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Дасье «Звяз ды»
Пер шы бе ла рус кі жа но чы 

ВІА ства рыў муж чы на, Ге надзь 

Ля тын скі. У 1971 го дзе ў Грод-

не пры ДК тэкс тыль шчы каў 

му зыч ны кі раў нік са браў та ле-

на ві тых дзяў чат, неабы яка вых 

да на род най пес ні, і да даў да 

аба вяз ко ва га на той час на бо ру 

(гі та ра, рытм-сек цыя і кла ві шы) 

ду ха выя ін стру мен ты. «Дуд кі» — 

флей ты, сак са фо ны, трам бон 

і на ват тру ба — ста лі ад ной з 

га лоў ных ад мет нас цяў «Ча раў-

ніц». Лі та раль на праз не каль кі 

га доў іх за ўва жы лі і за пра сі лі 

ў Мінск — у штат Бел дзярж фі-

лар мо ніі. Як раз жнівень 1974-га 

лі чыц ца афі цый ным днём на ра-

джэн ня ан самб ля, які ска раў ад-

ну за ад ной усё но выя вяр шы ні: 

пе ра мо га на Усе са юз ным кон-

кур се ар тыс таў эст ра ды (1979), 

мас коў ская Алім пі я да 1980-га, 

Су свет ны фес ты валь мо ла дзі 

і сту дэн таў у Пхень я не (1989). 

І, на ту раль на, мност ва гаст ро-

ляў: ад Кам чат кі да Бай ка ну ра, 

ад еў ра пей скіх кра ін да аф ры-

кан ска га кан ты нен та, ад Чар-

но быль скай зо ны да шпі та ляў у 

Аф га ні ста не...

Са брац ца на ноў — та кія пла ны 

бы лі, але ўсё не як не вы па да ла: ад-

ны ўдзель ні цы вый шлі за муж і пе-

ра еха лі ў ін шую кра і ну, дру гія змя-

ні лі сцэ ніч ную пра фе сію на больш 

зям ныя, не ка то рыя на огул ады шлі 

ад му зы кі. А ў 2010-м не ста ла пер-

ша га кі раў ні ка «Ча раў ніц» Ге на дзя 

Ля тын ска га, і, зда ва ла ся, ка му ўжо 

гэ та трэ ба... Ака за ла ся — трэ ба.

— Я пра жы ла ў Ра сіі 15 га доў, 

але вяр ну ла ся ў Бе ла русь, — згад-

вае му зыч ны кі раў нік і са ліст ка ан-

самб лю Воль га Ма ку шын ская, — 

на ша Све та Ра гу ла пра цяг ва ла 

іг раць на сак са фо не і спя ваць, 

а ўсе ас тат нія ўдзель ні цы, з кім 

ад ра джа лі ка лек тыў, бы лі пе да го-

га мі ў шко лах — то-бок 

звя за ныя з му зы кай, але 

па-за сцэ най, та му вяр-

тац ца, на ту раль на, бы ло 

страш на ва та. Але ра зам 

з тым так за ха це ла ся 

са брац ца на ноў, што, 

на пэў на, па трэб ны быў 

адзін толь кі штур шок.

— Праў да, што ў 2011 го дзе 

На дзея Мі ку ліч прос та па ста ві-

ла вас пе рад фак там: дзяў ча ты, 

кру ці це ся як хо ча це, вы сту па е це 

на ма ім кан цэр це?

— Так і бы ло. Яна па тэ ле фа на-

ва ла і ска за ла: «У мя не бе не фіс, 

за пра шаю вас як гас цей — зра бі-

це хоць ад ну пес ню». Вы бра лі гэ-

ту: «Ты мя не над кры ні цаю на зы ваў 

ча раў ні цаю», — а На дзея знай шла 

і па ка за ла на эк ра не ар хіў ны за піс, 

дзе мы яшчэ ма ла дыя спя ва ем тую 

са мую пес ню. За ла апан та на пад-

трым лі ва ла нас. І як раз уба чыў шы 

гэ ту рэ ак цыю, па гля дзеў шы на тое, 

як адзін за ад ным з ня бы ту ад ра-

джа юц ца ста рыя ка лек ты вы, мы па-

ду ма лі: зна чыць, прый шоў час і нам 

вяр нуц ца. Ад на ві лі «Пах ча ба ро вы» 

і «Ру ча ё чак, ру ча ёк» — зна ка выя 

пес ні, па якіх ка лек тыў па зна ва лі 

і якія нам самім па да ба лі ся. Спра ва 

пай шла: нас па ча лі за пра шаць на 

па ру ну ма роў, по тым на паў га дзі ны... 

(«А ця пер на дзень, па куль пес ні не 

скон чац ца!» — смя юц ца сяб роў кі). 

Да лей раз на ста і лі пра гра му джаз-

ро кам у сты лі вя до ма га ан самб ля 

Chіcago, і сён ня гэ та так са ма на ша 

«фіш ка». Пад крэс лю, мы — не «па-

пса», а эст ра да, ка лі хо ча це, фольк-

рок у су час най апра цоў цы.

— Ка жуць, за са вец кі час праз 

ка лек тыў прай шло не менш за 

20 удзель ніц...

— Знач на больш! — за пэў ні ва-

юць дзяў ча ты. — Пом ніц ца, вы сту-

па лі не менш за дзе сяць ча ла век 

на сцэ не. Ра зу ме ю чы, што склад 

бу дзе змя няц ца, бо ўдзель ні цы 

вый дуць за муж і на ро дзяць дзя цей, 

Ге надзь Ля тын скі на стой ваў, каб 

кож ная асвой ва ла адзін-два ін стру-

мен ты і маг ла за мя ніць ін шую. 

Свят ла на Ра гу ла згад вае: яна 

прый шла ў ан самбль як пі я ніст ка, 

кла віш ні ца, а ў вы ні ку асво і ла сак-

са фон — і шмат га доў з ім не рас-

ста ец ца, за хоў ва ю чы ўдзяч насць 

кі раў ні ку за ад чу ван не ад цен няў і 

ню ан саў роз ных му зыч ных сты ляў; 

Люд мі ла Па смур ца ва іг ра ла на дом-

ры, по тым па спра ба ва ла бас-гі та ру 

і дай шла да тру бы.

45-год дзе ан самбль ад зна чыць, 

як во дзіц ца, на кан цэр це, ку ды за-

пра сі лі мно гіх бы лых удзель ніц. 

На зва лі пра гра му сціс ла і ёміс-

та — «На заўж ды». «Бо ня ма бы лых 

«Ча раў ніц», — тлу ма чыць мас тац-

кі кі раў нік — ды рэк тар ан самб-

ля Па лі на Ба зы ле ва, — кож ная з 

дзяў чат, якая ме ла да чы нен не да 

ан самб лю, ня се ў ду шы яго част-

ку і, я пе ра ка на ная, лі чыць ся бе 

трош кі ча раў ні цай. Так што кан-

цэрт бу дзе па да рун кам і ім, на шым 

па пя рэд ні цам, і на шым слу ха чам, 

і ўсім тым, хто з на мі і су праць 

нас, — «на заўж ды» ў сэн се «не 

да ча ка е це ся»! За пра сі лі Над зею 

Мі ку ліч; на сцэ не з на мі вы сту пяць 

на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Яд ві га 

Па плаў ская, за слу жа ная ар тыст ка 

Бе ла ру сі Іры на Да ра фе е ва, гурт 

«Спад чы на», Яў ген Кур чыч і гурт 

«Ма ра ка сы», а яшчэ ма дэль ная 

шко ла ELEN Fashіon school. Сло-

вам, 5 ве рас ня ў ПК чы гу нач ні каў 

бу дзе не толь кі юбі лей ны кан цэрт, 

але і шоу са свят ло ды ёд ны мі эк-

ра на мі, і ды зай нер скі па каз ка лек-

цыі адзен ня «Пе ра пы нак» — усіх 

сак рэ таў па куль рас кры ваць не 

бу дзем.

Ра ней слу ха чы ці ка ві лі ся, дзе 

мож на знай сці ві ні ла выя плас цін кі 

і ра ры тэт ныя за пі сы «Ча раў ніц», 

сён ня — дзе мож на спам па ваць іх 

пес ні. «Мы ёсць на YouTube, на Ян-

дэкс Му зы цы і на цэ ле ны не на тое, 

каб пра да ваць дыс кі, а на тое, каб 

пра соў ваць кож ную кан крэт ную 

пес ню — зняць для яе ві дэа і зра-

біць пры го жую вок лад ку, — рас-

каз вае Па лі на Ба зы ле ва. — Нас 

мож на знай сці прак тыч на на ўсіх 

вя ду чых му зыч ных плат фор мах 

і ў сац сет ках». А ка лі па про сяць, 

мож на ад шу каць і рэт ра-за пі сы — 

кан тэнт-ме не джар Ва сіль Ліх та ро-

віч, які пра цуе з ка лек ты вам, вя дзе 

свое асаб лі вы ле та піс ан самб ля, 

зна хо дзя чы і за хоў ва ю чы ста рыя 

плас цін кі, фа та гра фіі і ві дэа за пі сы, 

у тым лі ку вель мі рэд кія.

— «Пах ча ба ро вы» — без-

умоў ны хіт, ві зі тоў ка ан самб ля. 

А якія пес ні ў рэ пер ту а ры лю бі-

мыя ў вас?

— На за ву «Тю рю», — ад каз-

вае Да р'я Баб ко. — Ні ко лі б не 

па ду ма ла, што па стаў лю ў плэ ер 

пес ню, якую са ма вы кон ваю, але 

гэ та як раз той вы па дак. Су час-

ная аран жы роў ка, вель мі мод ны 

ця пер стыль брас — па пад ан не 

ў ма ла дзёж ную аў ды то рыю на 

100 працэнтаў.

— Для мя не ну мар адзін — «Не 

за во чы чор ныя». Яна быц цам з 

май го му жа спі са ная, і кож ны раз, 

спя ва ю чы, ду маю пра яго, — усмі-

ха ец ца Ан жа лі ка Зай ца ва.

— Ка лі толь кі прый шла ў ка лек-

тыў, мя не да глы бі ні ду шы ўра зі ла 

«Ма ры ся» на сло вы Ян кі Ку па лы — 

яе спя ва ла Ма ша Вы соц кая, у якой 

бы ло вель мі вы со кае ка ла ра тур-

нае са пра на, вы хо дзя чы на трэ цюю 

ак та ву... Атрым лі ва ла ся на  дзі ва 

пя шчот на і пры го жа. З гэ тай пес-

няй я і на гі та ры ву чы ла ся іг раць, 

і не як па жыц ці ме на ві та яна мя не 

вя дзе, — за зна чае Воль га Ма ку-

шын ская, — та му ў най ноў шую гіс-

то рыю «Ча раў ніц» мы яе так са ма 

ўзя лі.

— Люб лю «Ка лі ну-ма лі ну» і «Не 

пы тай ся, ма ці», а так са ма «Кры-

ні чань ку» — ад на з іх на род ная, 

дзве дру гія на пі са ныя вя до мым 

кам па зі та рам Эду ар дам За рыц-

кім. Яны за хоў ва юць той са мы «ча-

раў ніц кі» дух, але ма юць су час нае 

гу чан не, — пе ра ліч вае Свят ла на 

Ра гу ла. — Так што мы не вы яз-

джа ем толь кі на ста рым, са вец кім 

рэ пер ту а ры — аб наў ля ец ца і сам 

ка лек тыў, і на ша му зы ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ 

і з ар хі ва ан самб ля.

Гас цёў няГас цёў ня НА АД НЫМ 
ДЫ ХАН НІЯ

НЫ спя ва юць на роз ных мо вах: бе ла рус кай, рус кай, 

поль скай, анг лій скай... на ват на япон скай. Але га лоў ную 

сла ву гэ ты жа но чы ка лек тыў зда быў дзя ку ю чы 

эст рад на му гу чан ню бе ла рус кіх ма ты ваў. У 80-х кам па зі цыі 

«Ча раў ніц» — «Пах ча ба ро вы», «Не за во чы чор ныя», «На но вае 

ле та» — гу ча лі, да руй це за ба наль насць, з усіх пра саў, 

вок наў, ра дыё кро пак. Але ў цяж кія 90-я, ка лі мно гім 

у по шу ках за роб ку бы ло не да твор час ці, ка лек тыў 

рас паў ся. І знік з да ля гля ду на доў гія 20 га доў. 

А ў но вым ста год дзі вяр нуў ся — не столь кі на хва лі 

на сталь гіі, коль кі та му, што ака заў ся па трэб ны 

гле да чам. Пра твор чыя по шу кі і гаст роль ныя 

ўспа мі ны, но вае па ка лен не «дзяў чат з дуд ка мі» 

і пра тое, як за ха ваць фір мен нае «ча раў ніц тва» 

на пра ця гу 45 га доў, гу та рым з ця пе раш ні мі 

ўдзель ні ца мі вакаль на-ін стру ментальнага 

ан самб ля — Па лі най Ба зы ле вай, Ан жа лі кай Зай ца вай,  

Воль гай Ма ку шын скай, На тал ляй Лу ка шэ віч 

(трам бон), Свят ла най Ра гу ла і Да р'яй Баб ко 

(абедз ве — сак са фа ніст кі).

А яшчэ быў вы па дак...

 Гаст ро лі на Да лё кім Ус хо дзе — ні бы па езд ка на ін-

шую пла не ту, — рас каз вае Воль га Ма ку шын ская. — Вул-

ка ны, соп кі, ця бе ўвесь час кры ху хіс тае... Ад ной чы на 

Кам чат цы ў нас за тры дні бы ло дзе вяць кан цэр таў, гэт кі 

кан ве ер. А трэ ба бы ло пе ра апра на цца двой чы на кож ным 

з кан цэр таў, і па куль вя ду чы Ва ле ра Бес ка ра вай ны зай маў 

па ру хві лін, мы ча сам страч ва лі па чуц цё ча су і мес ца.

— І по тым мно гім з дзяў чат яшчэ сні лі ся каш ма ры, як 

ба ра бан шчы ца па чы нае ўжо сваю пар тыю, а яны не па спя-

ва юць пе ра апра нуц ца, — да дае Свят ла на Ра гу ла.

— Пра кі жу ча, яко га вез лі да до му ў Бе ла русь у чах лах 

ад му зыч ных ін стру мен таў, — бай ка ці рэ аль ны вы па дак?

— Рэ аль ны! — смя юц ца ар тыст кі. — Ры бі на бы ла та ко га 

па ме ру, што ні ку ды не ўмя шча ла ся, а вось у фут ляр бас-гі-

та ры як раз улез ла. І вось ува хо дзім мы ў са лон са ма лё та, 

а ры ба ж пах не! А нам яшчэ трэ ба ў Маск ве пе ра брац ца 

на Бе ла рус кі вак зал і сес ці на цяг нік, і вось мы та кой «ара-

мат най кам па шкай», але ўсё ад но шчас лі выя, еха лі да 

Мін ска. За тое на на ва год ні стол — а спра ва бы ла аку рат 

пе рад свя там — пры вез лі род ным дэ фі цыт ную ры бу. Свят-

ла на, якая жы ла ў ін тэр на це муз ву чы лі шча, па ста ві ла на 

стол вя лі кі сло ік з ік рой, а тут як раз аб ход ад мі ніст ра цыі. 

Ды рэк тар ву чы лі шча аж но стра ціў дар маў лен ня, а во чы, 

ві даць, так на ста ле і па кі нуў...

 Ся род яр кіх гаст роль ных ус па мі наў — Аф ры ка, дзе 

«Ча раў ні цы» не толь кі ады гры ва лі сваю пра гра му, але і 

акам па ні ра ва лі Ана то лю Яр мо лен ку і Вік та ру Ву я чы чу. 

Дзяў чат аба вя за лі вы сту паць у на цы я наль ных кас цю мах — 

шарс ця ныя (!) спад ні цы, ка шу лі з ка мі зэль ка мі — а ў за ле, 

як і на ву лі цы, 40-гра дус ная спё ка, і пра кан ды цы я не ры 

яшчэ ні хто не чуў. «Кал гот кі не маг чы ма бы ло на цяг нуць, 

бо но гі мок рыя, ты спра бу еш хоць не як са брац ца, спя ваць 

для кан крэт на га гле да ча ў за ле — а ні ко га не ба чыш, бо 

ўсе чор на ску рыя, у ва чах лі та раль на цём на...»

 На так зва ных «зя лё ных» кан цэр тах (апош нія вы ступ-

лен ні ў ней кім го ра дзе ці на огул у гаст роль ным ту ры), у ад-

роз нен не ад звы чай ных пра грам, вы ка наў цам да зва ля ец ца 

жар та ваць ад но з ад на го. Ка зу саў ха па ла: то за спі най са-

ліст кі ін шыя дзяў ча ты рап там па чы на юць іг раць «сем со рак», 

то кал кі на бас-гі та ры «доб рыя» лю дзі пад кру цяць у роў ную 

лі нію і на строй ваць ін стру мент да во дзіц ца прос та пад час 

кан цэр та, то ба ра бан ныя па лач кі сха ва юць аль бо па пер кі ў 

сак са фон пад кі нуць. «Але са мы вя лі кі ро гат у мя не да гэ туль 

вы клі кае пес ня «Ста ры ма тыў», сло вы якой за бы ла ся на ша 

са ліст ка, так і спя ва ла два куп ле ты ад но і тое ж: «Ста ры ма-

тыў, ста ры ма тыў, ён вель мі-вель мі ста ры...» — рас каз вае 

і па каз вае ў асо бах Воль га Ма ку шын ская. — Ду ха выя, якім 

трэ ба бы ло вый сці толь кі ў ся рэ дзі не пес ні, сыг раць ту ці і пай-

сці, ра го чуць за ку лі са мі. У ба ра бан шчы цы ўжо туш ця чэ ад 

слёз, мы з кла віш ні цай па ва роч ва ем ся бо кам, каб не бы ло 

бач на скрыў ле ныя гры ма сай сме ху тва ры, а ў на шай Ве ры ад 

стрэ су ўжо лі та раль на но гі тра суц ца... І ка лі ў дру гім пры пе ве 

вы хо дзяць ча ты ры дзяў чы ны з дуд ка мі, то сыг раць змаг ла 

ад на тру ба — Лю да Па смур ца ва, ас тат нія лі та раль на рох ка лі, 

бо ад сме ху не маг лі на браць як след па вет ра ў лёг кія. Пас ля 

вы ступ лен ня Ве ра ад ду шы вы ка за ла ся: «Сво ла чы вы ўсе, 

я ад стра ху ледзь не зне пры том не ла!». У ант рак це ба чу ў ку-

рыл цы на ша га гу ка рэ жы сё ра Ба ры са, пы та ю ся, маў ляў, ну як 

мы, а той ка жа: нар маль на, толь кі «Ста ры ма тыў» атры маў ся 

ней кі вя сё лы. Пас ля гэ та га я зра зу ме ла, што да лё ка не заўж-

ды лю дзі слу ха юць тэкст і не ўсе «ля пы» пуб лі ка за ўва жае, 

так што па мыл кі на сцэ не — гэ та не кры мі наль на, га лоў нае 

са брац ца і пра цяг ваць вы ступ лен не».

Пра му зы ку, жа ноц касць і кры ху ча раў ніц тва


