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Імены Гурт «РІЗАвакацыя»:

«ДДЗІН ГОЛДС ДОБРА,
ЯШЧЭ ЛЕПШ

Спачатку кожны з іх марыў 
стаць вядомым салістам, 
а зараз яны ў складзе дуэта 
разам скараюць музычныя 
вяршыні. Арцём САЛАДУХА 
і Марк ВОЙТКА 
вось ужо тры гады 
спяваюць у гурце 
«РЯАвакацыя», радуюць 
публіку новымі хітамі 
і не збіраюцца спыняцца 
на дасягнутым поспеху. 
Дарэчы, калектыў 
у 2016 годзе быў прызнаны 
найлепшым беларускім 
поп-гуртом па версіі 
музычнага тэлеканала 
«RUTV: Беларусь» 
і па выніках народнага 
галасавання.

—  Я к утварылася «РЙАвакацыя»?
Марк Войтка:
— Усё пачалося вясной 2015 года. Ніякіх кастынгаў не 

было. Мы проста пераможцы па жыцці. (Смяюцца.) Нам 
пашанцавапа сустрэць прадзюсара Анатоля Чэпікава, ну, 
дакладней гэта ён сустрэў нас на канцэрце ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў і прапа- 
наваў паспрабаваць пасупрацоўнічаць.

—  У назву гурта ўкладзены  нейкі таемны сэнс?
Арцём Саладуха:
— Насамрэч усё вельмі проста. Сваёй музыкай мы імкнём- 

ся правакаваць усіх людзей на танцы і добры настрой. А вось 
самі на правакацыі стараемся не паддавацца.

—  Вы памятаеце сваё перш ае сумеснае выступление?
Арцём Саладуха:
— Вядома, такое, як нам здаецца, заўсёды запамінаецца. Наша 

першае выступление з вялікай праграмай прайшло на Дні горада ў 
Наваполацку 12 ліпеня 2015 года, праз два месяцы пасля заснавання 
калектыву. Мы моцна хваляваліся, але дзякуючы добраму прыёму 
гледачоў усё прайшло выдатна. Эмоцыі зашкальвалі, было вельмі не- 
звычайна адчуваць сябе артыстамі, якіх слухаюць тысячы людзей.

(Заканчэнне на 8-й  стар. «43» .)
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ЙБЕХШЛЯвВЦ

СПЫТАИЦЕ 
Ў ДАРВІНА

«Смерць забірае самых лепшых. Таму я ўзмоцнена дэградую 
апошнія некалькі гадоў». Не ведаю, як вам, а мне ў галаву 
прыходзіць найперш гэты анекдот, калі я чытаю некато- 
рыя заходнія навіны адносна гендара. («Хопіць пужаць усіх 
канцом свету. Гэта нікога не палохае. Напужайце ўсіх кан- 
цом інтэрнэту».) Якія там дамаганні да знакамітасцяў? Якія 
даследаванні брытанскіх вучоных? Г эта ўсё дзіцячы лепет 
у параўнанні з тым, што творыцца ў галовах звычайных, па- 
давалася б, людзей!.. Можа, яны сапраўды нешта ведаюць 
і спрабуюць так выжыць? («—  Я тут грэшнай справай паду- 
маў... — Галавой трэба было думаць!») Бо іншых тлумачэнняў 
таго, што адбываецца, я назваць не магу, хоць вельмі хацела- 
ся б. («— Доктар, я ж  не стары, мне толькі 22 гады. Мае сябры 
ходзяць у клубы і тырчаць там да ранку, а мне гэта нецікава. 
Што са мной не так? — Нічога страшнага, проста ў вас ёсць 
мазгі».) Ну вось уявіце сабе: у ЗША некалькі студэнтаў сарвалі 
лекцыю пра гендарную разнастайнасць з-за слоў прафесара 
біялогіі аб адрозненнях паміж... мужчынамі і жанчынамі. Без 
жартаў...
Спецыяліст адзначыла, штолічыць дзіўнай пазіцыю, калі сцвярджа- 

ецца, быццам біялагічны пол чалавека, як і паняцце гендара (успрыняц- 
це пола) можа змяніцца падчас эвалюцыі. Чытачы, вы ў гэта верыце? 
Ці пад «эвалюцыяй» некаторыя маюць на ўвазе нешта зусім іншае? 
(«Чым добры наш час: калі не атрымаецца ўдала жаніцца, дык можна 
паспрабаваць выйсці замуж».) Няўжо ў кагосьці тут ёсць нейкія сумнен- 
ні? («У вас ніколі не збываюцца гараскопы? Значыць, бацькі манілі вам 
пра дату нараджэння, а тое і ўвогуле купілі вас у цыган».) Прафесар 
заявіла, што анатомія і фізіялогія мужчын і жанчын адрозніваецца не- 
залежна ад таго, што думаюць пра гэта ў грамадстве. Няўжо гэта раней 
не было вядома? («Калі б крэмы ад маршчын рэальна дапамагалі, дык 
у жанчын ужо не было б адбіткаў пальцаў».) Што ў процілеглых полаў 
розны рост, аб'ём мышачнай масы, па-рознаму адкладваецца тлушч. 
(«— Фіма, ты памятаеш, што пры награванні цела расшыраецца? — 
Так, і што з таго? — Дык зна
чыць, я не тоўстая, а проста 
страшэнна гарачая!») I мозг 
у мужчын І жанчын працуе 
таксама па-рознаму, дадала 
біёлаг. («Не жаніцеся з вы- 
сокімі дзяўчатамі. На іх фут- 
ра даражэй каштуе...»)

Што тут пачалося! («Гля- 
дзі доранаму каню ў зубы.
Выкінь слова з песні. Зра- 
бі слова вераб'ём. Намаж 
«дзякуй» на хлеб. Без высіл- 
каў выцягні рыбку з сажал- 
кі. Ідзі супраць сістэмы».)
Некалькі студэнтаў учынілі 
скандал, вывелі са строю аў- 
дыясістэму і пад наглядам паліцыі пакінулі аўдыторыю. Напрыканцы 
кінуўшы прафесару фразу пра яе «прамытыя мазгі». Як вам такое? 
(«Як казала цётка Цыля, «самы страшны від беспрацоўя — галава, 
якая не працуе».) Трэба аддаць належнае, пасля гэтага круглы стол 
прадоўжыўся і словы лектара ў зале падтрымалі бурнымі апладысмен- 
тамі. Ну, значыць, не ўсё яшчэ згублена... («—  Вучоныя знайшлі новы 
спосаб зачацця. — А чым стары не падабаецца?»)

Яшчэ больш дзікунскі выпадак, на мой погляд, адбыўся ў Вяліка- 
брытаніі. Там студэнта з Кіпра выключылі з універсітэта за твіт пра 
тое, што ў жанчын няма... Увага, засяродзьцеся, набярыце ў грудзі 
болей паветра... Чаго няма? Усё роўна не здагадаецеся. («3 дзяўча- 
тамі заўсёды так: прыстаеш — нахабнік, не прыстаеш — прыдурак».) 
Ну, таго самага мужчынскага палавога органа, малюнак якога раней 
быў у кожным папяровым падручніку па анатоміі. А анатомія, нагадаў 
бы тым «разумнікам», гэта навука. («Я настолькі стары, што памятаю 
часы, калі Сабчак і Клінтан былі мужыкамі».) Ты-ы-д-ым! Я зараз па- 
спрабую адгадаць: вы плачаце альбо смеяцеся? Іншае? («Слоўнікавы 
запас фізрука на 70 працэнтаў складаецца са свісту».) Дык вось, за 
сцвярджэнне відавочнага хлопца не толькі выключылі з універсітэта, 
але і звольнілі з пасады рэдактара студэнцкага часопіса і прэзідэнта 
студэнцкай супольнасці за свабоду слова. Апошняе — гэта, пагадзі- 
цеся, увогуле супер! Але і тут яшчэ не ўсё! На ўжо колішняга студэнта 
так «наехалі» прадстаўнікі сексуальных меншасцяў, што той мусіў не 
толькі выдаліць свой твіт, прынесці прабачэнні, але і заявіць, што... Так, 
канешне ж, жанчыны могуць мець той самы орган... (Памятаеце эпізод 
з фільма «Добры дзень, я ваша цёця»? «— Што вам трэба, сэр? — 
Ты што, з глузду з'ехаў?! Які я табе сэр?») Дадаць больш няма чаго. 
Заслона. Нямая сцэна...

Нядаўна майстар адзінаборстваў, а цяпер амерыканскі радыёвядучы 
заявіў на ўсю краіну пра тое, што рускія — гэта апошнія мужыкі, якія 
засталіся на Зямлі, у прамым сэнсе слоў. Думаю, пад рускімі можна 
разумець усіх прадстаўнікоў дужай паловы чалавецтва некалі адзінай 
вялікай краіны. Дык вось, каментуючы сітуацыю, радыёвядучы ска- 
заў, што «ў ЗША ўсе сталі нейкімі жанчынападобнымі, яшчэ крыху — 
і мужыкі пачнуць насіць шпількі і фарбавацца... Рускія не любяць, ка- 
лі ім указваюць, гэта апошнія мужыкі на Зямлі. Нам трэба браць з іх 
прыклад».

...Дык а пры чым тут Дарвін? Як вядома, галоўны (хоць і не адзіны) 
фактар эвалюцыі, згодна з яго вучэннем, — натуральны адбор. «Дарвін 
быў мудрым чалавекам, ён даў нам магчымасць хоць бы неяк тлума- 
чыць нашы ідыёцкія ўчынкі».

Касту с ь ХАЦЕЛАЎ-ЗМАГЕЛАЎ.
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йДДЗІН ГОЛАС ДОБРА, 
А ДВА— ЯШЧЭ ЛЕПШ!»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «43» .)

—  Ці адразу ўдалося знайсці 
агульную мову ў  дуэце?

Марк Войтка:
— Так, бо мы даўно сябрава- 

лі. Упершыню сустрэліся, калі нам 
было па 15 гадоў. Рэжысёр Ніна 
Віктараўна Осіпава рыхтавала 
канцэрт да Дня Незалежнасці ў 
Палацы Рэспублікі, мы ўдзельні- 
чалі ў агульным нумары, выкон- 
валі песню «Беларусь». А потым 
разам паехалі на фэст у Анапу. 
Пазней дамовіліся паступаць на 
«эстрадны вакал» у Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і 
мастацтваў, трапілі ў адну групу, 
разам вучыліся. Рознагалоссі, вя
дома ж, бываюць, але мы заўсёды 
прыходзім да агульнага меркаван- 
ня. У мужчынскіх калектывах з гэ- 
тым прасцей, як нам здаецца, чым 
у жаночых. Там і кнопкі падкласці 
ў туфлі могуць, і сукенку парэзаць. 
(Смяюцца.) Але калі сур'ёзна, то 
ў нашых гарачых спрэчках, якія 
часам успыхваюць з-за рэпертуа- 
ру, касцюмаў ды іншых пытанняў, 
апошняе слова ўсё роўна застаец- 
ца за прадзюсарам.

—  Не шкадуеце, што выступа- 
еце ў  групе, а  не ў  ролях сольных 
выканаўцаў?

Марк Войтка:
— Кожны з нас, вядома ж, ма

рь^ спяваць на прафесійнай сцэ- 
не. Мы да гэтага ішлі і былі ўпэў- 
неныя, што ў нас усё атрымаецца. 
А тое, што сталі дуэтам, магчыма, 
нават і цудоўна. Ведаеце, адзін го- 
лас добра, а два яшчэ лепш! Як 
складзецца далейшы лёс гурта, 
цяжка зараз прагназаваць, але 
ў нас было некалькі выступлен- 
няў, калі адзін з салістаў хварэў, 
а другому прыходзілася адказваць 
за дваіх. Дык вось, выходзячы на 
сцэну, кожны па звычцы ўсё роўна 
зрушваўся направа або налева, як 
бы пакідаючы месца для другога, 
а не выходзіў адразу ў цэнтр сцэ- 
ны. (Смяюцца.)

—  Вы часта гастралюеце?
Арцём Саладуха:
— Так. I кожная пляцоўка для 

выступленняў у нас па-свойму 
любімая. У кожным месцы зна- 
ходзім нешта сваё, такое цёплае 
І роднае. Але па-асабліваму нас 
сустракаюць у Салігорску. Да- 
рэчы, выступаем мы не толькі ў 
межах Беларусі, былі ў Кіеве, Со- 
чы, Растове-на-Доне, Таганрогу, 
Новачаркаску, Шахтах, Азове і ў 
іншых гарадах.

—  Ці ў  многіх конкурсах ужо  
прымалі ўдзел?

Марк Войтка:
— Паколькі мы яшчэ даволі ма- 

лады музычны гурт, то нам здаец
ца, што іх было дастаткова. Вядо
ма, самае запамінальнае — гэта 
адборы на «Еўрабачанне». Але 
цяпер мы практычна не ўдзельні- 
чаем у конкурсах, затое выступаем 
на вялікіх фестывалях. Найбольш 
значнымі для нас былі «Сусветны

фестываль моладзі і студэнтаў», 
фестываль «Моладзь — за Саюз- 
ную дзяржаву», ну І, вядома ж, 
«Славянскі базар».

—  Д ля каго складаней спя
ваць  —  для дзяцей  ці дарос- 
лых?

Арцём Саладуха:
— Мы рады выступаць перад 

любой публікай. Галоўнае — гэта 
адчуваць аддачу ад залы. А для 
дзяцей, напрыклад, мы спявалі ў 
розных летніках, у нацыянальным 
дзіцячым цэнтры «Зубраня». Час
та прымаем удзел у дабрачынных 
марафонах. У той жа час наша 
творчасць запатрабавана і івэнт- 
агенцтвамі на карпаратыўных ме- 
рапрыемствах.

—  Хто аўтар вашых песень?
Марк Войтка:
— Першыя напісаў наш пра- 

дзюсар Анатоль- Чэпікаў, але 
з нядаўняга часу кола аўтараў знач- 
на пашырылася. Зараз у нашым 
рэпертуары песні аўтараў з Расіі, 
Украіны, Беларусі. Дарэчы, пры 
ўсёй разнастайнасці кампазіцый 
у нас ёсць фаварытка, гэта песня 
«Я падвышаю градус», на дадзе- 
ным этапе яна наша любімая.

«Рознагалоссі, вядома ж, 
бываюць, але мы заўсёды  
прыходзім да агульнага 
меркавання. У  мужчынскіх 
калектывах з гэтым прасцей, 
як нам здаецца».

—  Творчая праф есія м ае на 
ўвазе ненармаваны  працоўны  
дзень. Скажыце, ці шмат часу ў  
вас займаюць рэпетыцыі?

Арцём Саладуха:
— Вы маеце рацыю, у творчай 

прафесіі не можа быць пэўнага 
працоўнага графіка. Музычную 
праграму звычайна адточваем 
два ці тры разы на тыдзень. А ў 
вольны ад працы час мы абмяркоў- 
ваем планы, розныя ідэі, будучыя 
праекты.

—  Ці ёсць нейкія хобі акрамя  
музыкі?

Марк Войтка:
— Ну, музыка — гэта для нас 

не проста хобі... А што датычыц-

ца вольнага часу, то мы вядзем і 
прапагандуем здаровы лад жыцця. 
Акрамя гэтага, я, напрыклад, гу
ляю ў футбол, а вось Арцём ціка- 
віцца дызайнам адзення. Наогул, 
мы досыць рознабаковыя асобы 
і заўсёды гатовыя адкрываць для 
сябе нешта новае!

—  Вы  —  прымхлівыя хлопцы? 
М ожа, у  вас ёсць талісман для  
паспяховых выступленняў?

Марк Войтка:
— Наконт забабонаў нешта 

цяжка сказаць... У фінапе «Еў- 
рабачання» выступалі пад 13-м 
нумарам, і ў нас хапала непрыем- 
насцяў. Напрыклад, у мяне ў вуху 
адключыўся мікрафон. За тыдзень 
да фіналу ў Арцёма выявілі вузел 
на звязках, а ў мяне — ацёк. Нават 
не ведаем, містыка гэта ці прос
та няўдалы збег абставін. А вось 
талісман у нас ёсць, але пра яго 
ніхто і ніколі не даведаецца. Гэта 
наш сакрэт!

—  Я к ставіцеся д а  крытыкі? 
Яна загартоўвае вас ці, наадва- 
рот, збівае са шляху?

Арцём Саладуха:
— Часта чытаем каментарыі пра 

нас і нашу творчасць у розных са- 
цыяльных сетках. Крытыку мы лю- 
бім, але паважліва ставімся толькі 
да канструктыўнай. Вядома, калі 
яна такая, праводзім работу над 
сваімі памылкамі.

—  У вас ёсць куміры?
Арцём Саладуха:
—  Няма. Мы робім сваю музыку, 

укладваем у яе свае пачуцці І шука
ем менавіта свайго гледача. Хочам 
быць ва ўсім індывідуальнымі.

—  Вы ўжо, напэўна, ведаеце, 
што будучае жыццё будзе звяза- 
на з  музы ка й?

Арцём Саладуха:
— Так! Мы з дзяцінства займа- 

емся ёю і ўжо не ўяўляем сябе без 
музыкі! Вядома, плануем развівац- 
ца, каб радаваць слухачоў новымі 
хітамі.

—  Што вы можаце сказаць  
адзін пра аднаго?

Разам: — Ну што... Мы сябры, І 
гэтым усё сказана!

Ангеліна НОВІКАВА, 
студэнтка II курса Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў.
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