец ца, 
пра што мы спя ва ем.

Воль га: У пла нах так са ма 
зра біць кліп у сты лі мі ні ма-
ліз му. Ужо на ват ма тэ ры ял 
зды ма лі ў Франк фур це. Па-
гля дзім, што з гэ та га атры-
ма ец ца.

— Як ста ві це ся да тэн-
дэн цыі зды маць клі пы 
амаль на кож ную пес ню?

Мі ка лай: Нех та ро біць іх 
на кож ную пес ню з аль бо ма, а 
хтось ці — толь кі на са мыя яр-
кія хі ты. Для кож на га ар тыс та 
гэ та ін ды ві ду аль на.

Воль га: Зда ра ец ца, што 
ар тыст ці гру па вы пус ка юць 
аль бом і на огул не зды ма юць 
ні вод на га ві дэа клі па. А бы вае 
і на ад ва рот, ка лі ты на ват не 
ду ма еш пра та кі ход, а аб ста-
ві ны склад ва юц ца так, што 
з'яў ля юц ца маг чы мас ці і жа-
дан не зра біць «кар цін ку».

Мі ка лай: Мы ў гру пе вы-
сту па ем за тое, каб зды маць 
кліп, ка лі мож на, бо так больш 
поў на пе рад аец ца сэнс, «ма-
лю нак» ду мак, за кла дзе ных 
у пес ні.

Воль га: На прык лад, мая 
ма ці, ка лі па гля дзе ла наш 
кліп на пес ню «My Home Іs 
A Planet», ска за ла: «Вось 
за раз я зра зу ме ла ва шу за-
ду му».

— Што вы ад чу ва е це на 
сцэ не? Ці пры сут ні чае яшчэ 
хва ля ван не?

Мі ка лай: Кож нае вы ступ-
лен не — маг чы масць рас-
крыц ца. Мож на ра біць усё, 
што па да ба ец ца і быць са бой 
са праўд ным. А хва ля ван не 
час цей за ўсё пры сут ні чае 
пе рад вы ха дам на сцэ ну.

Воль га: Хва ля ван не па він на 
зні каць, як толь кі ты вы хо дзіш 
з-за ку ліс. Ка лі ар тыст на сцэ не, 
— ён гас па дар ста но ві шча, па-
він на пры сут ні чаць упэў не насць 
у са бе. Нам кам форт на, ка лі мы 
вы хо дзім да гле да ча. Маг чы ма, 
та му ўда ец ца вы клад вац ца па 
поў най пра гра ме...

— Ча го, на ваш по гляд, 
сён ня не ха пае бе ла рус ка-
му шоу-біз не су?

Мі ка лай: Мне зда ец ца, што 
бра куе ма ла дых вы ка наў цаў.

Воль га: Не ха пае кан ку рэн-
цыі. А без яе доб ры ўзро вень 
не маг чы мы, ха ця ў нас і шмат 
та ле на ві тых лю дзей.

Але на ДРАП КО.

«PROSSPEKT»: «У ВЫ СТУП ЛЕН НІ ЁСЦЬ ТОЕ, «У ВЫ СТУП ЛЕН НІ ЁСЦЬ ТОЕ, 
ЧА ГО НЯ МА Ў ЗВЫ ЧАЙ НЫМ ЖЫЦ ЦІ»ЧА ГО НЯ МА Ў ЗВЫ ЧАЙ НЫМ ЖЫЦ ЦІ»

Святло надзеіСвятло надзеі

У КОЖНАГА ПАД НАГАМІ — СВАЁ «МЕСЦА МОЦЫ»

«Нель га за быць» сва ёй 
твор час цю ўзні мае пы тан ні, 
ак ту аль ныя для ўсіх, 
каб кож ны мог знай сці 
неш та сваё.


