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Уз ро вень май стэр ства па рад няе та лен ты. Ста рую вы-
сно ву зноў па цвер дзi лi сва ёй ка лек тыў най ра бо тай на ву-
чэн цы i на стаў нi кi Го мель ска га дзяр жаў на га мас тац ка га 
ка ле джа. Яны ства ры лi се рыю кнiж най гра фi кi для iлюст-
ра ва на га вы дан ня збор нi ка вер шаў кла сi ка ру мын скай 
лi та ра ту ры Мi хая Эмi нес ку. Амаль со рак тво раў у тэх нi цы 
афор та, лi на гра вю ры, ма люн ка туш шу ста лi вi зу аль най 
iн тэр прэ та цы яй паэ тыч най лi ры кi. Вы тан ча ныя вер шы, 
на пi са ныя амаль паў та ра ста год дзя та му, знай шлi не 
толь кi та ле на вi ты пе ра клад на бе ла рус кую мо ву, але i 
ўнi каль нае мас тац кае афарм лен не.

Ма ла дыя го мель скiя iлюст ра та ры па ка за лi сваю ра-
бо ту на вы ста ве ў мiн скай Мас тац кай га ле рэi Мi ха i ла 

Са вiц ка га. Гэ ты цi ка вы пра ект 
пад тры ма ны Мiн скiм гар вы кан-
ка мам, Па соль ствам Ру мы нii ў 
Бе ла ру сi, Му зе ем гiс то рыi го ра-
да Мiн ска.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI, 

фо та аў та ра.

На здым ках:

1. Та кой уя вi лi са бе ма ла дыя 
го мель скiя мас та кi ру мын скую 
дзяў чы ну, ге ра i ню вер шаў.

2. На ву чэн ка На сця КА МА РО-
ВА пра ца ва ла над iлюст ра цы яй 
для вер шаў у тэх нi цы лi на гра-
вю ры.

3. На ад крыц цi вы ста вы гу ча-
лi вер шы Мi хая Эмi нес ку. Абы-
яка вых у за ле не бы ло.

Аў та ра мi кнi гi вы сту пi лi пра фе-

сар Вiк тар Ско ра ба га таў i кан ды-

дат мас тацт ва знаў ства Свят ле на 

Не ма гай.

— Мы за ня лi ся вы дан нем лiб-

рэ та яшчэ не каль кi га доў та му, — 

ус па мi нае Вiк тар Ско ра ба га таў. — 

Пер шая кнi га «Лiб рэ та опер ня-

свiж скiх кам па зi та раў ХVIII–XIX 

ста год дзя» вый шла ў 2017 го дзе. 

Там бы ло пяць лiб рэ та. Ця пер iх 

сем, з якiх шэсць бы лi па стаў ле-

ны, i мы ад шу ка лi фо та здым кi з 

гэ тых па ста но вак. Ра бо та ў нас 

бы ла ня прос тая i ня лёг кая ў тым 

сэн се, што мы гэ ты мi вы дан ня мi 

зай ма лi ся ка ля пят нац ца цi га доў. 

Я за ўва жыў та кую ака лiч насць: у 

XIX ста год дзi бы лi асоб ныя вы дан-

нi лiб рэ та, а вось ка лi га ва рыць 

пра XX i XXI ста год дзе, то ў Бе ла-

ру сi лiб рэ та асоб на не вы да ва лi ся. 

Але я, аб' ез дзiў шы мно гiя кра i ны 

як ар тыст, ад зна чаў для ся бе, на-

прык лад, што ў «Ла Ска ла» да 

кож най пра грам кi аба вяз ко ва iдзе 

ўкла дыш з поў ным тэкс там лiб рэ-

та. Ка лi гэ та фран цуз ская опе ра, 

то тэкст на фран цуз скай i iталь ян-

скай мо вах. Та кiя ж вы дан нi мне 

па каз ва лi ў «Мет ра по лi тэн». Да-

рэ чы, па доб на га ро ду кнi гар нi там 

зна хо дзяц ца по бач з ка са мi, дзе 

пра да юць бi ле ты, i пры жа дан нi 

мож на ад ра зу на быць но ты, бук ле-

ты, пра грам кi i ў тым лi ку асоб ныя 

вы дан нi лiб рэ та опер. У нас та кой 

тра ды цыi ўжо даў но ня ма. Апош нiя 

вы дан нi па доб на га кштал ту да ту-

юц ца, зда ец ца, 1903 го дам. Та му 

мы i па ча лi вы да ваць лiб рэ та опер 

бе ла рус кiх кам па зi та раў.

«Лiб рэ та опер Ста нi сла ва Ма-

нюш кi» ўво дзiць чы та ча ў свет 

тэкс таў — лi та ра тур ных пер ша-

асноў сцэ нiч ных тво раў кам па зi та-

ра. Тут зме шча ны сем пе ра кла даў 

лiб рэ та опер Ма нюш кi на бе ла рус-

кую мо ву, па да дзе ныя ў па рад ку 

прэм' ер ных па ка заў: ад апе рэ так 

i ва дэ вi ляў на сло вы Аска ра Кор-

вiн-Мi леў ска га «Ла та рэя» (1841) i 

«Кар мань ёл, аль бо Фран цу зы лю-

бяць жар та ваць» (1842) праз вi-

лен скую кан цэрт ную па ста ноў ку 

«Галь кi» пя ра Ула дзi мi ра Воль ска-

га (1848), мiн скую «Iды лiю» аў тар-

ства Вiн цэн та Ду нi на-Мар цiн ке вi ча 

(1852), па ва рот ную ў кар' е ры кам-

па зi та ра прэм' е ру чатырохак та-

вай «Галь кi» (1858) да вар шаў скiх 

спек так ляў «Сло ва го на ру» (1861) 

i «Страш ны двор» («За ча ра ва ны 

за мак») на лiб рэ та Яна Хян цiн ска-

га (1865).

У кнi зе мож на знай сцi ня ма ла 

та го, што акрэс лi ва ец ца спа кус лi-

вым для цi каў ных сло вам «упер-

шы ню». Па-бе ла рус ку ўпер шы ню 

вы да ец ца боль шасць з прад стаў-

ле ных у кнi зе лiб рэ та опер ных 

тво раў Ма нюш кi: у свой час свет 

па ба чы лi толь кi ку па лаў скiя пе ра-

кла ды «Iды лii» (су поль на з Язэ-

пам Лё сi кам) i чатырохак та вай 

«Галь кi». У шэ ра гу пер ша дру-

каў ака заў ся на ват тэкст лiб рэ та 

«Страш ны двор» у пе ра кла дзе 

Мак сi ма Тан ка, ня гле дзя чы на 

тое што ў 2006—2012 га дах вый-

шаў поў ны 13-том ны збор тво раў 

пiсь мен нi ка.

Упер шы ню чы та чы па зна ё мяц-

ца не толь кi з мас тац кi мi тэкс та-

мi, але i з ка рот кi мi жыц ця ры са мi 

ча ты рох лiб рэ тыс таў Ста нi сла ва 

Ма нюш кi, з якi мi ён су пра цоў нi чаў 

не па срэд на, а зна чыць, мог уплы-

ваць на дра ма тур гiю тво раў i пра-

соў ван не ўлас ных му зыч на-тэ ат-

раль ных iдэй. Су мес ная твор часць 

кам па зi та ра з прад стаў ле ны мi ў 

кнi зе аў та ра мi лiб рэ та ад бы ва ла ся 

аку рат у трох роз ных га ра дах-ста-

лi цах сён няш нiх Лiт вы, Бе ла ру сi 

i Поль шчы, для сцэн якiх кам па-

зi тар пi саў свае опер ныя тво ры. 

З ма ла дым гра фам i лi та ра та рам 

Аска рам Кор вiн-Мi леў скiм кам-

па зi тар пра ца ваў у пер шыя га ды 

жыц ця ў Вiль нi. Су мес ны пра ект 

на пi сан ня «Iды лii» з Вiн цэн там Ду-

нi ным-Мар цiн ке вi чам на ра дзiў ся ў 

вы нi ку да во лi пра цяг лых пе ры я даў 

по бы ту кам па зi та ра ў Мiн ску на-

па чат ку 1840-х га доў. Вi зiт у Вар-

ша ву для па ста ноў кi «Ла та рэi» 

ў 1846 го дзе пры вёў Ста нi сла ва 

Ма нюш ку да зна ём ства з пiсь мен-

нi кам i дра ма тур гам Ула дзi мi рам 

Воль скiм, плё нам су пра цоў нiц тва 

з якiм ста лi опе ры «Галь ка» i «Гра-

фi ня». Ужо пас ля пе ра ез ду кам па-

зi та ра ў Вар ша ву ажыц цяў ля ла ся 

ра бо та са спе ва ком i рэ жы сё рам 

Янам Хян цiн скiм — аў та рам лiб рэ-

та опер «Сло ва го на ру» i «Страш-

ны двор».

Кнi га мак сi маль на поў на рас-

каз вае пра бе ла рус кiя па ста ноў кi 

опер, спе ва коў-вы ка наў цаў га-

лоў ных ро ляў, ды ры жо раў i рэ-

жы сё раў. Ба га ты iлюст ра цый ны 

ма тэ ры ял — фо та здым кi са спек-

так ляў — да зво лiць па гру зiц ца ў 

ат мас фе ру ма нюш каў ска га тэ ат ра 

на бе ла рус кiх сцэ нах. 

Так са ма ўпер шы ню дру ку ец ца i 

ня даў на зной дзе ны фраг мент ру-

ка пi су ду э та Юлii i Ка ра ля з дру го га 

ак та сла ву тай «Iды лii»: пе ра крэс-

ле ны крыж-на крыж, ён ака заў ся 

зме шча ны на ад ва ро це ар ку ша 

са спе вам Ка мi са ра «Мая лю ба». 

Да гэ туль з пер шай опе ры, дзе гу-

ча ла бе ла рус кая мо ва, быў вя до-

мы толь кi кла вiр вы шэй на зва на га 

ну ма ра, а так са ма сцэ на з фi на лу 

пер ша га ак та опе ры, рэ кан стру я-

ва ная па вод ле згад кi бе ла рус кiх 

пе сень у лiб рэ та i аў ды я за пi су Стэ-

фа нii Са сноў скай.

— За ка на мер нае пы тан не: на-

вош та мы ўво гу ле пе ра кла да ем 

опе ры Ста нi сла ва Ма нюш кi на 

бе ла рус кую мо ву, ка лi на ша iн тэ-

лi ген цыя доб ра ве дае поль скую, 

якая з'яў ля ец ца мо вай ары гi на ла 

яго тво раў? (Праў да, са мая пер шая 

опе ра «Швей цар ская хат ка» бы ла 

на пi са на аў та рам яшчэ ў ма ла до с-

цi ў Бер лi не на ня мец кае лiб рэ та 

Кар ла Блю ма. Бы лi так са ма ў яго 

опе ры на фран цуз скае лiб рэ та, 

але боль шасць, вя до ма, на пi са-

ны па-поль ску.) Ва ўсiм све це, як 

мы ве да ем, iс нуе тэн дэн цыя не пе-

ра кла ду опер з мо вы ары гi на ла. 

Та ды вы ка рыс тоў ва ец ца бя гу чы 

ра док з пе ра кла дам, i мно гiя са лiд-

ныя опер ныя тэ ат ры ме на вi та так i 

прад стаў ля юць опер ныя тво ры, — 

ад зна чае кан ды дат мас тацт ва-

знаў ства Свят ле на Не ма гай. — 

Але з опе ра мi Ста нi сла ва Ма нюш кi 

мы ма ем кры ху iн шую куль тур ную 

сi ту а цыю. Мне так са ма да во дзi ла-

ся пе ра кла даць не ка то рыя лiб рэ-

та, у тым лi ку i з гэ тай кнi гi, i ча сам 

з'яў ля ец ца та кое па чуц цё, быц цам 

не пе ра кла да еш, а прос та рас каз-

ва еш гэ тую му зы ку па-бе ла рус ку. 

Та ды сам пра цэс пе ра кла ду ро бiц-

ца над звы чай на ту раль ным i пры-

ем ным. Гэ та адзiн мо мант. Дру гi: 

пе ра кла да ю чы лiб рэ та Ма нюш кi, 

мы та кiм чы нам вяр та ем гэ та га 

твор цу ў кан тэкст на шай куль ту-

ры. I гэ та вель мi важ на асэн соў-

ваць ця пе раш ня му слу ха чу, на-

вед валь нi ку тэ ат ра. Бо Ста нi слаў 

Ма нюш ка з'яў ля ец ца на шым аў та-

рам, якi ў ХIХ ста год дзi най больш 

рэ льеф на, трап на i дак лад на пе-

ра даў мен таль насць бе ла рус ка га 

на ро да та го ча су.

Але на ДРАП КО.

Му зы каМу зы ка

Лiб рэ та опер Ста нi сла ва Ма нюш кi 
за гу ча лi па-бе ла рус ку

Су гуч чаСу гуч ча

РАЗ ГА ДАЙ, 
МАС ТАК, 

ТАЙ НУ ПАЭ ТА

Для ўсiх ама та раў му зы кi, гiс то рыi бе ла рус кай лi та ра ту ры i куль-

ту ры вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя iмя Пет ру ся Броў кi» 

вы пус цi ла но вую кнi гу «Лiб рэ та опер Ста нi сла ва Ма нюш кi». У ёй 

са бра ныя сем пе ра кла даў лiб рэ та опер Ма нюш кi на бе ла рус кую 

мо ву, боль шасць з якiх вы да ец ца ўпер шы ню. Кнi га так са ма зна-

ё мiць чы та ча з ка рот кi мi на ры са мi жыц ця ча ты рох лiб рэ тыс таў, 

рас каз вае пад ра бяз нас цi з гiс то рыi бе ла рус кiх па ста но вак опер, 

змя шчае афi шы iх прэм' ер i ўнi каль ныя фо та здым кi. На прэ-

зен та цыi вы дан ня дэ ман стра ва лi ар хiў ныя фо та- i вi дэа кад ры, 

а так са ма фраг мен ты опер Ста нi сла ва Ма нюш кi.

У кнi зе мож на знай сцi ня ма ла 
та го, што акрэс лi ва ец ца 
спа кус лi вым для цi каў ных 
сло вам «упер шы ню». 

Ба га ты iлюст ра цый ны 
ма тэ ры ял — фо та здым кi 
са спек так ляў — да зво лiць 
па гру зiц ца ў ат мас фе ру 
ма нюш каў ска га тэ ат ра 
на бе ла рус кiх сцэ нах.


