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— Ты сам ву чыў ся ў Пят ра Ял фі-
ма ва. Якія важ ныя ўро кі для ся бе 
вы нес?

— У нас бы лі доб рыя ад но сі ны. 
Як вы клад чык Пётр Пят ро віч вы дат-
на ўмее тлу ма чыць ма тэ ры ял. Але 
важ на быць з ім на ад ной хва лі, інакш 
дыя лог «вы клад чык-ву чань» не пры-
ня се ка рыс ці. Ка лі па раў наць, як я 
спя ваў да су стрэ чы з ім і што ўмею 
сён ня, роз ні ца ад чу ва ец ца. Для ся бе 
я да ве даў ся шмат ка рыс на га ад нос-
на та го, як ва ло даць го ла сам, вы ка-
рыс тоў ваць дыя па зон, спа сціг ней кія 
пра фе сій ныя «фіш кі» ў вы ка нан ні. 
Ця пер ха чу на ву чыц ца ў яго вы ка нан-
ню з драй вам — гэ та ка лі спя ва еш і 
штуч на мо жаш ства рыць хры пат цу, 
та ды пес ня на бы вае больш ро ка вае 
гу чан не.

— Зна чыць, вы і сён ня пад трым-
лі ва е це ста сун кі?

— Так. Ней кі час мы пе ра піс ва-
лі ся, ча сам су стра ка лі ся. А по тым 
нас зноў звёў кон курс «Сла вян скі 
ба зар». Пётр Пят ро віч зай ма ец ца 
ма ёй пад рых тоў кай. І ця пер вель мі 
ад чу ва ец ца, што пяць га доў на ша га 
су пра цоў ніц тва не прай шлі да рэм на, 
бо мы лёг ка да ся га ем уза е ма па ра зу-
мен ня, і абод вум ляг чэй пра ца ваць.

— Хто яшчэ да па ма гае ў пад-
рых тоў цы, пад трым лі вае ця бе пе-
рад кон кур сам?

— Ма ім воб ра зам і сты лем зай ма-
ец ца Іна Ці ма фе е ва з На цы я наль най 
шко лы пры га жос ці. Пра ва кал ужо ка-
заў — Пётр Ял фі маў. Што ты чыц ца 
ма раль най пад трым кі, то я ад чу ваю яе 
з бо ку сва іх сяб роў і ма ці. Яна вель мі 
пе ра жы вае, хоць і зна хо дзіц ца ў Ма ла-
дзеч не. Але ў мя не ад чу ван не, быц цам 
ма ма по бач. Увесь час тэ ле фа нуе, усім 
ці ка віц ца, спра буе да па ма гаць. Тэмп 
жыц ця вель мі змя ніў ся, та му доб ра, 
што ёсць та кія лю дзі по бач. Ве даю, 
што на сам кон курс па е дзе шмат сяб-
роў і род ных. Мне бу дзе ляг чэй.

— Да «Сла вян ска га ба за ру» 
ця бе ча кае вы пра ба ван не на фес-
ты ва лі «Ма ла дзеч на 2014», дзе ты 
прад стаў ля еш Мін шчы ну...

— Я імк нуў ся не пра пус ціць гэ ты 
кон курс, бо Ма ла дзеч на — мой род-
ны го рад, і вы сту піць там для мя не 
заў сё ды па чэс на. Да та го ж спя ваць 
на ад ной сцэ не з На цы я наль ным 
ар кест рам Мі ха і ла Фін бер га — гэ та 
доб ры во пыт для мя не. Мож на ска-
заць, вы дат ная «рэ пе ты цыя» пе рад 
Ві цеб скам.

— Да рэ чы, як скла лі ся ад но сі ны 
з удзель ні ка мі ад бо ру на «Сла вян-
скі ба зар»?

— Усе, хто браў удзел у ад бо ры, 
бы лі пад рых та ва ны, та му кан ку рэн-
цыя ад чу ва ла ся. Нех та з'яў ля ец ца 
па спя хо вым соль ным вы ка наў цам, ін-
шыя пра цу юць у прад зю сар скіх цэнт-
рах аль бо ма юць за пля чы ма тую ж 
«Ака дэ мію та лен таў». Кож ны ве даў, 
на што здоль ны, і быў упэў не ны ў 
сва ёй пе ра мо зе. Я з са ма га па чат-
ку ве даў, што ха чу быць леп шым. І, 
ад кі нуў шы хва ля ван не, бо яно час-
та пе ра шка джае на сцэ не, па ка заў 
ся бе. Я ра зу меў у той мо мант, ча го 
па ві нен да сяг нуць, і зра біў усё маг-
чы мае. Мне зда ец ца, каб пе ра маг чы, 
ар тыс ту перш за ўсё па трэб ная ўпэў-
не насць на сцэ не.

— Якой бы ла рэ ак цыя ін шых 
кан кур сан таў на тваю пе ра мо гу?

— На жаль, рэ ак цыя мно гіх бы ла 
не га тыў най. Я да гэ та га ўдзель ні чаў 
у роз ных кон кур сах, дзе су ты каў ся 
як з пе ра мо га мі, так і з ня ўда ча мі, 
і на ву чыў ся спа кой на ўспры маць 
лю бы рас клад па дзей. Ка лі зда ра-
ец ца ня ўда ча — зна чыць, не дзе не 
да пра ца ваў і трэ ба пра цяг ваць са ма-
ўдас ка на лен не. Лі чу сваю пе ра мо гу 
ў ад бо ры на «Сла вян скі ба зар» вы ні-
кам з уро каў, якія атры маў на ін шых 
кон кур сах. Мно гія з удзель ні каў ста-
вяц ца да ня ўда чы як да гла баль на-
га прой гры шу. Быц цам, ка лі яны не 
вый гра лі, то гор шыя за не ка га. Та кая 
па зі цыя, у прын цы пе, вель мі рас паў-
сю джа ная ся род ар тыс таў.

— У СМІ з'яў ля ла ся ін фар ма цыя, 
быц цам ця бе «пра су ну лі». Мо жаш 
не як гэ та пра ка мен та ваць?

— Мне спра ба ва лі «на са ліць». 
Тыя, хто агуч ваў та кія «гі по тэ зы», не 
ва ло да юць ні я кі мі фак та мі. На са мрэч 

я са мы звы чай ны хло пец, у мя не са-
мыя звы чай ныя баць кі. Ні хто за мя-
не не пла ціў. На ват пра тое, што я 
прай шоў ад бор, не ве да лі ні до ма, 
ні на пра цы. Рых та ваў ся я са ма стой-
на. Прос та спра ба ваў па ка заць, хто 
я ёсць, і мне ўда ло ся.

— Як на огул ста віш ся да пі я-
ру?

— Лю бы пі яр мае пра ва на іс на-
ван не. На ват ка лі хтось ці хо ча вы-
ка зац ца ў мой ад рас не га тыў на, то 
я ўспры маю гэ та спа кой на. Я вель-
мі па тра ба валь ны да ся бе. І ўсе мае 
пос пе хі — вы нік пра цы над са бой. 
Так скла ла ся, што не га тыў най ін фар-
ма цыі лю дзі ве раць больш і больш 
яе аб мяр коў ва юць. Але ёсць праў да 
(яна ў кож на га свая), і ёсць іс ці на.

— Чым ты га то вы ах вя ра ваць 
дзе ля твор час ці і па пу ляр нас ці?

— Шчы ра ка жу чы, не за дум ваў ся 
пра гэ та. Ра зу мею: ка лі зай ма еш ся 
твор час цю і хо чаш быць ар тыс там, 
то не чым да вя дзец ца за пос пех пла-
ціць.

— Ад сут нас цю аса біс та га жыц-
ця, на прык лад?

— Я воль ны. Ёсць ня ма ла дзяў чат, 
якія пра яў ля юць ін та рэс да мя не, але 
я па тра ба валь ны не толь кі да ся бе.

— Якой жа па він на быць дзяў-
чы на, каб ты яе вы браў?

— Нар маль най, без уся ля ка га па-
фа су. І ў лю бой сі ту а цыі за ста вац ца на 
ма ім ба ку. Ду шой і сэр цам на ле жаць 
мне. Каб і на гаст ро лі са мной змаг ла 
па ехаць, і ка шу лю па пра са ваць. Твор-
ча му ча ла ве ку, як і лю бо му ін ша му, 
вель мі важ на ад чу ваць пад трым ку. На 
жаль, сён ня мя ня юц ца каш тоў нас ці і 
ма раль ныя по гля ды на мно гія рэ чы, 
та му знай сці «свай го» ча ла ве ка не так 
лёг ка. Але ён аба вяз ко ва зной дзец ца. 
Прос та трэ ба ўмець ча каць.

— А сам як га то вы дзяў чы ну за-
ва ёў ваць?

— Я грэк па на цы я наль нас ці, а 
грэкі ўме юць пры го жа ся бе па во-
дзіць з дзяў ча та мі. Акра мя та го, яны 
вель мі вер ныя муж чы ны. Для дзяў-
чы ны я зраб лю не вя лі кую пра вер ку 
— вазь му яе на ней кае свя та ў сваю 
вя лі кую грэ час кую сям'ю. Ка лі яна 
змо жа прай сці вы пра ба ван не, то ад-
но сі ны скла дуц ца.

— Пра што ма рыш сён ня?
— Ха чу стаць доб рым соль ным 

ар тыс там, каб са браць не толь кі 
«Мінск-Арэ ну», але і Луж ні кі. Пра гэ-
та мож на ма рыць, і да та ко га ўзроў-
ню вар та імк нуц ца. А ў аса біс тым — 
па бу да ваць дом, вы рас ціць год ных 
сы на і дач ку.

Але на ДРАП КО.

«Я — СА МЫ ЗВЫ ЧАЙ НЫ ХЛО ПЕЦ... 
НІ ХТО ЗА МЯ НЕ НЕ ПЛА ЦІЎ»

«Не мы та кія — жыц цё та кое». На «аў та пі ло це» жар там кі нуў гэ тую 
збі тую фра зу ў ад каз на не чыя сло вы ў рэ дак цый ным ка лі до ры. І 
па чуў ад ка ле гі за ўва гу: маў ляў, ёю мож на апраў даць што за ўгод-
на. Пэў на, яно не дзе так і ёсць: мож на мно гае апраў даць. А мож на 
і аб верг нуць. Усё за ле жыць ад та го, хо ча ча ла век неш та змя ніць у 
жыц ці ці га то вы пры маць усё, як ёсць. Але і жыц цё — яно так са ма 
роз нае бы вае. Вось, на прык лад, «па да бцас ні кі» — яны хто? Ах вя ры 
ці на са мрэч хіт рыя пры ста са ван цы? Яны та кія ці жыц цё та кое?

Кла січ на га «па да бцас ні ка», які зна хо дзіц ца пад та таль ным кант ро-
лем, пры зна ю ся шчы ра, я ў сва ім жыц ці не су стра каў. Гэ та як у тым 
даў нім анек до це, які ад на ча со ва тлу ма чыць, ад куль яны ўво гу ле з'яў-
ля юц ца, — з дзя цін ства. «Сі ма, ідзі хут чэй да до му! — Ма ма, я за мерз? 
— Не, сы нок, ты хо чаш ес ці!» Ра зам з тым, кож ны з нас ча сам мо жа 
ака зац ца пад «аб ца сам»: хто па сва ёй во лі і па кор лі ва, хто вы му ша на 
і не хо ча зда вац ца «без бою». Ды і «аб цас» той бы вае роз ным...

«Па да бцас ні кам» звык ла пры ня та на зы ваць най перш сла ба ха рак-
тар на га муж чы ну на фо не ва ля вой жан чы ны. (Па мя та е це анек дот? Вя-
лі кая пра стор ная ха та. Ка ля пе чы за ві ха ец ца гас па ды ня — жан чы на, як 

той ка заў, кроў з ма ла ком. У ку це 
на лаў цы тры вож на спіць кво лы 
муж чын ка: уз дрыг вае раз-по раз, 
ска ла на ец ца. Жон ка па ды хо дзіць 
да су жэн ца, кра нае та го за пля чо. 
Муж чын ка пад хоп лі ва ец ца нер во-
ва: «Што, зноў у ло жак?» «На вось, 
пі раж ка па еш, ка ха нак гроз ны!»). І 
мя нуш ку гэ тую — «па да бцас нік» — 
ён звы чай на атрым лі вае ад сва іх 
сяб роў-ха лас ця коў, якім бы толь кі ў 
піў ной па ся дзець. А мо жа, ён сваю 
«па ло ву» ка хае, шка дуе, хо ча да-
па маг чы па гас па дар цы, та му і не 
ад гу ка ец ца на пра па но вы ко ліш-
ніх хаў рус ні каў? Толь кі прый шоў з 
пра цы, а жон ка з па ро га: «Сха дзі 
ў кра му»! Як быц цам па тэ ле фа на-
ваць ра ней не маг ла... А яму што, 
цяж ка? А мо жа, і са мо му ня шмат 
трэ ба — ёсць жа і та кія лю дзі. Па-
куль ён на пра цы, яна на аў та рын ку 
на свой страх і ры зы ку на па чат ку 
адзін аў та ма біль для сям'і на бы ла, 
по тым па мя ня ла яго. Ёсць у на шай 
сям'і та кія зна ё мыя. Па-пер шае, усё 
— у дом; па-дру гое, і жон ка пры 
спра ве; па-трэ цяе, і ў су жэн ца воль-
на га ча су больш.

Горш, ка лі да та ко га мер ка ван ня пра муж чы ну да лу ча ец ца і сла бы 
пол — вя до ма, ка лі ёсць за што... Як тут не пры га даць даў ні анек дот. 
Та кі вось не ба ра ка спра буе па хва ліц ца пе рад та ва ры ша мі, што ён на-
рэш це ска заў жон цы, хто ў іх до ме гас па дар. «А яна што?» — пы та юц ца 
тыя. «На ка ле нях ма лі ла... Ка за ла: «Ну, хо піць, не бой ся, вы лазь ужо 
з-пад лож ка...»

Пад «аб цас» мо жа па тра піць не толь кі су жэ нец, але і сям'я. Ста ры школь-
ны та ва рыш, на прык лад, быў вы му ша ны жыць пас ля вя сел ля ў ква тэ ры 
цес ця з це шчай... Па мя та е це эпі зод з се ры я ла «Сал да ты», ка лі зла дзе я ва-
та га пра ра ба пра пар шчык Шмат ко пры му сіў на но ва ра біць ра монт у ква-
тэ ры? У да па мо гу даў бай цоў, але стар шым пры зна чыў не яго, а аднаго з 
салдат. Але на ва сё лы, якім па тра ба ва ла ся фі зіч ная да па мо га, звяр та лі ся 
ме на ві та да ста рэй ша га па ўзрос це: «Вы тут хто?» У чар го вы раз пра раб 
не вы тры маў: «Па лон ны!» Вось пры клад на так атры ма ла ся з ма ім та ва ры-
шам. Па коль кі ма ла дая жон ка бы ла на ба ку баць коў, ха це ла жыць толь кі з 
імі і ва ўсім іх слу ха ла ся, праз ней кі час Ві таль з Жан най раз бег лі ся... Ін шая 
зна ё мая па тра пі ла «ў па лон» да 
свек ры ві, якая, трэ ба за зна чыць, 
пер ша па чат ко ва не вель мі адоб-
ры ла вы бар сы на. Ім бы з'е хаць 
на здым ную ква тэ ру ды жыць 
сва ім ро зу мам... Але ж бы ла 
ча ты рох па ка ё вая баць коў ская! 
Вы нік — як і ў пер шым вы пад ку. 
А вось стры еч ны брат, ка лі яго 
абран ні ца па тра пі ла пад «агонь» 
ма ці, ра ту ю чы сям'ю, з'е хаў з до-
му — на ра дзі му жон кі ў ін шую 
кра і ну. Да гэ туль жы вуць ра зам, 
га ду юць дач ку.

А коль кі пры кла даў та го, ка лі 
ў не вя лі кай ква тэ ры жы вуць не-
каль кі па ка лен няў — ад ба буль-
дзя дуль да ўну каў? Пра бач це, як уво гу ле апош нія на свет з'яў ля юц ца? Вы 
па мя та е це гэ ты сум ны анек дот? Баць кам за ха це ла ся са мі ра зу ме е це ча го. 
Ква тэ ра ад на па ка ё вая, до ма — ма лое дзі ця. «Во вач ка, — ка жуць, — па ся дзі 
кры ху на пад акон ні ку і ўваж лі ва пад лі чы ў два ры ма шын кі». Во вач ка ся дзіць, 
ад вяр нуў шы ся да шкла, і ка жа: «А баць кі Дзі мы з до ма на су праць так са ма 
сек сам зай ма юц ца» — «З ча го ты тое ўзяў?» — «А ён так са ма ма шын кі ў 
два ры лі чыць...» Мож на, вя до ма, па кпіць: ха це лі б, маў ляў, дык даў но вы ра-
шы лі б жыл лё вую праб ле му. Пра цу на больш вы со ка аплат ную змя ні лі, крэ дыт 
узя лі... Усё так, толь кі гэ ты агуль ны рэ цэпт не ва ўсіх вы пад ках пра цуе — па 
роз ных пры чы нах. Дык мы та кія ці жыц цё та кое?..

...17-га до вы пля мен нік па да рыў на дзень на ра джэн ня сва ёй дзяў чы-
не пярс цё нак за 400 ты сяч. Па коль кі сам не пра цуе, а ву чыц ца, вя до ма, 
за баць коў скія гро шы. (Ця пер, ка лі хто не ве дае, не вель мі ві та юц ца 
па да рун кі, зроб ле ныя сва і мі ру ка мі. І кні га ўжо даў но — не са мы леп шы 
па да ру нак...) Не ве даю, ці бы ло шка да тых ты сяч да рос лым, але, упэў-
не ны: і ма ці з баць кам, і ба бу ля па ду ма лі пры клад на ад но і тое ж: «Што 
тыя 400 ты сяч у па раў на нні з маг чы мым шчас цем юна ка?» І я, на пэў на, 
так ду маю. І вы так ду ма е це. Што, не так? Толь кі не трэ ба «ля-ля». Зна-
чыць, най маць рэ пе ты та раў для дзі ця ці, да ваць яму плат ную аду ка цыю 
(на ват ка лі яна яму і не па трэб на зу сім) — гэ та нар маль на, а даць гро шай 
на па да ру нак для дзяў чы ны — не?

Рас це па ка лен не ма ла дых лю дзей, якія (фак тыч на з бла сла вен ня 
баць коў — яшчэ ад на го «аб ца са» з доб рых на ме раў) не жа да юць ста-
на віц ца да рос лы мі, браць на ся бе но выя са цы яль ныя ро лі, на ват ажа-
ніў шы ся. Баць кі пра кор мяць, па бу ду юць жыл лё, да па мо гуць га да ваць 
дзя цей. Усё доб ра ах вот на і, як той ка заў, з пес ня мі. Дык зноў жа: мы 
та кія ці жыц цё ўжо ін шае?..

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

ПАД «АБ ЦА САМ» 
АБ СТА ВІН

Са стры еч ным бра ці кам Іва нам.Са стры еч ным бра ці кам Іва нам.

Пад «аб цас» мо жа па тра піць Пад «аб цас» мо жа па тра піць 
не толь кі су жэ нец, але і сям'я. не толь кі су жэ нец, але і сям'я. 
Та ва рыш быў вы му ша ны Та ва рыш быў вы му ша ны 
жыць пас ля вя сел ля ў жыць пас ля вя сел ля ў 
ква тэ ры цес ця з це шчай... ква тэ ры цес ця з це шчай... 
Па коль кі ма ла дая жон ка Па коль кі ма ла дая жон ка 
бы ла на ба ку баць коў, ха це ла бы ла на ба ку баць коў, ха це ла 
жыць толь кі з імі і ва ўсім іх жыць толь кі з імі і ва ўсім іх 
слу ха ла ся, Ві таль з Жан най слу ха ла ся, Ві таль з Жан най 
раз бег лі ся...раз бег лі ся...
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