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

БА РА ДА 
«РУ ЛІЦЬ»!*

Су стрэў тут зна ё ма га і не як — сло ва за сло ва — са ма са бой уз-
нік ла чар го вая тэ ма «Ба ля саў». Спра ва ў тым, што зна ё мы гэ ты 
но сіць ба ра ду. Але ча сам — з на го ды ці без — зні шчае рас лін насць 
на тва ры, каб праз ней кі час зноў па чаць ад пус каць яе «на во лю». 
Ка жу яму, што чуў пра ад крыц цё ў Мін ску спе цы яль на га са ло на 
для ба ра да чоў. «Гэ та што, — тут жа пе ра ха піў ён іні цы я ты ву. — У 
Аме ры цы ця пер са праўд ны бум ся род ма ла дых лю дзей на ба ро ды. 
Пры чым у сты лі вя до май гру пы ZZ Top (хто не ве дае — га вор ка пра 
трох зда ра вя коў з даў жэз ны мі ба ро да мі, якія вы кон ва юць, да рэ чы, 
пес ні не вель мі сур' ёз на га змес ту, пра сяк ну тыя гу ма рам і сек су-
аль ны мі на мё ка мі). Для тых, у ка го ба ра да не рас це, на ват па слу га 
но вая з'я ві ла ся — па на рошч ван ні». Свой пал кі спіч зна ё мы скон чыў 
ледзь ве не ра дас ным вок лі чам: «Ця пер мы «гэ тых», глад ка па го ле-
ных, ад цен ня ад на го вя до ма га ко ле ру... Па су нем!»

Ну, на конт «гэ тых» та ва рыш па га ра чыў ся. Яны нам не кан ку рэн ты ды і, 
спа дзя ю ся, не так шмат іх у нас. Што мне са праў ды не вель мі па да ба ец ца, 
дык гэ та па ве лі чэн не коль кас ці хіпс та раў — прад стаў ні коў ма ла дзёж най 
суб культ уры. Ты по вы парт рэт хлоп ца-хіпс та ра: вуз кія што ні кі, пры та ле ная 
курт ка ці ка шу ля, на на гах ке ды, у ру ках сум ка кштал ту дам скай. І... ба ра-
да. Ну, не сты ку ец ца тут неш та... Я та кіх на зы ваю «ба ра да ты мі хлоп чы-
ка мі» — як ге ро яў «Каз кі аб стра ча ным ча се». А яшчэ — па мя та е це жарт 
з КВЗ? «12-га до вы ча чэн скі хлоп чык, сто я чы на пры пын ку гра мад ска га 
транс пар ту, па дра паў сва ім шча цін нем аў то бус, які пра ехаў по бач».

...Сён ня ба ра да — гэ та мод на. Яна на дае сек су аль нас ці, ім па за нтнас ці. 
Мо жа, хто з ця пе раш няй мо ла дзі і не ве дае, але яшчэ па раў наль на ня даў-
на яе на шэн не ма ла ды мі людзь мі не вель мі ві та ла ся з бо ку на ва коль ных. 
Коль кі ча су та му гэ та да зва ля лі са бе хі ба што жур на ліс ты, мас та кі ды 
бу ду чыя свя та ры. Як пры га даў той жа зна ё мы, «ка лі ста яў вось тут, дзе 
мы за раз — ка ля До ма прэ сы, гэ та бы ло нар маль на. Вя до ма, твор чыя 
асо бы! А да до му да баць коў пры е дзеш, ва ўсіх пы тан не: ча му вы гля да еш, 
як асо ба без пэў на га мес ца жы хар ства?» Дзіў на, праў да? Асаб лі ва ка лі 
ўлі чыць, што тыя са мыя на ва коль ныя кож ны ве чар чу лі, мож на ска заць, 
гімн гэ та му ат ры бу ту муж чын скай знеш нас ці. «Хто я? Дзед Ба ра дзед. 
Абы шоў бе лы свет і ця пер у ці хі час за ві таў да вас!» — ві таў усіх з тэ ле-
эк ра на ге рой «Ка лы хан кі».

Ба ра да — гэ та не прос та рас лін насць на тва ры. Што та ды? Я ду маю, 
што коль кі лю дзей, столь кі бу дзе і по гля даў. Для не ка га — стан ду шы, 
све та по гляд. Хтось ці ўба чыць у ёй па цвяр джэн не бру таль нас ці, а ін шы — 
твор чы па ча так. Вы ве да е це, коль кі ёсць жар таў на гэ тую тэ му? За гі най це 
паль цы! «Ба ра да ўсё сцер піць», «Ба ра ды ня ма — лі чы, ка ле ка», «Дзве 
ба ра ды — па ра», «Бу дзе і на на шай ву лі цы ба ра да», «Ба ра да — дру гое 
шчас це», «Тры май ба ра ду па вет ры», «Ба ра да ў да па мо гу», «Ба ра да 

сля зам не ве рыць», «Ба ра да — не 
дур ні ца», «Спра ва пах не ба ра дой» 
і, на рэш це, «Ба ра да — уся му га ла-
ва». Мож на яшчэ да даць вя до мае, 
што яна са гра вае ў ха ла ды — за-
мест ша лі ка. Да рэ чы, ве да е це, 
што ёсць два ві ды на шэн ня ба ра-
ды — лет ні і зі мо вы?

...Адзін бу дзе ста віц ца да рас-
лін нас ці на тва ры па-фі ла соф ску 

(кштал ту як да ку рэн ня труб кі, якое не цер піць па спеш лі вас ці). А дру гі 
на ват га ла ву са бе не бу дзе за бі ваць: рас це — і рас це. Фор ма і па мер 
для не ка га — свое асаб лі вы культ, а для ін ша га на ват дум кі пра тое — 
пі жон ства. На прык лад, вы чу лі пра ста дыі рос ту ба ра ды — як муж чы на 
ві даз мя ня ец ца пры пэў най яе даў жы ні? «1. Сек сі. 2. Ты дзень у за поі. 3. 
Мар скі ка пі тан. 4. Ва ен на па лон ны. 5. Асо ба баз пэў на га мес ца жы хар-
ства. 6. Ча раў нік». Што без умоў на да каз вае гэ ты пе ра лік? Што лю дзі з 
ба ро да мі — з гу ма рам.

...Я мог бы ска заць, што ба ра да свед чыць пра ста лен не муж чы ны: 
па куль яна ад на го ко ле ру, ты ўспры ма еш свет гэ так жа, без кам пра мі саў 
— або бе лае, або чор нае. Чым больш у ёй з'яў ля ец ца сі вых ва ла соў, тым 
хут чэй пры хо дзіць ра зу мен не, што свет — ён і з паў то наў так са ма... І сам 
ся бе мог бы аб верг нуць, ска заў шы, што па ча так вя до ма га ўсім вы слоўя 
пра «сі віз ну ў ба ра ду» не аба вяз ко ва па ві нен за кан чвац ца «чор там у раб-
ро». Ча сам гэ ты сі вы во лас мо жа стаць па чат кам но ва га жыц ця, свед кам 
рэа лі за цыі ней кай даў няй ма ры, кар ды наль ных змен.

Ба ра да пры цяг вае ўва гу ўсіх дзя цей, ці ка віць мно гіх жан чын і вы клі-
кае ча сам не вель мі па зі тыў ныя эмо цыі ў не ка то рых муж чын. Пер шыя, 
пра ка го зга даў, на ват кры ху спу жаў шы ся на па чат ку, по тым, як пра ві ла, 
цяг нуць руч кі, каб па ма цаць яе, па ту заць — ці мяк кая. Дру гія, прад стаў-
ні цы ча роў на га по лу, па вя лі кім ра хун ку, ро бяць тое ж са мае... Адзі нае 
— пра пус ка ю чы ста дыю пе ра пу ду. Трэ ція дзе ляц ца на тры ка тэ го рыі. Ёсць 
муж чы ны, у якіх ба ра да не рас це ўво гу ле. Ёсць тыя, ка му яна не па суе, 
на ват ка лі рас це. І ёсць прос та муж чы ны з ба ра дой. З яко га бо ку мо жа 
іс ці не га тыў, ду маю, зда га да лі ся. Яшчэ адзін зна ё мы ба ра дач рас каз ваў 
пра свай го ад на груп ні ка. Той, ка лі ў спрэч цы за кан чва лі ся ўсе ар гу мен ты, 
ня змен на кі даў на пры кан цы: «Па га лі ся!» Па ся гаў на свя тое...

...За кон чыць ха це ла ся б «ба ра да тым» анек до там у тэ му. Адзін ча ла век 
вы най шаў пры бор для га лен ня. Дэ ман струе яго: «Вось сю ды трэ ба ўста-
віць га ла ву — і аў та ма ты ка ўсё зро біць». Яму ка жуць: «Дык авал тва ру ў 
кож на га свой». «Гэ та толь кі да пер ша га га лен ня!..» Дык вось доб ра, што 
і тва ры, і мы са мі — роз ныя. А не ка то рыя — яшчэ і з ба ра дой.

* Гэ ты ма тэ ры ял быў на пі са ны за доў га да фі на лу «Еў ра ба чан ня» і ні я ка-
га да чы нен ня да яго вы ні каў — «ба ра да та га тва ру Еў ро пы» — не мае.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Ба ра да пры цяг вае ўва гу 
ўсіх дзя цей, ці ка віць мно гіх 
жан чын. Пер шыя цяг нуць 
руч кі, каб па ма цаць яе, 
па ту заць. Дру гія, па вя лі кім 
ра хун ку, ро бяць тое ж са мае...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Вы ву чы лі ся ў му зыч най 

шко ле па кла се ба я на, по тым 
з'я ві ла ся за хап лен не гі та рай. А 
ці ха па ла ча су, каб па бе гаць з 
хлоп ца мі ў два ры?

— Два ро вае баў лен не ча су мя-
не мі ну ла. Эмо цый мне і без та го 
ха па ла. Га няць мяч ці прос та ла-
дзіць ту соў кі ў два рах — аб са лют-
на не пра мя не. Ча сам ха це ла ся 
быць з кімсь ці на агуль най хва лі. 
Але тое хут ка змя ні ла ся, з'я ві ла ся 
сяб роў ская кам па нія, і з ёй я да 
пе ра ез ду ў Мінск па ста ян на пра-
во дзіў час. Мы ра зам ха дзі лі на 
кан цэр ты, ла дзі лі са бе ней кія ве-
ча рын кі...

— Па аду ка цыі вы ар хі тэк тар-
ды зай нер... Гэ та бы ло жа дан не 
баць коў?

— У пэў ным сэн се так, але з 
ін ша га бо ку, ка лі б я ска заў «не ха-
чу», то ні хто б мя не не пры му шаў. 
Усё ад бы ло ся, хут чэй, са мо са бой, 
без асаб лі вых ва ган няў. Я скон-
чыў мас тац ка-ар хі тэк тур ны лі цэй, 
а там ця бе мэ та на кі ра ва на рых-
ту юць да па ступ лен ня на ар хі тэк-
тур ны фа куль тэт БНТУ. Зрэш ты, 
мне заў сё ды ха це ла ся зай мац ца 
му зы кай. І я ні ко лі не пе ра ста ваў 
ёй зай мац ца.

— Му зы ка для вас — за хап-
лен не ці пра фе сія?

— Ця пер я на ма га ю ся ўспры-
маць яе як пра фе сію. Гэ та цяж ка, 
скла да на: і па ста ян ны не да хоп фі-
нан саў, і ту ман ныя перс пек ты вы. 
Але па куль жыц цё склад ва ец ца 
так, што я маю маг чы масць зай-
мац ца ёю на пра фе сій ным уз роў ні. 
І я жы ву сва ёй страс цю, ма рай.

— Але ў вас бы ла дум ка за-
крыць BosaeSonca...

— Ка лі мы за пі са лі аль бом 
«Ад пус ці» і я ўжо ве даў, што еду 
ў Маск ву пра ца ваць з гур том 
Frіdance, то ду маў, што гэ та бу дзе 
пры го жая кроп ка — мы вы да ём 
аль бом, ла дзім фі наль ны кан цэрт 
і раз віт ва ем ся. Але жыц цё вы ра-
шы ла за нас інакш. Усё атры ма ла 
пра цяг. Аль бом за ўва жы лі, коль-
касць пры хіль ні каў па вя лі чы ла ся, 
на ват ня гле дзя чы на тое, што мы 
не зна хо дзім ся ця пер увесь час у 
Мін ску. Ха ця гэ та аб са лют на зра-
зу ме ла, бо ра ней прос та не бы ло 
ві даць вы ні каў на шай пра цы: мы 
не вы да ва лі аль бо маў, не ра бі лі 
ні я кіх сур' ёз ных кро каў па ме недж-
мен це, па пра соў ван ні ся бе, а са 
з'яў лен нем пер ша га, по тым і дру-
го га аль бо маў, аў ды то рыя па ча-
ла за ўва жаць, што ёсць та кі гурт. 
Па ча лі ха дзіць на на шы кан цэр-
ты. Та му па куль у гіс то рыі гур та 
BosaeSonca ста вім шмат кроп'е. На 
сён ня ён — ін стан цыя, якая іс нуе 
не са ма па са бе, а ў вель мі цес най 
уза е ма су вя зі са сва ім слу ха чом. 
Па куль ад чу ва ем па трэ бу ў на шым 
іс на ван ні з бо ку слу ха чоў, мы бу-
дзем пра ца ваць.

— Твор часць бе ла рус ка моў-
ных му зыч ных ка лек ты ваў нех-
та ўспры мае як да ні ну мо дзе, 
ін шыя — як па зі цыю пра тэс ту. 
А на са мрэч, што ж ру хае му зы-
кан та мі?

— Для мя не, як я ка заў, гэ та на-
ту раль на. Як ад бы ва ец ца тое ў ас-
тат ніх, не ве даю. Мя не ра дуе, што 
апош нім ча сам бе ла рус кая мо ва 

з мо вы па лі ты каў і апа зі цы я не раў 
пе ра тва ры ла ся ў мо ву мо ла дзі і 
ін тэ лі ген цыі. Гэ та гра мад ская куль-
тур ніц кая з'я ва. Так і па він на быць. 
Я, ка лі толь кі па чы наў спя ваць па-
бе ла рус ку, заў сё ды ха цеў, каб на-
ша твор часць не ўспры ма ла ся як 
ней кая па лі тыч ная па зі цыя. Цу доў-
на, што ця пер так ад бы ва ец ца.

— Ці да зва ляе вам му зы ка 
кам форт на ся бе ад чу ваць у фі-
нан са вым пла не?

— Да во дзіц ца шу каць ва ры ян-
ты пад за ра біць. Зай мац ца толь кі 
му зы кай у Бе ла ру сі мо гуць да зво-
ліць са бе адзін кі. Ка лі мы ка жам 
пра па пу ляр ную му зы ку, пра ар-
тыс таў, якія іс ну юць са мі па са бе. 
А, да пры кла ду, кла січ ныя му зы кі 
мо гуць пай сці на пра цу ў ар кестр 
і там сі ту а цыя ўжо дае боль шую 
ста біль насць. Му зы кам кштал ту 

на ша га гур та ў фі нан са вым пла-
не скла да на не су мя шчаць твор-
часць больш ні з чым. Я вель мі 
за ся ро джа ны толь кі на му зыч ных 
спра вах і па ра лель ную хва лю па-
куль лаў лю. Спра ба ваў зай мац ца 
жур на ліс ты кай, пра ца ваў на ра-
дыё. Ця пер спра бую ся бе ў фа та-
гра фіі і ў вы яў лен чым мас тац тве, 
бо ў мя не ўсё ж та кі і аду ка цыя 
ёсць. У лю бым ра зе вар та пра віль-
на рас стаў ляць пры яры тэ ты і не 
сы хо дзіць у «зор ны свет», маў ляў, 
бу ду зай мац ца толь кі му зы кай і 
ўсё. Як лю бы нар маль ны му зы ка 
я спа дзя ю ся, што так яно і бу дзе ў 
пэў ны мо мант, але да та го дня, як 
ка жуць, му сіш кру ціц ца.

— Ёсць мер ка ван не, што муж-
чы на па ві нен па бу да ваць дом, 
вы рас ціць сы на і па са дзіць дрэ-
ва... А якое мес ца ад во дзіц ца 
му зы цы?

— Ка лі мы ка жам, што асо ба 
па він на штось ці зра біць у сва ім 
жыц ці, то ў ма ім вы пад ку я ха цеў 
бы да сяг нуць усяго, зай ма ю чы ся 
му зы кай. Мая звыш за да ча ў гэ-
тым. Хо чац ца, каб з да па мо гай 
му зы кі атры ма ла ся па бу да ваць 
дом і вы рас ціць сы на. З дрэ вам 
усё пра сцей. Ка лі гля дзець на сі-
ту а цыю воб раз на, му зы ка і ёсць 
тое са мае дрэ ва. Яго ты па кі да еш 
пас ля ся бе ў све це.

Але на ДРАП КО.

Хо чац ца, каб з да па мо гай 
му зы кі атры ма ла ся 
па бу да ваць дом і вы рас ціць 
сы на. З дрэ вам усё пра сцей. 
Ка лі гля дзець на сі ту а цыю 
воб раз на, му зы ка і ёсць тое 
са мае дрэ ва. Яго ты па кі да еш 
пас ля ся бе ў све це.

ДА ВЕД КА «ЧЗ»
Бе ла рус ка моў ны рок-ка лек тыў BоsаеSоnса ство ра ны ў 2006 

го дзе Але сем Ка том-Зай ца вым, які з'яў ля ец ца лі да рам гру пы, і 
яго ад на курс ні цай, скры пач кай Са шай Баб роў нік. У пэў най ме ры 
BоsаеSоnса ця пер мож на лі чыць між на род ным пра ек там: ба я ніст 
Аляк сандр Ясін скі жы ве ў Пра зе, а сам Алесь — у Маск ве. Ле тась у 
гур та вый шлі два соль ныя аль бо мы — у элект рон ным сты лі (аль бом 
«За ла ты») і ў акус тыч ным гу чан ні (аль бом «Ад пус ці»).
З ВОД ГУ КАЎ НА АЛЬ БОМ «АД ПУС ЦІ» НА ПАР ТА ЛЕ ЕХРЕRTУ.BУ:

Сяр гей ФІ ЛІ МО НАЎ, тэ ле вя ду чы: «Пра дукт вы со кай якас ці, які сме-
ла мож на па ста віць по бач са зна ка мі ты мі ка ман да мі су свет на га ўзроў-
ню... Мож на це шыц ца з па тры я тыч най на го ды (што гурт — наш), а так-
са ма шка да ваць з агуль най (што гурт — наш). Спя ва лі б на анг лій скай, 
жы лі на Ту ман ным Аль бі ё не, дык пра да ва лі б свае за пі сы міль ён ны мі 
на кла да мі. Гэт кі жанр мае не аглу шаль ную, але тры ва лую коль касць 
пры хіль ні каў ва ўсім све це. Шчы ра ка жу чы, я быў здзіў ле ны і за хоп ле ны 
аль бо мам «Ад пус ці» «Бо са га Сон ца».

Дзміт рый ПАД БЯ РЭЗ СКІ, му зыч ны жур на ліст: «Цёп лая, пра нік нё-
ная, шчы рая пра ца, якая не луп цуе ця бе эмо цы я мі, а, на ад ва рот, — як 
той па ву чок, ці ха і лас ка ва апля тае імі слу ха ча».

Алег КЛІ МАЎ, му зыч ны агля даль нік: «Га лоў ная за слу га гур та ў тым, што 
ён бя рэ не па асоб ку хі та мі (якіх, па сут нас ці, як я іх уяў ляю, ня ма), а ўсёй сва ёй 
твор час цю ў цэ лым — не га лос най, мяк кай, ін тэ лі гент най, пры го жай».

«УСЯ ГО Ў ЖЫЦ ЦІ ХА ЧУ ДА БІЦ ЦА 
ДЗЯ КУ Ю ЧЫ МУ ЗЫ ЦЫ»


