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— Юра, на шы чы та чы пра сі лі 
пе ра даць, што ты вель мі стыль-
ны, і ці ка ві лі ся — ня ўжо так мож на 
апра на цца ў Бе ла ру сі?

— Ого! — ве се ла здзі віў ся спя-
вак. — Дзя куй, вель мі пры ем на. На-
са мрэч я заўж ды меў сла басць да 
доб рых кас цю маў. Та му і сцэ ніч ны 
воб раз для кон курс най пес ні ад ра зу 
пры ду маў. Чуў мер ка ван не, што пес-
ня «Cheesecake» вя сё лая, па зі тыў ная 
і з пэў най са ма іро ні яй, і яе сты ліс ты ка 
пра ду гледж вае кры ху ін шыя ўбо ры. 
Але я лі чу, што па сы паць цу кар цук-
рам — гэ та дрэн на, та му вы ра шыў не 
пад крэс лі ваць на строй ней кі мі ты ней-

джар скі мі эле мен та мі — кра соў ка-
мі, бей сбол ка мі, шы ро кі мі джын са мі 
і ўсім ас тат нім, — а сыг раць на су-
праць пас таў лен ні, каб праз гэт кі тэ ат-
раль ны пры ём вы клі каць у гле да чоў 
пра віль ныя эмо цыі. І — так, апра на ўся 
ў Бе ла ру сі, пры чым я даў на ва та гэ ты 
кас цюм не на дзя ваў, а для ад бо ру 
як раз і спат рэ біў ся. На столь кі зжыў ся 
з воб ра зам, што з рэ жы сё рам-па ста-
ноў шчы кам вы ра шы лі ні чо га ка рэн-
ным чы нам не мя няць. Зра зу ме ла, 
для «Еў ра ба чан ня» кас цюм чык бу дзе 
но вы, і не адзін...

— Так, прэс-служ ба Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі па ве да мі ла, што 
ад ных толь кі ка шуль та бе па шы лі 
сем, усе роз ных ко ле раў, а яшчэ 
для бе ла рус кай дэ ле га цыі пад-
рых та ва на 38 ка ля ро вых галь шту-
каў-ба ба чак. Ку ды ў яр кіх фар бах 
бу дзе це ха дзіць?

— Галь шту кі са праў ды яр кія, аб-
са лют на роз ных ко ле раў, так што, 
ду маю, бу ду кі ра вац ца ўлас ным на-
стро ем: сён ня ў зя лё ным, заўт ра ў 
бе лым. (Усмі ха ец ца). Са праў ды, ва 
ўсёй на шай дэ ле га цыі бу дзе свое-
асаб лі вая ўні фор ма, каб на ват ві-
зу аль на пад крэс ліць кар па ра тыў ны 
дух. Вы хо дзіць у свет бу дзем у агуль-
най сты ліс ты цы, гэт кае спа лу чэн не 
сты лю casual і кла сі кі.

«Хо ча це па ху дзець — 
ад праў ляй це ся 
на «Еў ра ба чан не»

— Мне так зда ло ся, што пры 
сло ве «чыз кейк», у гаст ра на міч-
ным сэн се, ты ад ра зу на сця рож-
ва еш ся — крый Бо жа, зноў бу дуць 
час та ваць. Коль кі чыз кей каў да вя-
ло ся з'ес ці за час пад рых тоў кі?

— У гра мах і па штуч на я не лі чыў, 
але вель мі, вель мі шмат. Пер шыя ін-

тэр в'ю пас ля пе ра мо гі ў на цы я наль-
ным ад бо ры іш лі, як пад ка пір ку: «А 
да вай це мы бу дзем раз маў ляць у 
ка вяр ні, дзе вы яс це чыз кейк!». Бы-
ла на ват асця ро га, што пе ра ста ну 
лю біць гэ ты дэ серт, хоць у кла січ-
ным ва ры ян це ён — вель мі смач ная 
шту ка. Але знай шоў у гэ тым свой 
плюс — ка лі яшчэ на ха ля ву па ясі 
столь кі са лод ка га?.. І тое не спра-
ца ва ла: коль кі б ні еў чыз кей каў, усё 
ад но ху дзеў! (Смя ец ца.)

— З гэ та га мо ман ту пад ра бяз-
ней — мност ва дзяў чат жа да лі 
б ве даць сак рэт та кой са лод кай 
ды е ты...

— Шчы ра ка жу чы, ні я кіх спе цы-
яль ных ды ет і рэ жы маў я не пры-
трым лі ва ю ся, яно не як між во лі ад бы-
ва ец ца. Хут чэй за ўсё, гэ та з-за та го, 
што не ха пае ча су паў на вар тас на 
хар ча вац ца. Плюс пе ры я дыч на ўзні-
ка юць (што на зы ва ец ца, зня нац ку) 
сі ту а цыі, якія трэ ба тэр мі но ва вы ра-
шаць, і ты нер ву еш ся, пе ра жы ва еш 
з гэ тай на го ды. Дык вось у вы ні ку 
дзя ся так кі ло і скі нуў. Та му, ка лі хто 
хо ча па ху дзець — зай мі це ся пад рых-
тоў кай да «Еў ра ба чан ня»! На са мрэч 
(тут Юра ро біц ца вель мі сур' ёз ным) 
пры ўсёй вон ка вай са лод кас ці, якую 
ві даць у тэ ле эфі рах ці пуб лі ка цы ях, 
за пос пе хам ар тыс та ста іць вель мі 
вя лі кая пра ца, і я не бу ду ўтой ваць, 
ёсць мо ман ты, ка лі рэ аль на бы вае 
вель мі цяж ка спра віц ца з гэ тай на-
груз кай.

— А не бы вае крыўд на, што 10 
га доў Юрый Ва шчук пра ца ваў як 
са ліст ар кест ра Фін бер га, кам па зі-
тар, аран жы роў шчык, а сла ву зда-
быў сцэ ніч ны воб раз Тэа?

— Не, у мя не ня ма раз два ен ня 
асо бы, і ўнут ры не зма га юц ца два 
ча ла ве кі, хто з іх больш кру ты. Па 
шчы рас ці, я на огул пра гэ та не ду-
маў — коль кі пра ца ваў і ка лі прый-
шло шы ро кае пры знан не. Бо ў мя-
не ні ко лі не бы ло мэ ты «пра чнуц ца 
сла ву тым». Са мая знач ная для мя не 
ацэн ка, улас нае гэ та вы ступ лен не ці 
аран жы роў ка для ін ша га ар тыс та — 
ка лі я ба чу шчас лі выя во чы гле да чоў 
і атрым лі ваю па дзя кі ка лег-ар тыс таў 
за пес ні. Вось гэ та най леп шая ўзна-
га ро да.

Ад «Чар да ша» 
да «Cheesecake»

— На коль кі я ве даю, у ця бе і 
«Еў ра ба чан ня» ў спі се асноў ных 
пры яры тэ таў не бы ло. І ўсё ж та кі, 

ка лі пра чну ла ся ці ка васць да гэ та-
га кон кур су і ад чу ван не «на мес цы 
гэ та га ўдзель ні ка му сіў быць я"?

— О, «Еў ра ба чан не» я гля дзеў з 
дзя цін ства, ра зам з баць ка мі. Гэ та 
бы ло та кой доб рай тра ды цы яй — 
усёй сям' ёй пе ра жы ваць за тых, хто 
больш спа да баў ся. На коль кі я па мя-
таю, та ды транс ля ва лі яшчэ і кон курс 
у Сан-Рэ ма. І гэ та бы лі дзве та кія 
знач ныя па дзеі, му зыч ныя фо ру мы, 
якія грэх пра пус ціць... Паз ней ужо 
бы лі ўлас ныя спро бы да лу чыц ца да 
«Еў ра ба чан ня", на прык лад, у ду э це 
з Ган най Бла га вай мы спра ба ва лі 
прай сці ад бор. Ды на огул, што год я 
пры маў у гэ тым пэў ны ўдзел — у ро лі 
аран жы роў шчы ка ці аў та ра пе сень. 
Мае пес ні (у су аў тар стве з Ле а ні дам 
Шы ры ным) трой чы маг лі па ехаць на 
«Еў ра ба чан не» — два га ды мы пі са лі 
для Але ны Лан ской, ра бі лі пес ню для 
гур та «3+2", але ўвесь час зда ра лі ся 
за ме ны. Я на гэ ты конт асаб лі ва не 
пе ра жы ваў — ка лі ўсё так ад бы ло-
ся, на пэў на, так па він на бы ло быць. 
Ка лі ра ней бы ло яск ра вае жа дан не 
пра біц ца на кон курс, то ця пер, па 
шчы рас ці, я атрым лі ваў за да валь-
нен не ад са мо га пра цэ су, па чы на-
ю чы з на пі сан ня пес ні і да фі на лу 
на цы я наль на га ад бо ру.

— Знач ную до лю пос пе ху ну-
ма ру даў та нец. Гэ та пры ро джа-
ная плас ты ка, або ты спе цы яль на 
зай маў ся ха рэа гра фі яй?

— Не, у ма ім дып ло ме ня ма та кіх 
«га ла чак», як ха рэа гра фія, — усмі-
ха ец ца Юра, — але з дзя цін ства 
ўдзель ні чаў ва ўся кіх фальк лор ных 
гурт ках. Хоць да ця пе раш ня га тан ца 
гэ та мае ма ла да чы нен ня, бо та ды 
я больш спе цы я лі за ваў ся па та кіх 
тан цах, як лы сы, па дэс пань, кра ка-
вяк...

— Ка лі ўзга даць, што ты яшчэ 
і ў му зыч най шко ле па кла се ба-
я на зай маў ся, то мог атры мац ца 
тан цор-гар ма ніст, а зу сім не эст-
рад ны спя вак?

— На пэў на, мог. Але ў ней кі пе-
ры яд я зра зу меў, што эст ра да мне 
блі жэй шая. У 8-м кла се пра па на ва-
лі пра слу хоў ван не ў Мін ску, у лі цэі 
пры кан сер ва то рыі. Там я ўба чыў 
хлоп цаў са зда ра вен ны мі ба я на мі, 
паў са гну тых пад гэ тым ця жа рам, і 
па ду маў: што, і я так бу ду ха дзіць? 
Та ды я ўжо зай маў ся ў эст рад най 
сту дыі пры шко ле, іг раў на сін тэ за-
та рах. А ў тыя ча сі ны той, хто ва ло-
даў сін тэ за та рам, не па ба ю ся гэ та га 
сло ва, ва ло даў све там: мы вы сту па лі 
ў шко лах, пі я нер скіх ла ге рах; но выя 
зна ём ствы, за хап лен ні дзяў чат — 
зра зу ме ла, гэ та ва бі ла. І я ўсве дам-
ляў, што з ба я нам бу ду чы ню звяз-
ваць не бу ду. Хоць фор му пад трым-
лі ваў, уз гад ваў пе ры я дыч на лю бі мыя 
тво ры — «Чар даш» Мон ці, «Па лёт 
чмя ля»... Доб ра, што ў сям'і не бы ло 
на ка заў, маў ляў, ты, сын, му зы кай 

не зай май ся, а зай-
май ся бан каў скай 
спра вай. Та та ска заў 
мне толь кі ад но: «Не 
важ на, якую пра фе-
сію ты абя рэш — га-
лоў нае, каб у ёй імк-
нуў ся стаць ад ным 
з леп шых". На ват у 
му зыч ную шко лу я 
сам за пі саў ся, по тым 
толь кі баць кам пры-
нёс кві ток на апла ту.

Каб ма ма 
не да рэм на 
хва ля ва ла ся

— Пры ця пе-
раш нім шчыль ным 
гра фі ку як уда ец ца 
су мя шчаць пад рых-
тоў ку да «Еў ра ба-
чан ня» і вя дзен не двух тэ ле пра-
ек таў?

— Пры зна ю ся — скла да на. Для 
пра ек та «На пе рад у мі ну лае", на-
прык лад, яшчэ ме сяц та му да вя ло-
ся вель мі ак тыў на па пра ца ваць, каб 
па кі нуць за дзел на не каль кі пра грам. 
Зай мац ца пяц цю спра ва мі ад на ча-
со ва цяж ка ва та. І гэ та мне яшчэ 
па шан ца ва ла, сё ле та не бы ло маш-
таб на га про ма-ту ра. Для пе рад кон-
курс най «рас крут кі» мы здзейс ні лі 
лі та раль на не каль кі па ез дак, у тым 
лі ку ў Амстэр дам і Маск ву.

— Да рэ чы, пра ня даў няе вы-
ступ лен не ў Маск ве. На пя рэ дад ні 
кон кур су па між удзель ні ка мі ад-
чу ва ец ца кан ку рэн цыя, ці для вас 
гэ та ад на вя ліз ная ту соў ка?

— Як я ад чуў ат мас фе ру, дух са-
пер ніц тва ад сут ні чае на огул — гэ та 
не на цяг ну тыя ўсмеш кі і дзя жур ныя 
пры ві тан ні, а са праў ды ці ка выя зна-
ём ствы і но выя ста сун кі. Спа дзя ю ся, 
у Ка пен га ге не якія-не будзь з гэ тых 
зна ём стваў пе ра рас туць у друж бу і 
да лей шае су пра цоў ніц тва.

— Ве даю, што мно гія ар тыс ты 
пры мхлі выя. У ця бе ці ёсць ней кі 
аму лет на ўда чу?

— Я спра бую па збя гаць усіх гэ тых 
пры мхаў і звя за ных з імі тры вог, але 

са праў ды ёсць та ліс ман, які бу дзе са 
мной на кон кур се.

— На ступ ны ты дзень ты ўжо 
су стрэ неш у Ка пен га ге не. Хоць 
коль кі слоў на дац кай вы ву чыў?

— Ду маю, да вя дзец ца. Але па куль 
што, шчы ра пры зна ю ся, не вы ву чыў 
ні сло ва, так што на ват не пы тай це, 
як бу дзе па-дац ку «доб ры ве чар» ці 
«дзя куй"! Вяр ну ся — ска жу.

— Хто для ця бе са мы стро гі 
кры тык?

— Гэ та мае баць кі. Ка лі я па тэ ле-
фа на ваў пас ля на цы я наль на га фі на-
лу, па ці ка віў ся ўра жан ня мі, ска за лі: 
«Неш та з пра ход кай у ця бе бы ло 
не тое...» (Смя ец ца.) На са мрэч яны 
вель мі хва лю юц ца. Я столь кі не пе-
ра жы ваю, коль кі пе ра жы вае ма ма, і 
як бы я яе ні ўга вор ваў, яна ўсё ад но 
не мо жа стры маць эмо цыі, дый та та, 
хоць вон ка ва рэ агуе больш спа кой-
на, так са ма за мя не хва рэе. Вель мі 
ха чу, каб іх пе ра жы ван ні не бы лі да-
рэм ны мі.

— І мы ад уся го сэр ца на тое ж 
спа дзя ём ся. Дай, Бо жа, каб бы ло 
ўсё го жа!

— Дзя куй. З Бо гам!

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ 
і з аса біс та га ар хі ва спе ва ка.

Да ведама
Юрый Ва шчук, 31 год, па га ра ско пе Ва да лей. Вы пуск нік эст рад-

на га ад дзя лен ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 
мас тац тваў, са ліст На цы я наль на га кан цэрт на га ар кест ра Бе ла ру сі 
пад кі раў ніц твам Мі ха і ла Фін бер га. Прад стаў нік Бе ла ру сі на між-
на род ным кон кур се пес ні «Еў ра ба чан не-2014». Вый дзе на сцэ ну ў 
дру гім паў фі на ле, 8 мая, пад ну ма рам 10, з пес няй «Cheesecake». 
Акра мя яго, у ну ма ры ўдзель ні ча юць 3 бэк-ва ка ліс ты і 2 тан цо ры.

Сё лет ні кон курс прой дзе ў Ка пен га ге не з 6 па 10 мая пад ло зун гам 
«Joіn Us» — «Да лу чай це ся». Удзел у ім бя руць прад стаў ні кі 37 кра-
ін. Да рэ чы, бе ла ру сы ўба чаць абод ва паў фі на лы і фі нал кон кур су ў 
транс ля цыі «Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 24».

Лі та раль на не каль кі дзён за ста ло ся да старту 
міжна род на га кон кур су пес ні, які ад бу дзец ца 
сёлета ў Да ніі. Ужо ў па ня дзе лак на ша дэ ле га цыя 
вы ля тае ў Ка пен га ген, а там — рэ пе ты цыі, здым кі, 
про ма-мера пры ем ствы, ста сун кі з еў ра пей скай 
прэсай... Так што на «пе рад стар та вае» ін тэр в'ю Тэа, 
ён жа Юрый Ва шчук, прый шоў да нас 
ужо ў «чамадан ным» на строі.

Спя вак Тэа:

«МАЕ ПЕС НІ ТРОЙ ЧЫ МАГ ЛІ ПА ЕХАЦЬ 
НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ»!


