
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

З ін ша га бо ку, я імк ну ся заў сё-
ды за ста вац ца ў доб рых ста сун ках з 
му зы кан та мі, з кім мы іг ра лі, бо для 
мя не вель мі важ на за ха ваць ча ла ве-
чыя ад но сі ны. І мно гія з тых, з кім мы 
су пра цоў ні ча лі ра ней, і ця пер мо гуць 
нас у пэў ныя мо ман ты вы ра та ваць: 
да па маг чы на сту дыі неш та за пі саць, 
за мя ніць та го, хто рап там за хва рэў. 
Мне гэ та па да ба ец ца. Толь кі двой чы 
мне да вя ло ся зваль няць лю дзей. А ў 
ас тат ніх вы пад ках та кія ра шэн ні бы лі 
прос та вы ні кам на шай да моў ле нас ці, 
ка лі ра зу ме лі, што так бу дзе лепш 
для ўсіх.

— Быць лі да рам та ко га гур та, 
як «J:Морс», скла да на?

— Не па срэд на ме недж мен там я 
сам не зай ма ю ся, для гэ та га ёсць 
ін шыя лю дзі. Мая функ цыя ў не чым 
па доб ная да прад зю са ра. По бач 
са мной пра цу юць асо бы, у іх ёсць 
свае по гля ды, па тэн цы ял і мэ ты. І, 
каб атры маць з уся го гэ та га вы нік, 
трэ ба на кі ра ваць іх у па трэб нае рэ-
чы шча. Гэ та зра біць бы вае не вель мі 
прос та.

— Ці мо жа це ка лег, з які мі вы 
пра цу е це ў ка лек ты ве, на зваць 
сва і мі сяб ра мі?

— Мы пад трым лі ва ем не толь-
кі пра фе сій ныя ста сун кі. З ча сам я 
прый шоў да вы сно вы, што ка лі пра-
цу еш з кімсь ці, то важ на быць з ім 
на ад ной хва лі. Па він ны быць агуль-
ныя ін та рэ сы, за ня ткі — та ды ўсё 
атры ма ец ца. Ра ней мне зда ва ла ся, 
быц цам мож на са браць ва кол ся бе 
пра фе сі я на лаў і ўсё скла дзец ца, але 
ў нас усё па-ін ша му.

— Ня даў на вы да лі «та ем ны 
кан цэрт» пас ля вы ха ду аль бо ма 
«Па вет ра», а 13 лю та га пры хіль-
ні каў ча кае вя лі кая прэ зен та цыя. 
Чым бу дзе це ра да ваць?

— Кан цэрт, які вы зга да лі, прай-
шоў у ма лень кім клу бе, без уся ля кай 
сцэ наг ра фіі. А пра гра ма, якую за раз 

рых ту ем і па ка жам у лю тым, як раз 
бу дзе не па срэд най прэ зен та цы яй. 
Акра мя но вых пе сень, мож на бу дзе 
па чуць кам па зі цыі, што не ўвай шлі 
ні ў адзін з на шых аль бо маў. І, без-
умоў на, тыя, якія ўжо ста лі лю бі мы мі. 
Не абы дзец ца і без роз ных «фі шак», 
але па куль не рас крыю ўсіх сак рэ таў. 
Мы па ста ра ем ся зра біць так, каб лю-
дзям бы ло ці ка ва і по тым бы ло пра 
што па га ва рыць.

— Тур у пад трым ку но ва га аль-
бо ма вар та ча каць?

— Ёсць та кія дум кі, але гэ та ад бу-
дзец ца дак лад на пас ля прэ зен та цыі. 
На ступ най вяс ной ці во сен ню — ужо 
як атры ма ец ца.

— На вед ва ю чы з кан цэр та мі 
роз ныя га ра ды, на зі ра е це роз ні-
цу ў па во дзі нах пуб лі кі?

— Тое, ці лёг ка ўда ец ца вы вес ці 
гле да ча на эмо цыі, за ле жыць ад го-
ра да. У не ка то рых мяс ці нах рэ агу юць 
вель мі стры ма на, а пас ля ка жуць, 
што кан цэрт быў доб рым. А ў ін шых 
зда ра ец ца, што ўжо пас ля дру гой 
пес ні ўскок ва юць. Ду маю, па во дзі ны 
пуб лі кі ў мно гім за ле жаць ад ней ка га 
куль тур на га ко да, ха рак тэр на га пэў-
най мяс цо вас ці, які ў не чым вы зна ча-
ец ца яшчэ і бліз ка сцю ме жаў з ін шы мі 
кра і на мі. Хоць у нас і не вя лі кая дзяр-
жа ва, але рэ ак цыя аў ды то рыі мо жа 
быць кар ды наль на роз най.

— Ці даў но вы зра зу ме лі, што 
по гля ды і ацэн кі ін шых на вас не 
здоль ны паў плы ваць?

— Да та кой вы сно вы я прый шоў, 
ма быць, га доў пяць та му. Га вор ка 
пра пэў ны этап эва лю цыі пуб ліч на га 
ча ла ве ка. Спа чат ку ты на ўсё рэа-
гу еш, а по тым па чы на еш ра зу мець 
пры ро ду, ме ха нізм та ко га кштал ту 
ацэ нак. І ста но віц ца яс на, што і як, і 
ў за леж нас ці ад гэ та га ўжо ка рэк ці-
ру еш свае па во дзі ны, а по тым зу сім 
су па кой ва еш ся.

— Што ад чу вае ча ла век, які ра-
зу мее, што да яго твор час ці па чы-
на юць пра яў ляць ін та рэс ін шыя?

— Са мной гэ та зда ры ла ся не дзе 
ў 2002 го дзе. Спа чат ку я быў ша кі ра-
ва ны. А по тым з'я віў ся за пал, ад рэ-
на лін і жа дан не ра біць неш та да лей. 
Та кія рэ чы заў сё ды пад сцёб ва юць 
твор ча га ча ла ве ка.

— Чым аб умоў ле ны ваш сты-
мул тва рыць сён ня?

— З ад на го бо ку, ні чо га не знік-
ла. Лю бы ар тыст, які ска жа, што 
яму не ці ка вая ўва га гле да ча, кры-
ва душ нік. Ін та рэс аў ды то рыі — гэ-
та сі ла, якая ру хае твор часць. Каб 
і гле да ча па ра да ваць, і зра біць 
штось ці но вае для ся бе. Мы пад-
час за пі су аль бо ма «Па вет ра» на 
не ка то рыя пес ні зра бі лі па не каль кі 
ва ры ян таў аран жы ро вак, на што 
спат рэ бі ла ся шмат сіл, ча су і вы-
дат каў. Я вель мі моц на за ха піў ся 
экс пе ры мен та мі. Але мне ці ка вы 
перш за ўсё пра цэс, як усё ад бы ва-
ец ца. А ка лі пес ні зроб ле ны і вы пу-
шча ны ў свет, то па чы на еш ду маць 
пра зу сім ін шыя рэ чы.

— Да рэ чы, ці да ча ка ем ся мы 
аль бо ма бе ла рус ка моў ных па лес-
кіх пе сень, які вы ма ры лі вы пус-
ціць?

— Я вель мі спа дзя ю ся, што гэ тая 
мая за ду ма бу дзе рэа лі за ва най. Мне 
заў сё ды бы ло ці ка ва па пра ца ваць з 
та ко га кштал ту му зыч ным ма тэ ры-
я лам. За ста ло ся толь кі знай сці час і 
шчыль на за сес ці за пра цу...

Але на ДРАП КО.
drapko@zviazda.by

(Цал кам ін тэр в'ю чы тай це на 
сай це zvіazda.by)
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«Не шу кай це ідэа льна га ча ла ве ка. Сён ня я до ма», — га ва рыў у ад-
ным філь ме ге рой Ад ры я на Чэ лен та на. Ча го гэ та я пры га даў тую 
фра зу? Ка лі ра за брац ца, усе мы на пад свя до мым уз роў ні імк нём ся 
быць ка лі не ідэа льны мі на са мрэч, дык ха ця б ства рыць бач насць, 
што гэ та так, у ва чах на ва коль ных, не ка жу чы ўжо пра ўлас ныя. 
(«На пі саў сваё рэ зю ме. Раз дру ка ваў. Пе ра чы таў. Аж рас пла каў-
ся... Ну, прос та шка да та ко га ча ла ве ка на ра бо ту ад да ваць!»). Да-
ты чыц ца гэ та і на шых уза е ма ад но сін з су праць лег лым по лам. («Іна 
пе ра спа ла з хлоп цам на пер шым жа спат кан ні. Каб ён не па ду маў, 
што яна заў сё ды та кая, ран кам дзяў чы на зра бі ла стро гі твар»). Але, 
апроч на шых сім па тый, на сі ту а цыю вель мі час та мо жа ўплы ваць 
час. Так, са мы звы чай ны хут ка беж ны час і на ша стаў лен не да яго.

Што вы па ду ма е це, ка лі ва ша абран ні ца бу дзе па ста ян на спаз няц ца на 
спат кан ні? («На жаль, у Зі на і ды з дэ сант ні кам Анд рэ ем ні чо га не атры ма-
ла ся, та му што Зі на і да бы ла не фан тан»). А ка лі са мі на кры лах ка хан ня 
спя ша е це ся на су стрэ чу, як цяг нец ца час? («Ка лі едзе це ў тра лей бу се і 
спаз ня е це ся, га лоў нае — не па каз вай це вы гля ду, што спаз ня е це ся. Тра-
лей бус ад чу вае ваш страх і едзе яшчэ больш па воль на»). Та му, зда ец ца, 
бу дзе ці ка вым звяр нуць ува гу на асоб ныя пунк ты маш таб на га ай чын на га 
да сле да ван ня, якое ў кра і не бы ло пра ве дзе на ўпер шы ню: су ткі бе ла ру саў 
фак тыч на аліч ба ва лі і ства ры лі парт рэт вы ка ры стан ня ча су. На пад ста ве 
ар ты ку лаў яго рас хо ду мож на вы зна чыць іс ну ю чыя ген дар ныя тэн дэн цыі 
і роз ні цу ў вы ка ры стан ні ча су па між муж чы на мі і жан чы на мі. Вам ці ка ва, 
на коль кі ідэа льна вы ўпіс ва е це ся ў ся рэд не ста тыс тыч ны парт рэт жы ха ра 
кра і ны? З до ляй жар ту — па еха лі!

Да сле да ван не па ка за ла, што бе-
ла ру сы пра чы на юц ца ў ся рэд нім ў 6 
га дзін 37 хві лін. О, у мя не ў «дзя вя-
тач ку»... («Як на строй?» — «Я ўстаю 
а шос тай ра ні цы. Які ў мя не мо жа 
быць на строй?») Пры гэ тым пра цу ю-
чыя жан чы ны тра цяць на сон 8 га дзін 
10 хві лін у су ткі, а муж чы ны спяць на 
тры хві лі ны больш. («Дзяў чын ка бы-
ла на столь кі ля ні вай, што ўста ва ла 
на га дзі ну ра ней, каб даў жэй ні чо га 

не ра біць»). Жан чы ны пра цу юць у ся рэд нім 7 га дзін 2 хві лі ны, муж чы ны — 
7 га дзін 47 хві лін. Праў да, апош нія тра цяць на 10 хві лін больш, каб да брац ца 
ад до ма на пра цу ці на ад ва рот. («Дзе ты быў? Абя цаў быць у 8, а ўжо 11?» — 
«Я ля цеў да ця бе ку ляй!» — «Ця бе ба чы лі ў ба ры...» — «Ры ка шэт!»).

Да сле да ван не па цвер дзі ла, што жан чы ны пас ля за кан чэн ня пра цоў на га 
дня за сту па юць на да маш нюю вах ту. Уся го 80 пра цэн таў свай го воль на га 
ча су яны тра цяць на вя дзен не хат няй гас па дар кі. («Жан чы ны! Па мя тай це! 
Вы — не прач кі, не па су да мый кі, не ку хар кі, не пры бі раль шчы цы... Вы — анё лы 
чыс ці ні! Жры цы па рад ку! Ба гі ні ўтуль нас ці! Дом — гэ та ваш храм!»). Праў да, 
бы ло ўста ноў ле на, што і 94 пра цэн ты пра цу ю чых муж чын ха ця б адзін раз на 
ты дзень вы кон ва юць якую-не будзь ра бо ту па до ме ці до гля дзе дзя цей. (Вя-
до ма, «вам, жан чы нам, трэ ба ад нас толь кі ад но. Каб мы па да ро зе да до му 
зай шлі ў кра му».) Га та ван нем ежы зай ма ец ца 95 пра цэн таў жан чын су праць 
46 пра цэн таў муж чын. Дык вя до ма ж, ча му. «Ка лі ва рыць пель ме ні 20 хві лін, 
гэ та ўсё яшчэ пель ме ні. Ка лі 40 хві лін, гэ та ўжо ма ка ро ны па-флоц ку, ну, а 
ка лі 60 хві лін і па сы паць іх сы рам, дык гэ та ўжо ла зан ня».

Воль ны час, на гад ва юць да след чы кі, па азна чэн ні пры зна ча ны для куль-
тур на га, ін тэ ле кту аль на га і фі зіч на га раз віц ця і ад па чын ку. Але з-за ўсіх 
паў ся дзён ных кло па таў ён но сіць рэшт ка вы ха рак тар. «Учо ра ад клю чыў 
ін тэр нэт, вы ра шыў пра вес ці час з сям' ёй. Аказ ва ец ца, вель мі пры ем ныя 
лю дзі». На што ідзе час у бе ла ру саў у вы хад ны дзень? Ха це ла ся б аб ме жа-
вац ца анек до там пра тое, што «пла наў на вы хад ныя яшчэ ня ма, а жа дан ні 
ўжо на сця рож ва юць», ад нак праў да жыц ця ў ін шым... «У вас так са ма дзень, 
ка лі вы мы е це, га ту е це, пры бі ра е це, пра су еце, на зы ва ец ца «вы хад ны»?» 
Ну, не ўсё так дрэн на. На прык лад, на спорт і ак тыў ныя ві ды дзей нас ці 
пра цу ю чыя жан чы ны за трач ва юць у вы хад ны дзень 19 хві лін су праць 44 
у пра цу ю чых муж чын. Жан чы ны не грэ бу юць пра гул ка мі і па хо да мі (у ся-
рэд нім 12 хві лін), а муж чы ны па ва жа юць ры бал ку і па ля ван не (26 хвілін). 
(«Дарагая, ты дзе была?» — «Бегала!» — «Дзіўна, але ў «Інстаграме» пуста 
і зусім няма фотаз дым каў!?)». Што да ты чыц ца кам п'ю тар ных гуль няў, дык 
вы свет лі ла ся, што жан чы ны тра цяць на іх 10 хві лін, а муж чы ны — 30. І я 
ма гу па тлу ма чыць, ча му. «Учо ра ву чыў жон ку гу ляць у «Тан кі». Тры га дзі-
ны вы бі ра лі знеш насць і ім ёны тан кіс таў». Агуль ная ж за ка на мер насць у 
вы ка ры стан ні воль на га ча су пра цу ю чы мі чле на мі аб сле да ва ных хат ніх 
гас па да рак зво дзіц ца да та го, што боль шая яго част ка рас хо ду ец ца па сіў-
на, пе ра важ на, на пра гляд тэ ле пе ра дач і філь маў. «У ця бе ў га ла ве ад ны 
се ры я лы. Я сы хо джу! — Але мы ра зам ужо пяць се зо наў!»

Вось та кі вір ту аль ны дзень ся рэд ня га бе ла ру са — з ран ку і да ве ча ра. 
«Ла гіч на бы ло б пай сці спаць ра ней. Але ка лі гэ та мы па сту па лі ла гіч на?». 
Гэ та я на конт стэ рэа ты паў, якія да ты чаць па сіў на га баў лен ня ча су. Ну, вы 
мя не зра зу ме лі... У су тках час яшчэ ёсць. Ідэа льны...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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Ха це ла ся б аб ме жа вац ца 
анек до там пра тое, 
што «пла наў на вы хад ныя 
яшчэ ня ма, а жа дан ні 
ўжо на сця рож ва юць», 
ад нак праў да жыц ця 
ў ін шым...

«Я МОЦ НА ЗА ХА ПІЎ СЯ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАМІ...»

«У мя не на за па сіў ся 
па тэн цы ял, каб ру хац ца 
з «J:Морс» да лей — гэ та 
быў сіг нал на шай га тоў нас ці 
за піс ваць но вы аль бом».

«Лю бы ар тыст, які ска жа, 
што яму не ці ка вая ўва га 
гле да ча, кры ва душ нік. 
Ін та рэс аў ды то рыі — гэ та 
сі ла, якая ру хае твор часць».
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