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ГЕА ПА ЛІ ТЫЧ НЫ «ХАБ»
Лі вія — адзін з вуз ла вых геа па лі тыч ных 

пунк таў све ту. Яе бе ра га вая лі нія мае са мую 

вя лі кую пра цяг ласць ся род усіх кра ін Аф ры-

кі, раз ме шча ных у між зем на мор скім рэ гі ё-

не. Яна скла дае ка ля 1850 кі ла мет раў. Гэ тая 

кра і на зна хо дзіц ца вель мі бліз ка да Еў ро пы, 

а ад лег ласць па між лі вій скім і еў ра пей скім 

уз бя рэж жа мі мож на пе ра адо лець менш чым 

за га дзі ну. Не дзіў на, што ме на ві та праз гэ-

тую кра і ну пра хо дзіць га лоў ны шлях міг ра-

цыі з Чор на га кан ты нен та. Узяць пад кант-

роль гэ ты пра цэс, ня гле дзя чы на шмат лі кія 

спро бы, да сюль так і не ўда ло ся.

Лі вія раз мя шча ец ца з ад на го бо ку па-

між Егіп там і Су да нам, а з дру го га — па між 

Ту ні сам, Ал жы рам і Ма ро ка. Ме на ві та тут 

пе ра кры жа ван не кан ты нен таль ных шля хоў, 

якія звяз ва юць Еў ро пу, Аф ры ку і Азію. Лі вія 

чац вёр тая па пло шчы ся род аф ры кан скіх 

кра ін і шас нац ца тая ў све це (тэ ры то рыя — 

1,75 млн кв. км). На сель ніц тва — ка ля ча-

ты рох міль ё наў ча ла век.

Да стра тэ гіч на га геа гра фіч на га раз мя-

шчэн ня вар та да даць і пры род ныя ба гац-

ці. Яшчэ ў ча сы Му а ма ра Ка да фі знай шлі 

знач ныя за па сы ва ды (на са мрэч стра тэ гіч-

ны рэ сурс для гэ тых мяс цін — 95 пра цэн таў 

тэ ры то рыі Лі віі зай мае пус ты ня), па спя хо ва 

рэа лі зоў ваў ся маш таб ны пра ект па ара шэн-

ні па лет каў. Лі вія ва ло дае вя лі кі мі за па са-

мі наф ты і пры род на га га зу, ажыц цяў ляе 

хут кую і не да ра гую пе ра пра цоў ку вуг ле-

ва да ро даў. Так са ма тут вы яў ле ны ба га тыя 

ра до ві шчы зо ла та. Па вод ле ста тыс ты кі, 

у гэ тай кра і не зна хо дзіц ца больш за трэць 

усіх вя до мых за па саў энер га нось бі таў у 

Аф ры цы. Лі вія за бяс печ вае 11 пра цэн таў 

ім пар ту «чор на га 

зо ла та» ў ЕС. Для 

Тры па лі гэ та асноў-

ны на пра мак ганд лю. Га лоў ныя спа жыў цы 

лі вій скай наф ты, па вод ле звес так Між на-

род на га энер ге тыч на га агенц тва, — Іс па нія, 

Фран цыя, Гер ма нія і Іта лія.

Вуг ле ва да ро ды ўяў ля юць не ма лую ці ка-

васць і для ін вес та раў. Мі ну лай во сен ню 

BР і італь ян ская Еnі аб вяс ці лі пра на мер 

ак ты ві за ваць ра бо ту над су мес ны мі пра-

ек та мі зда бы чы энер га нось бі таў, якія бы лі 
за ма ро жа ны пяць га доў та му. Як мяр ку юць 
экс пер ты, зрыў па ста вак лі вій скай наф ты 
на ня се сур' ёз ны ўдар па еў ра пей скіх наф та-
пе ра пра цоў чых за во дах, а гэ та ў сваю чар гу 
мо жа пры вес ці да па вы шэн ня су свет ных 
цэн на наф ту.

УРАД, ПАР ЛА МЕНТ 
І СА ЮЗ ПЛЯ МЁ НАЎ

У 2011 го дзе ў хо дзе гра ма дзян скай вай-

ны лі дар лі вій скай рэ ва лю цыі Му а мар Ка да-

фі быў за бі ты, што пры вя ло да раз бу раль-

ных на ступ стваў для кра і ны як у па лі тыч-

ным, так і эка на міч ным пла не. З тых ча соў 

Лі вію пер ма нент на лі ха ма ніць. Да 2017-га 

за ста ло ся два буй ныя су праць лег лыя адзін 

ад на му цэнт ры сі лы. Урад на цы я наль най 

зго ды на ча ле з Фа і зам Са ра джам ба зу ец-

ца ў Тры па лі. У Тоб ру ку (паў ноч ны ўсход 

кра і ны) за ся да юць Па ла та прад стаў ні коў і 

Ча со вы ўрад на ча ле з Аб да лой Аб ду рах ма-

нам ат-Та ні. Уз доўж ме жаў Лі віі з Ал жы рам, 

Ні ге рам і Ча дам пра жы ва юць бер бе ры і пля-

мё ны ту бу, яны пе ры я дыч на кан флік ту юць 

як з УНЗ, так і з Ча со вым ура дам. Мя цеж ны 

са юз пля мё наў — тая са мая Джа ма хі рыя — 

пры зна ла сва ім лі да рам сы на Ка да фі Са іф 

аль-Іс ла ма, які вы зва ліў ся ў 2016 го дзе з 

па ло ну.

Най буй ней шае і най больш шмат лі кае вай-

ско вае фар мі ра ван не ў кра і не — Лі вій ская 

на цы я наль ная ар мія пад на ча лам Ха лі фы 

Хаф та ра — пад трым лі вае (ня хай і фар маль-

на) урад у Тоб ру ку. Фельд мар шал — 75-га-

до вы кад ра вы ва ен ны, удзель ні чаў у звяр-

жэн ні лі вій скай ма нар хіі ў 1969 го дзе, быў 

ад ным з най блі жэй шых па плеч ні каў лі да ра 

Лі вій скай Джа ма хі рыі Му а ма ра Ка да фі і на-

ву чаў ся ў мас коў скай Ва ен най ака дэ міі імя 

Фрун зэ, па ве дам ляе ТАСС. У 1986-м Хаф тар 

у ран гу пал коў ні ка быў узя ты ў па лон уз бро-

е ны мі сі ла мі Ча да пад час кан флік ту па між 

дзвю ма кра і на мі. Ка да фі, які афі цый на не 

пры зна ваў на яў насць лі вій скіх уз бро е ных сіл 

на тэ ры то рыі Ча да, ад мо віў ся ад Хаф та ра і 

ўзя тых ра зам з ім у па лон вай скоў цаў. З тых 

ча соў бу ду чы лі дар ЛНА жыў у Ча дзе, За іры 

(ця пер Кон га) і Ке ніі, пас ля ча го пе ра браў ся ў 

ЗША і, па не ка то рых звест ках, кан так та ваў з 

ЦРУ. Пас ля звяр жэн ня Ка да фі Ха лі фа Хаф-

тар вяр нуў ся на ра дзі му, пры ня ўшы ак тыў ны 

ўдзел ва ўзбро е най ба раць бе з тэ ра рыс тыч-

ны мі фар мі ра ван ня мі. У 2015 го дзе Па ла та 

прад стаў ні коў пры зна чы ла яго ка ман ду ю чым 

ЛНА. Да 2016-га пад кант роль ныя фельд мар-

ша лу вой скі ўста на ві лі кант роль над клю ча-

вы мі наф та вы мі тэр мі на ла мі кра і ны.

НА ТРЫ ПА ЛІ
Спро бы шэ ра гу кра ін і ААН пры мі рыць 

Тры па лі і Тоб рук так і не ўвян ча лі ся пос-

пе хам. Пры гэ тым ле тась пас ля на па ду 

тэ ра рыс таў на пад кант роль ныя Ура ду на-

цы я наль най зго ды экс парт ныя тэр мі на лы 

На цы я наль най наф та вай кар па ра цыі Лі віі 

вой скі Хаф та ра вы бі лі іх, але не са сту пі лі 

тэ ры то рыю на зад. У 2019-м у хо дзе маш-

таб най апе ра цыі су праць іс ла місц кіх ра-

ды ка лаў, кант ра бан дыс таў і кры мі наль ных 

бан даў на паў днё вым за ха дзе кра і ны ЛНА 

за ня ла боль шую част ку — ка ля 90 пра цэн-

таў — тэ ры то рыі кра і ны.

А 4 кра са ві ка афі цый ны прад стаў нік ЛНА 

бры гад ны ге не рал Ахмед аль-Міс ма ры аха-

рак та ры за ваў ула ды ў Тры па лі як «не за кон-

ныя фар мі ра ван ні». Ха лі фа Хаф тар у той 

жа дзень ад даў за гад па чаць на ступ лен не 

на ста лі цу кра і ны.

Нель га ска заць, што гэ ты за гад пра гу чаў 

як гром ся род яс на га не ба. На ад ва рот, яго 

ча ка лі ўжо не каль кі га доў, але на ступ лен-

не на Тры па лі ўсё роў на ста ла не ча ка нас-

цю, ад зна чае ruроstеrs.ru. Яшчэ 29 са ка ві-

ка, вы сту па ю чы ў Бен га зі, Ха лі фа Хаф тар 

аб вяс ціў, што ў на ступ ныя два тыд ні Лі вія 

зноў атры мае адзі ны ўрад, які пад рых туе і 

пра вя дзе ўсе агуль ныя вы ба ры. Та ды гэ та 

бы ло ўспры ня та так, быц цам Хаф тар меў 

на ўва зе пе рагаворы з Фа і зам Са ра джам, 

якія бы лі на ме ча ны на 14—16 кра са ві ка. 

Ме на ві та на гэ тых пе ра гаворах па він на бы-

ло аб мяр коў вац ца пра вя дзен не вы ба раў і 

ства рэн не адзі на га ўра да.

Ад нак ужо 29—31 са ка ві ка шэ раг час цей 

ЛНА бы ў пры ве дзе ны ў стан ба я вой га тоў-

нас ці, і за кошт ма бі лі за цыі па ча ло ся фар-

мі ра ван не но вых бры гад. Та ды ж ЛНА ўвай-

шла ў го рад Гар' ян не па да лёк ад Тры па лі. 

Усе гэ тыя дзе ян ні су пра ва джа лі ся па гро за мі 

на ад рас так зва ных тры па лій скіх гру по вак. 

Але кан флікт па між ЛНА і ба е ві ка мі, якія 

за бяс печ ва юць бяс пе ку лі вій скай ста лі цы, 

доў жыц ца ўжо даў но, і скла да на бы ло ўя-

віць, што гэ тым ра зам усё бу дзе сур' ёз на. 

Толь кі ў ноч з 4 на 5 кра са ві ка ста ла зра зу-

ме ла, што, ка жу чы аб адзі ным ура дзе, Хаф-

тар меў на ўва зе зу сім не тое, што мно гія 

па ду ма лі, за ўва жае ruроstеrs.ru. Ба е ві кам 

гру по вак з Мі су ра ты і Зін та на да вя ло ся тэр-

мі но ва збі рац ца і ім чац ца на су страч ЛНА, 

якая імк лі ва ру шы ла да Тры па лі.

НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ СІ ТУ А ЦЫЯ
У Нью-Ёр ку прай шло эк стран нае па ся-

джэн не Са ве та Бяс пе кі ААН па Лі віі. Са вет 

бяс пе кі за клі каў вой скі Хаф та ра спы ніць на-

ступ лен не. ЗША, Вя лі ка бры та нія, Фран цыя, 

Іта лія і ААЭ ў су мес най за яве за клі ка лі ўсе 

ба кі да не ад клад най дэ эс ка ла цыі сі ту а цыі, 

па коль кі ба я выя дзе ян ні ўсклад ня юць маг-

чы масць да сяг нуць па лі тыч на га ра шэн ня. 

У за яве так са ма ўтрым лі ва ец ца па пя рэ джан-

не, што пра цяг вы ка ры стан ня ва ен най сі лы 

мо жа «ад кі нуць Лі вію на зад да ха о су».

Мі ніст ры за меж ных спраў кра ін «вя лі кай 

ся мёр кі» пе ра сце раг лі Хаф та ра ад пра соў-

ван ня да Тры па лі. У су мес най за яве ад зна-

ча ец ца, што «не іс нуе ва ен на га ра шэн ня 

лі вій ска га кан флік ту».

Маск ва ж за яві ла, што не вар та «ў ад на-

ба ко вым па рад ку пры зна чаць ві на ва тых», 

лі вій цы па він ны са мі вы зна чаць свой лёс. 

«Пры чы на лі вій ска га кры зі су за клю ча ец ца 

ў тым, што зра бі лі на таў цы з гэ тай кра і най 

у 2011 го дзе. Ме на ві та з тых ча соў яна пе ра-

тва ры ла ся ў раз бу ра ную дзяр жа ву, да вай це 

на зы ваць рэ чы сва і мі ім ёна мі, і ў чор ную дзір-

ку, праз якую ідуць на поў дзень тэ ра рыс ты, 

не за кон ная кант ра бан да зброі, а на поў нач — 

па то кі не ле галь ных міг ран таў», — за явіў пад-

час ві зі ту ў Егі пет мі ністр за меж ных спраў Ра-

сіі Сяр гей Лаў роў. Яго егі пец кі ка ле га Са мех 

Шук ры ска заў, што праб ле мы Лі віі не мо гуць 

быць вы ра ша ны ва ен ны мі срод ка мі.

Ха лі фа Хаф тар ад мо віў ся су стрэц ца на 

нейт раль най тэ ры то рыі, у Жэ не ве, з Фа і-

зам Са ра джам у ад каз на пра па но ву ге не-

раль на га сак ра та ра ААН Ан то ніу Гу тэ ры ша. 

Фельд мар шал за ўва жыў, што не спы ніць 

ва ен ную апе ра цыю да та го ча су, па куль яго 

вой скі «не пе ра мо гуць тэ ра рызм». Ра ней 

Гу тэ рыш, які зна хо дзіў ся з трох дзён ным ві зі-

там у Лі віі, на пі саў у «Тві тэ ры», што па кі дае 

кра і ну з «цяж кім сэр цам».

Агуль на на цы я наль ная кан фе рэн цыя, за-

пла на ва ная на 14—16 кра са ві ка ў Га да ме се, 

пе ра не се на на фо не эс ка ла цыі кан флік ту. 

Пра гэ та за явіў спе цы яль ны прад стаў нік 

ге не раль на га сак ра та ра ААН у Лі віі Га сан 

Са ла ме. «Мы вы ра шы лі дзей ні чаць асця-

рож на і не спя ша ю чы ся, каб не пра пус ціць 

гіс та рыч ную маг чы масць, — ад зна ча ец ца 

ў за яве эмі са ра, апуб лі ка ва най у «Тві тэ ры» 

мі сіі ААН у Лі віі. — Мы пры кла дзём усе на-

ма ган ні, каб пра вес ці фо рум як ма га хут чэй, 

за пра сіў шы на яго ўсе без вы клю чэн ня ба кі, 

ад нак толь кі та ды, ка лі яго пос пех бу дзе га-

ран та ва ны, эс ка ла цыя пе ра адо ле на і возь-

муць верх ро зум і муд расць».

«Сі ту а цыя за раз вель мі не бяс печ ная. Га-

лоў нае, што су праць ста ян не не ад клад на трэ-

ба спы ніць», — пад крэс ліў ген сек ААН Ан то ніу 

Гу тэ рыш. — Для мя не зра зу ме ла, што трэ ба 

пе ра за пус ціць сур' ёз ны па лі тыч ны дыя лог і 

сур' ёз ныя пе рагаворы, але гэ та не маг чы ма 

без спы нен ня гвал ту». А фельд мар шал Хаф-

тар па куль не ска заў свай го сло ва.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

ВЯС НА ФЕЛЬД МАР ША ЛА
Ча му «лі ха ма ніць» Лі вію?

У Лі віі раз гот ва ец ца поў на маш таб ны ва ен ны кан флікт. 

За хо дам па дзей у паў ноч на аф ры кан скай кра і не без 

пе ра боль шан ня со чыць увесь свет. У мі ну лы чац вер 

фельд мар шал Лі вій скай на цы я наль най ар міі (ЛНА) Ха лі фа 

Хаф тар за га даў вой скам па чаць на ступ лен не на Тры па лі 

для «вы зва лен ня ад тэ ра рыс таў». У ра дыё зва ро це 

за клі каў сал дат вы біць гле бу з-пад ног бан ды таў і 

кан чат ко ва вы зва ліць ра дзі му. У той жа час ён абя цаў 

бяс пе ку ўсім, хто не возь ме ў ру кі зброю і па ды ме бе лы 

сцяг. За ноч ЛНА здзейс ні ла не ве ра год ны кі док да 

ста лі цы — спы ніць яе ўда ло ся толь кі за 27 кі ла мет раў ад 

Тры па лі. Так са ма апе ра тыў ны штаб ура да на цы я наль най 

зго ды (УНЗ) Фа е за Са ра джа па ве да міў, што ва ен ныя 

са ма лё ты Лі вій скай на цы я наль най ар міі на нес лі ўдар па 

адзі ным дзе ю чым аэ ра пор це лі вій скай ста лі цы Мі ці га, з-за 

ча го бы лі ад ме не ны ўсе рэй сы. Ла яль ныя ўра ду на цзго ды 

ўзбро е ныя сі лы аб вяс ці лі аб па чат ку ва ен най апе ра цыі 

«Вул кан гне ву» су праць ЛНА. Ча му зноў «ус пых ну ла» 

шмат па кут ная Лі вія?

Алесь Чу ма коў вя до мы мно гім 

пры хіль ні кам ся рэд ня веч най му зы-

кі — ён ста ла вы сту пае ў скла дзе 

гур та «Ста ры Оль са» і ў соль ных 

пра ек тах, вы кон вае ста ра даў нія бе-

ла рус кія і ір ланд скія пес ні, іг рае на 

мност ве ін стру мен таў, ад гі та ры да 

ко ла вай лі ры, ду ды, цыт ры, жа лей кі... 

А яшчэ ён не адзін год вы раб ляе гус-

лі і, зда ец ца, мо жа сыг раць на іх што 

за ўгод на, ад хі та «Еў ра ба чан ня» да 

фальк лор ных ма ты ваў, ад рок-ба лад 

да па пу ляр ных тан ца валь ных ме ло-

дый. Пры гэ тым у Але ся ня ма за вер-

ша най му зыч най аду ка цыі (на огул па 

ўні вер сі тэц кім дып ло ме ён — ін жы нер 

па аў та ма тыч ным кі ра ван ні), за тое 

ёсць глы бо кі да след чыцкі па ды ход і 

апан та насць ідэ яй.

...Мы ся дзім у май стра до ма і на 

ўсе во чы раз гля да ем мі ні-му зей му-

зыч ных ін стру мен таў. Зрэш ты, зу сім 

не му зей — усе зме шча ныя на сце нах 

гі та ры, ду ды, гус лі цал кам ра бо чыя.

— Я ра зу мею, як сту дэнт БДУ ІР 

тра піў у клуб аў тар скай пес ні — ся-

род вя до мых бар даў да во лі шмат 

«фі зі каў», якія аказ ва юц ца яшчэ 

ты мі лі ры ка мі. А вось як ад быў ся 

пе ра ход да ся рэд ня веч най му зы кі, 

ста ра даў ніх пе сень?

— У аў тар скай пес ні мне заў сё ды 

не ха па ла ін стру мен та лу — лі чыц ца 

ж, што ў гэ тым жан ры гі та ра ідзе як 

су пра ва джэн не доб рых вер шаў. Вы-

ра шыў па шу каць, ад куль на огул пай-

шлі бар ды, — і сцеж ка як раз пры вя ла 

мя не да ір ланд цаў, з якіх і па ча ла ся 

тра ды цыя аў тар скіх спе ваў. Та ды па-

чаў вы кон ваць не толь кі свае пес ні, 

тво ры кла сі каў і су час ні каў бар даў-

скай пес ні, а яшчэ ір ланд скія. Ад чуў, 

што ад ной гі та ры для гэ та га ма ла, і тут 

мы вель мі ўда ла су стрэ лі ся з флей-

тыст кай Ка ця ры най Ра дзі ві ла вай, ды 

і я сам за свой ваў но выя ін стру мен ты 

на кшталт ір ланд скіх віс лаў. 

У 2005-м пад ір ланд скія пес ні з'я-

віў ся гурт Сеіlіdh Сеоl, але я мер ка ваў, 

што спя ваць па-анг лій ску не ці ка ва — 

хоць вя лі кі пра цэнт лю дзей зра зу мее, 

аб чым пес ня, але іх не кра нае змест. 

А кра наць па ві нен, бо бе ла рус кая і 

ір ланд ская куль ту ра на столь кі па-

доб ныя — яны спя ва юць пра сва іх 

на род ных ге ро яў, пра ка хан не, пра 

рэ кру таў (са мая вя до мая пес ня Dаnnі 

Bоу — яна ж цал кам на ская па змес-

це, у ёй дзяў чы на пра во дзіць хлоп ца 

ў рэ кру ты і не ве дае, ці бу дзе жы вая,  

зда ро вая і за ка ха ная, ка лі ён вер нец-

ца, — гэ та вель мі кра наль на гу чыць 

па-бе ла рус ку). Та му вар та спя ваць 

ір ланд скія пес ні па-бе ла рус ку, бо гэ та 

ўсё пра нас.

Ус туп. З ЧА ГО 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА МУ ЗЫ КА

Ву чыў ся іг раць Алесь са ма стой-

на, на слых — «у дзя цін стве ха дзіў 

у му зыч ную шко лу па скрып цы, але 

на ву чыў ся ма ла ча му, хі ба што атры-

маў куль тур ную ба зу, а по тым кі нуў». 

Не дзе ў пя тым кла се прай шоў кур сы 

іг ры на гі та ры, на ву чыў ся ства раць 

ніз кі акор даў для роз ных та наль-

нас цяў, зра зу меў асно вы гар мо ніі, 

а по тым ужо з гэ тым до све дам на-

рошч ваў ба зу.

Ір ланд скія спе вы слу ха чоў за ці ка-

ві лі, і Ары на Вя чор ка, якая кі ра ва ла 

на той час клу бам гіс та рыч най рэ кан-

струк цыі «Вя лі кае княст ва» ў цэнт ры 

па за школь най ра бо ты «Ма як», за пра-

сі ла Але ся Чу ма ко ва на кан цэрт. Пас-

ля яго му сіў вы сту паць ду дар — та ды 

так са ма ма ла ка му вя до мы Змі цер 

Са сноў скі. І так зда ры ла ся, што як раз 

у той ве чар ён па сва рыў ся са сва ім 

буб на чом, і тан ца валь ная ве ча ры на 

бы ла пад па гро зай. Па пра сіў Але ся 

да па маг чы за даць рытм — і, ві даць, 

экс промт атры маў ся на столь кі доб-

ры, што праз не каль кі дзён Са сноў скі 

пра па на ваў ства рыць гурт — улас на, 

з гэ та га па чаў ся «Ста ры Оль са».

— На пер шай су стрэ чы бы лі, акра-

мя мя не, Ілья Куб ліц кі і Анд рэй Апа но-

віч. І вось Змі цер вы клаў пе рад на мі 

на стол ка лек цыю ін стру мен таў і га-

во рыць: «Вы бі рай це, хто на чым бу-

дзе іг раць». Ілья, як сту дэнт Ака дэ міі 

му зы кі па кла се гі та ры, вы браў больш 

бліз кія для ся бе струн ныя — цыт ры, 

лют ні. Анд рэй ска заў, маў ляў, я ба-

ра бан шчык, ні чо га ін ша га не за свою. 

А я ска заў: «А мне ўсё ці ка ва, та му 

бу ду іг раць на ўсім ас тат нім, што не 

па за бі ра лі гэ тыя пра фе сі я на лы, — ко-

ла вая лі ра, гус лі, ман да лі на». І тут 

Са сноў скі нас ага ро шыў, што ў  кан цы 

тыд ня ў нас вы ступ лен не... на «Рок-

ка ра на цыі», на той мо мант са мым 

буй ным у кра і не рок-фес ты ва лі! Хлоп-

цы на ват ска за лі, што, ві даць, да рэм-

на мы прый шлі, гэ та ж вар' ят ней кі, — 

са сме хам ус па мі нае Алесь.

Ён, да рэ чы, пе ра ка на ны, што ў 

спра ве за сва ен ня ся рэд ня веч ных ін-

стру мен таў кан сер ва тор ская аду ка-

цыя не да па ма гае, а на ват шко дзіць: 

«Пэў ны до свед  — гэ та ка рыс на, 

але не ка то рыя пра фе сій ныя на вы-

кі, да ве дзе ныя да аў та ма тыз му, не 

па ды хо дзяць для іг ры на на род ных 

і ся рэд ня веч ных ін стру мен тах». Сам 

Алесь — жы вы до каз гэ тай тэ о рыі, ён 

муль ты ін стру мен та ліст, які іг рае на 

жа лей ках, бе ла рус кай, ір ланд скай і 

шат ланд скай ду дзе, гус лях, бан джа, 

ман да лі не, гуд ках, вар га нах, ака ры-

нах, пер ку сіі, на му зыч най пі ле — «Вы 

не пі лі це? Я па піль ваю» — і яшчэ кры-

ху на скрып цы.

— «Ста ры Оль са» не па рыў на 

звя за ны з рэ кан струк тар скім ру-

хам і ры цар скі мі фэс та мі. Пом ні це 

свой пер шы фэст?

— Гэ та бы ло яшчэ да «Ста ро га 

Оль сы», але не ска жу дак лад на, ці ў 

Мін ску на «Бе лым За мку» ў Па ла цы 

дзя цей і мо ла дзі, ці на фэс це ў На ва-

град ку. «За слаў скі на бат», «Ня свіж скі 

фэст» — гэ та ўсё бы ло вель мі ці ка ва, 

на  па чат ку 2000-х гэ тыя фес ты ва лі 

пра хо дзі лі адзін за ад ным, і вя ліз ная 

коль касць лю дзей па ча ла ці ка віц ца 

рэ кан струк цы яй, цэ лы мі аў то бу са мі 

пры яз джа лі. У Ня сві жы на сель ніц тва 

го ра да за адзін дзень улет ку 2003-

га па вя лі чы ла ся ў дзя сят кі ра зоў за 

кошт пры ез джых і не вель мі шы ро кая 

сцеж ка ад кас цё ла да па ла ца пе ра-

тва ры ла ся ў ад ну су цэль ную люд скую 

плынь... Але ўсё бы ло доб ра, ні хто не 

па цяр пеў у ціс ка ні не, і кан цэрт так са-

ма атры маў ся кру ты. А вось ця пер, 

праз 20 га доў, на шы кан цэр ты і за-

пі сы — не толь кі чыс ты драйв, але і 

пра фе сій ны па ды ход, каб не гу ча ла 

ні вод най ліш няй нот кі.

Куп лет. АД ГІС ТО РЫІ 
ДА СУ ЧАС НАС ЦІ

— Гус лі мя не ўра зі лі най больш з 

усіх ін стру мен таў — ме на ві та са мой 

фі зі кай фар мі ра ван ня гу ку, як не ве-

ра год на за хлы нае гэ та хва ля, — з пя-

шчо тай пра во дзіць па стру нах май-

стар. Да зна ём ства з ін стру мен там 

ён па ды шоў грун тоў на, вы ву ча ю чы 

гіс то рыю пы тан ня, — мно гія ча мусь ці 

да гэ туль пе ра ка на ныя, што гус лі — 

«не бе ла рус кі ін стру мент», штось ці 

там пра Сад ко і Да бры ню Мі кі ці ча, 

ну, яшчэ Ваў ка з «Ну, па ча кай!».

На са мрэч гус лі ў роз ных ма ды фі ка-

цы ях — шле ма па доб ныя, лі ра- і кры-

ла па доб ныя, кан тэ ле — і пад роз ны мі 

наз ва мі іс на ва лі на тэ ры то рыі Ра сіі, 

Бе ла ру сі, Укра і ны, Літ вы, Лат віі (кок-

ле), Эс то ніі (кан эль), Поль шчы, Фін-

лян дыі (кан тэ ле) і не ка то рых ін шых 

еў ра пей скіх кра ін. Ар хе о ла гі знай шлі 

па доб ныя ін стру мен ты на рас коп ках 

па бу доў Х—ХІ ІІ ста год дзяў, у пры ват-

нас ці ў Гдань ску і Апо ле (Поль шча), 

Ноў га ра дзе (Ра сія). Пер шыя згад кі 

пра гус лі на Бе ла ру сі су стра ка юц ца 

ў Кі ры лы Ту раў ска га — у ХІІ ста год-

дзі! Праў да, з раз віц цём ма ну фак тур, 

а так са ма з пры хо дам на на шу зям лю 

спус та шаль ных вой наў на род ная гу-

сель ная тра ды цыя бы ла амаль стра-

ча на, ма дэр ні за ва ныя ар кест ро выя 

гус лі вя лі ка га рас паў сю ду не атры ма-

лі, і толь кі ў кан цы мі ну ла га ста год дзя 

на ву коў цы і эн ту зі яс ты-ама та ры рас-

па ча лі ад наў лен не ме на ві та на род ных 

гус ляў.

— Ін фар ма цыі пра гэ ты ін стру мент 

так ма ла, што прос та ка та стро фа, — 

уз ды хае Алесь. — Іна На зі на ў сва ёй 

ма на гра фіі 1982 го да вы дан ня згад-

вае і да сле дуе гус лі ме на ві та як бе ла-

рус кі на род ны му зыч ны ін стру мент. 

Ра ней вы ву чэн нем пы тан ня зай ма лі ся 

эт на му зы ко ла гі Еў да кім Ра ма наў і Мі-

ка лай Пры ва лаў, якія апі са лі зна ход кі 

ме на ві та бе ла рус кіх гус ляў на мя жы 

тэ ры то рый Бе ла ру сі, Лат віі і Ра сіі. 

Абод ва ін стру мен ты, «ра ма наў скі» і 

«пры ва лаў скі», я знай шоў і па гля дзеў 

на жы ва ў Рус кім эт на гра фіч ным му зеі 

ў Санкт-Пе цяр бур гу, так са ма «ра ма-

наў скія» гус лі вы стаў ля лі ся ў нас у 

гіс та рыч ным му зеі. Яны дзяў ба ныя, 

не над та вя лі кія, дзе вя ці струн ныя. 

Кор пус з воль хі, дэ ка яло вая, кал кі 

з больш шчыль най драў ні ны — са до-

вых дрэў аль бо ду бу, ясе ню. Абод ва 

ін стру мен ты аб' яд на ныя ад ной тра ды-

цы яй, ад роз най ад ра сій скіх, лі тоў скіх, 

эс тон скіх, ад фін скіх кан тэ ле, бліз кія 

хі ба да лат галь скай тра ды цыі, што на 

са мым ус хо дзе Лат віі. Знай шоў шы 

ўсё гэ та, я па чаў пра па ган да ваць, што 

ў нас ёсць «свае», ад мет ныя гус лі — у 

бе ла рус кім ін стру мен це, на прык лад, 

строй без сё май сту пе ні (ка лі ка заць 

пра сцей, у га ме до ма жор ад сут ні-

чае но та «сі»). І так за ці ка віў ся, што 

са Зміт ром Са сноў скім та ды ж зра-

біў свае пер шыя гус лі — тры нац ца-

ці струн ныя кан тэль кі ў мя не за хоў-

ва юц ца як раз з та го ча су, ім амаль 

20 га доў.

По тым за хап лен не пе рай шло ў 

неш та боль шае, і Алесь за сна ваў гус-

ляр ную май стэр ню. «Коль кі ўжо вы-

ра біў ін стру мен таў? Не дзе паў та ры 

сот ні, і яны ра зы шлі ся па ўсім све це, — 

рас каз вае май стар. — За маў ля юць і 

пра фе сій ныя му зы кі, і рэ кан струк та-

ры, і ама та ры даў ні ны, якім хо чац ца 

прос та мець ста ра даў ні ар тэ факт у 

ру ках. Мно гім ці ка ва на ву чыц ца са мім 

іг раць, та му з мі ну ла га го да я па чаў 

пра во дзіць май стар-кла сы па ўлас най 

ме то ды цы: за чац вё ра за ня ткаў цал-

кам маг чы ма даць вуч ню ўсё тое, што 

ве даю я. На са мрэч ін стру мент вель мі 

прос ты для за сва ен ня, у ад роз нен не 

ад той жа гі та ры, дзе шмат га дзін і 

на ват ме ся цаў трэ ба ад даць, каб на ву-

чыц ца пра віль на ста віць паль цы, каб 

атры маць чыс ты гук. Нам ні чо га не 

трэ ба ціс нуць або на пруж ваць, і ў гус-

ля роў ня ма та кіх пра фе сій ных хва роб, 

як у мно гіх ін шых му зы каў — скрыў-

лен ня пазваночніка, за шчым лен ня 

нер ваў, за па лен ня су ста ваў і г. д. Ты 

прос та рас слаб ле на ся дзіш, іг ра еш і 

атрым лі ва еш за да валь нен не. На пэў-

на, з усіх на род ных ін стру мен таў гэ та 

са мы пра ду ма ны і зруч ны».

У знак до ка зу Алесь лёг ка най-

грае нам пес ня роў скую «Ма ла досць 

мая...» (ві дэа — на сай це «Звяз ды») 

і рас каз вае, што ёсць бе ла рус ка моў-

ны ва ры янт гэ тай пес ні ў пе ра кла дзе 

Сер жу ка Со ка ла ва-Во ю ша.

Пры пеў. БЕЗ ПАН ТОЎ
— Гу чан не ў доб рых гус ляў роў нае, 

цёп лае, не чым на гад вае тэмбр ча ла-

ве ча га го ла су. У лі тоў цаў і ла ты шоў 

на ват лі чы ла ся, што гус лі — ін стру-

мент не столь кі му зыч ны, коль кі ры ту-

аль ны, яго вы ка рыс тоў ва лі як сро дак 

раз мо вы з па мер лы мі сва я ка мі...

Ста рыя лю дзі ўспа мі на юць, што ў 

вёс ках май стры абы хо дзі лі ся без ліш-

ніх скла да нас цяў: якая дош ка спа да-

ба ла ся, з тае і ра бі лі, хоць бы і з сы рой 

ел кі. А вось су час ныя май стры ча сам 

на бі ва юць са бе ца ну, рас казваючы, 

што ро бяць гус лі з ан гар скай са сны 

ці іс пан скай драў ні ны. «Гэ та смеш-

на на са мрэч, на род ныя ін стру мен ты 

вы раб ля лі ся з на шых, звы чай ных 

дрэў, — за ўва жае Алесь. — Бя рэш 

му зей ныя гус лі ХІХ ста год дзя, зроб-

ле ныя з воль хі, і ад чу ва еш, што ін-

стру мент вы кштал цо ны, у ця бе 

Стра дзі ва ры ў ру ках, і не трэ ба ні я кіх 

пан тоў. Ка лі ж зло ўжы ваць су час ны-

мі ма тэ ры я ла мі і тэх на ло гі я мі, бу дзе 

гу чан не не на ту раль нае, як у гуч на га, 

але раз ла джа на га фар тэ пі я на».

— Алесь, у вас пад рас та юць два 

сы ны — ці пад ха пі лі яны баць ка ва 

за хап лен не?

— Для іх ста ра даў нія ін стру мен ты 

не ма юць «вау-эфек ту», яны зна ё-

мыя з дзя цін ства, а та му, ві даць, не 

над та ці ка выя. Маг чы ма, ка лі па ста-

ле юць і зра зу ме юць: хто на му зыч ных 

ін стру мен тах іг рае, на та го дзяў ча ты 

па гля да юць, та ды да мя не звер нуц-

ца, на ву чу.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Р. S. Па слу хаць гус лі і спе вы Але ся 

Чу ма ко ва мож на як у сац сет ках май-

стра, так і жыў цом — на прык лад, на 

су мес ным кан цэр це з элект рон ным 

фольк-гур том РАWА, што прой дзе 

30 мая ў ста ліч ным клу бе «Бру ге».

Свая плыньСвая плынь

ГУС ЛІ ПА-ЗА ЧА САМ
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