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— У 1993-м пас ля кон-

кур су я моц на пра сту дзі-

ла ся, у мя не не па ва роч-

ва ла ся шыя, бы ло вель мі 

дрэн на, памятаю, што мне 

ка ло лі аналь гін, каб хоць 

не як ру ха ла ся. І тут Ігар, 

мой бу ду чы муж, які ўва хо-

дзіў у склад укра ін скай дэ-

ле га цыі, гру кае ў дзве ры: 

«Тая, уста вай, ця бе тэр мі-

но ва ча ка юць у прэс-цэнт-

ры!» У прэ зі ды у ме ся дзе ла 

На дзея Баб кі на, якая і аб-

вяс ці ла: «Гран-пры — Та і сія 

Па ва лій!» За ха ва ла ся на ват 

ві дэа, дзе я, за быў шы ся на 

боль, ска чу ад ра дас ці. Гэ-

ты шчас лі вы дзень, пер шы 

Гран-пры ў гіс то рыі кон кур-

су, мы з укра ін скай дэ ле-

га цы яй ад зна ча лі спа чат ку 

ў гас ці ні цы «Дзві на», а по-

тым — у зва рот ным цяг ні ку 

«Ві цебск—Кі еў». Але я ўсё 

яшчэ не ве ры ла, што гэ та 

ад бы ва ец ца са мной, у ма ім 

жыц ці. І толь кі ка лі на пе ро-

не ў Кі е ве нас су стра ка лі, 

зда ец ца, усе тэ ле ка ме ры, 

уся прэ са Укра і ны, прый шло 

ра зу мен не: я — пе ра мож ца! 

Лі та раль на ў адзін дзень я 

ста ла зор кай. На пэў на, гэ-

та тое, аб чым ма раць усе 

ар тыс ты: каб вок лад кі ўсіх 

ча со пі саў вы хо дзі лі з тва ім 

фо та, а на ра дыё стан цы ях 

гу ча ла твая пес ня... Гэ та 

быў уз лёт, за які да гэ туль 

удзяч ная «Сла вян ска му ба-

за ру».

Праз 26 га доў пас ля пе-

ра мо гі Та і сія Па ва лій не 

толь кі пом ніць кож ную нот-

ку сва ёй кон курс най пес ні, 

але і за хоў вае ад мыс ло вы 

ка пя лю шык, у якім ска ры ла 

жу ры і пуб лі ку ў Ві цеб ску. 

У яе на огул са бра ла ся цэ-

лая ка лек цыя га лаў ных убо-

раў — са мых да ра гіх сэр цу 

ка ля 20, ас тат нія ар тыст ка 

без шка да ван ня раз до рвае. 

Але гэ так жа час та і на бы-

вае но выя ка пе лю шы: «Дзе 

мя не мож на заўж ды знай-

сці, гэ та ў ад дзе ле га лаў ных 

убо раў».

А яшчэ спя вач ка бе раж-

лі ва за хоў вае до ма мност-

ва руч ні коў, най ста рэй шы 

з якіх да ту ец ца 1913-м — 

і вышыты яе ба бу ляю. 

«У пры го жай вы шыў цы на 

гэ тым руч ні ку — дрэ вы, ка-

ра ні, птушкі, ар на мент — 

дак лад на сха ва ны ней кі код, 

і я спра бую раз га даць, які 

знак па дае мой род».

Да рэ чы, твор чыя ге ны пе-

рад алі ся ў спад чы ну яе сы ну 

Дзя ні су Па ва лію: ён му зы-

кант-муль ты ін стру мен та ліст 

і кам па зі тар, які пі ша свой 

пер шы аль бом.

Ця пер Та і сія Па ва лій не 

так шмат вы сту пае, бо рых-

туе вя лі кую соль ную пра гра-

му, якой хо ча ад зна чыць у 

Кі е ве пры го жы юбі лей — у 

снеж ні спя вач цы бу дзе 55 

га доў. «60 — гэ та ўжо не як 

мно га, а 55 — са мы смак! — 

смя ец ца ар тыст ка. — Так 

што пра гра ма бу дзе драй-

во вая, з са мы мі леп шы мі хі-

та мі. Я на огул вель мі люб лю 

спя ваць на сцэне, бо ў сту-

дыі ўсё зда ец ца не як бляк-

ла, хо чац ца пе ра ра біць, а на 

сцэ не тая энер ге ты ка, якая 

за ра джае як след. І не трэ-

ба ні я ка га шоу, хо чац ца, каб 

ні што не пе ра шка джа ла ста-

сун кам са слу ха ча мі. Ве да-

е це, час та хо чац ца па ды сці 

да кож на га ў за ле, узяць за 

ру ку і пра спя ваць толь кі для 

яго, каб пе ра даць па чуц ці».

Мно гія па мя та юць, як Таі-

сія Па ва лій пад час Ку пал ля 

ў Алек санд рыі не ча ка на 

пра спя ва ла ра зам з Прэ зі-

дэн там Бе ла ру сі Аляк санд-

рам Лу ка шэн кам. «З які мі 

яшчэ вя до мы мі па лі ты ка-

мі вы ха це лі б вы сту піць 

ду э там?» — па ці ка ві лі ся 

жур на ліс ты. «Ам бі цый ная 

част ка мя не ўжо за да во ле-

ная, бо ду эт з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам атры маў ся 

цу доў ны, — мяр куе спя-

вач ка. — Ён на столь кі аба-

яль ны і чыс ты ча ла век, што 

спя ваць ра зам бы ло ад но 

за да валь нен не. Але мо жам 

паў та рыць, тым больш тая 

пес ня «Вяр ба» ўкра ін ска га 

паэ та на пі са на на му зы ку 

бе ла рус ка га кам па зі та ра, 

а яе пер шым вы ка наў цам 

быў ра сій скі ка лек тыў «Са-

ма цве ты», так што гэ та пра-

дукт друж бы на ро даў. І ка лі 

што, я зноў па ды ду да Аляк-

санд ра Ры го ра ві ча, і мы спя-

ём яе ра зам!»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Зор ны госцьЗор ны госць

Ге не раль ны ды рэк тар На-

цы я наль на га му зея Сул та на та 

Аман Джа маль МУ СА ВІ пры ехаў 

у Ві цебск упер шы ню, каб па зна ё-

міц ца з ба га тай куль тур най пра-

гра май фес ты ва лю і раз гле дзець 

маг чы масць удзе лу сва ёй кра і ны 

ў ме ра пры ем ствах «Сла вян ска-

га ба за ру» на ле та. Штурш ком да 

раз віц ця куль тур ных ста сун каў 

па між на шы мі кра і на мі стаў ві зіт 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Сул та нат 

Аман у 2007 го дзе, паз ней прай-

шоў пер шы су мес ны пра ект. 

«У ве рас ні сё ле та пла ну ем ад-

крыць у Мін ску вы стаў ку, пры мер ка-

ва ную да 80-год дзя На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея Бе ла ру сі. Акра мя 

та го, у 2020-м ха це лі б пры няць у 

Мас ка це Дні куль ту ры Бе ла ру сі», — 

рас ка заў Джа маль Му са ві.

Ма дэ ра тар дыс ку сіі — ды рэк-

тар — га лоў ны рэ дак тар Вы да-

вец ка га до ма «Звяз да» Па вел 

СУ ХА РУ КАЎ за зна чыў, што куль-

ту ра і мас тац тва ады гры ва юць 

вы ключ ную ро лю ў фар мі ра ван ні 

мір най гу ма ні тар най пра сто ры ва 

ўсім све це: «Сла вян скі ба зар» ужо 

даў но пе ра тва рыў ся з за баў ляль-

на га ме ра пры ем ства ў гла баль ны 

муль ты куль тур ны фо рум. І ця пер 

яго мэ ты і за да чы, якія ста яць у 

тым лі ку пе рад на мі, прад стаў ні ка-

мі ме дыя, дзея ча мі мас тац тва, — 

не толь кі па ка заць Бе ла русь з най-

леп ша га бо ку, але і аб мер ка ваць 

праб ле мы, якія фар мі руе час».

«Я ўсёй ду шою хва рэю за 

«Сла вян скі ба зар» і ха чу, каб ён 

раз ві ваў ся, па шы раў фар мат, — 

па дзя ліў ся стар шы ня Бе ла рус-

ка га са ю за мас та коў Ры гор 

СІТ НІЦА. — На прык лад, аса біс та 

мне заўж ды не ха пае джа зу, ха-

це ла ся б яго на фес ты ва лі больш. 

Аль бо яшчэ пы тан не: ча му ня ма 

кла січ ных фор маў? Пом ні це, быў 

год, ка лі Укра і на прад стаў ля ла кла-

січ ны пра ект, і гэ та бы ло цу доў на 

пры ня та гле да ча мі. Ча му б не паў-

та рыць? Лі чу, што фо рум не толь кі 

за ха вае ся бе, але і пры цяг не но вае 

па ка лен не гле да чоў толь кі та ды, 

ка лі пач не пры маць но выя фор мы, 

адэ кват ныя ча су».

Пад тры ма лі гэ та мер ка ван не і 

пер шы на мес нік стар шы ні Са ю-

за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Але на 

СТЭЛЬ МАХ і стар шы ня Ві цеб-

ска га аб лас но га ад дзя лен ня 

са ю за Та ма ра КРАС НО ВА-ГУ-

СА ЧЭН КА, якія за зна чы лі: адзін 

з не аб ход ных склад ні каў пос пе-

ху — ад крыц цё но вых куль тур ных 

пля цо вак, у пры ват нас ці, боль шае 

ска ры стан не твор чых сіл пісь мен-

ні каў і паэ таў з Бе ла ру сі і ін шых 

кра ін.

Прад стаў ні кі вя ду чых СМІ, якія 

што год шчыль на пра цу юць на 

«Сла вян скім ба за ры», па дзя лі лі ся 

сва ім ба чан нем ро лі ме дыя ў фар-

мі ра ван ні агуль най куль тур най пра-

сто ры і ўма ца ван ні ду хоў на-ма раль-

ных каш тоў нас цяў. Так, ды рэк тар 

прад стаў ніц тва МТРК «МІР» у 

Бе ла ру сі Ула дзі мір ПЯР ЦОЎ на-

га даў: «Куль ту ра і мас тац тва — не 

толь кі кры ні ца, але і пра вад нік ду-

хоў на-ма раль ных каш тоў нас цяў. 

У спрэч цы аб тым, што важ ней шае 

на фес ты ва лі — ка мер цый ны або 

твор чы склад нік — да вай це не за-

бы вац ца пра гэ та».

Такую ж дум ку — вы ха ван-

не доб ра га гус ту ў гра мад стве, 

пад трым ка вы со ка га мас тац-

тва — пра цяг нуў кі раў нік БДА 

«Пес ня ры» Ра ман КО ЗЫ РАЎ. 

А ге не раль ны ды рэк тар ра сій-

ска га ін фар ма цый на га агенц тва 

Іntеrmеdіа Яў ген САФ РО НАЎ 

да даў: «Фес ты валь што год ня се 

шы ро кай аў ды то рыі ве лі зар ную 

коль касць куль тур ных з'яў, та му 

яго трэ ба ўся ляк пад трым лі ваць і 

за хоў ваць».

«На мой по гляд, ро ля жур на ліс-

таў у тым, каб не толь кі мак сі маль-

на шы ро ка асвят ляць па дзеі і вы-

да ваць кан тэнт, але і аду коў ваць 

чы та ча, і са мім ства раць но выя 

ін фар ма цый ныя на го ды, — па-

дзя лі ла ся ге не раль ны ды рэк-

тар Бе ла рус ка га тэ ле граф на-

га агенц тва Іры на АКУ ЛО ВІЧ. 

У якас ці пры кла ду яна пры га да ла, 

як жур на ліс ты Бел ТА іні цы я ва лі 

пра вя дзен не кон кур су пе ра кла даў 

«Дистихов» Мак сі ма Баг да но ві ча.

«Ка жуць, што мож на на ра дзіц ца 

Мо цар там, але ні ко лі ім не стаць, — 

за ўва жы ла тэ ле вя ду чая Свят ла на 

БА РОЎ СКАЯ. — Ка лі б ар тыс ты 

спя ва лі і іх не зды ма ла тэ ле ба чан-

не, пра іх не пі са лі б га зе ты, яны так 

і спя ва лі б до ма ма ме, а не на сцэ-

не «Сла вян ска га ба за ру». Эма цы я-

наль на, але да ход лі ва тэ ле вя ду чая 

вы ка за ла га лоў ную дум ку: фес ты-

валь — адзі ны ар га нізм. Та му і ар-

тыс там, і прэ се, і ўсім су пра ва джа-

ю чым служ бам трэ ба пра ца ваць у 

ка ман дзе, не ўклю ча ю чы «зор ку», 

але ад кры ва ючы для пуб лі кі но выя 

ці ка выя ім ёны.

Мас тац кі кі раў нік На цы я наль-

на га цэнт ра му зыч на га мас тац-

тва імя У. Му ля ві на Свят ла на 

СТА ЦЭН КА зра бі ла аб са лют на 

кан крэт ную пра па но ву: ад даць 

больш ува гі дзі ця ча му кон кур су. 

На яе дум ку, трэ ба пра во дзіць 

хоць адзін яго дзень на га лоў най 

пля цоў цы фэс ту і ў су пра ва джэн-

ні ар кест ру, вяр нуць пра мы эфір 

і прыз гля дац кіх сім па тый, — усё 

гэ та па вы сіць уз ро вень ма лень кіх 

ар тыс таў і пры цяг не вя ліз ную аў-

ды то рыю — іх ад на клас ні каў, сва я-

коў, пе да го гаў, ін шых та ле на ві тых 

дзя цей і іх баць коў ды г. д.

Ула даль нік Гран-пры «Сла-

вян ска га ба за ру — 2004», спя вак 

і кам па зі тар Пётр ЯЛ ФІ МАЎ рэ-

зю ма ваў: «Бы ло б цу доў на, каб усё 

ска за нае бы ло па чу та, і пра гра ма 

фес ты ва лю ста ла раз на стай най і 

ці ка вей шай. Каб не бы ло так: блок 

па пу ляр най му зы кі, на род ны, дзі-

ця чы — бах, фі нал, са лют! Ха це-

ла ся б ба чыць на вя лі кай сцэ не не 

толь кі па пу ляр ную му зы ку, але і 

кла січ ную, і рок, і джаз, і тэ ат раль-

нае мас тац тва, і ха рэа гра фію, каб 

як ма га больш цу доў ных ка лек ты-

ваў маг лі прад ста віць сваё мас-

тац тва на гэ тым фо ру ме, на сён ня 

най буй ней шым у све це».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ 

і БелТА.

«Фес ты валь — адзі ны 
ар га нізм. Та му і ар тыс там, 
і прэ се, і ўсім 
су пра ва джа ю чым служ бам 
трэ ба пра ца ваць у ка ман дзе, 
не ўклю ча ю чы «зор ку», 
але ад кры ва ючы для пуб лі кі 
но выя ці ка выя ім ёны».

«55 — СА МЫ СМАК!»

Круг лы столКруг лы стол

У ПО ШУ КУ НО ВЫХ У ПО ШУ КУ НО ВЫХ 
ФОР МАЎ І ЗМЕС ТУФОР МАЎ І ЗМЕС ТУ
На «Сла вян скім ба за ры» аб мер ка ва лі па тэн цы ял раз віц ця фес ты ва лю 
і стан бе ла рус кай куль ту ры на су час ным эта пе

Па ся джэн ні круг ла га ста ла на тэ му «Куль ту ра і мас тац тва 

як кры ніца раз віц ця ду хоў на-ма раль ных каш тоў нас цяў. Ро ля 

СМІ ў фар мі ра ван ні агуль най куль тур най пра сто ры сла вян скіх 

на ро даў» ад бы ва юц ца на мас тац кім фо ру ме з 2015 го да. 

Ар га ні за та ра мі гэ тай су стрэ чы тра ды цый на вы сту па юць 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Мі ніс тэр ства куль ту ры і Вы да вец кі 

дом «Звяз да». Тэ ма дыс ку сіі за ста ец ца ня змен най, але 

ар гу мен ты і вы сно вы, да якіх пры хо дзяць удзель ні кі — 

прад стаў ні кі вя ду чых СМІ, кі раў ні кі фес ты валь на га ру ху, 

дзея чы куль ту ры і мас тац тва з роз ных кра ін, — што раз 

на бы ва юць но вае гу чан не, ак ту аль нае ў бя гу чы мо мант.

Та і сія ПА ВА ЛІЙ: 

Пе ра мож ца кон кур су ма ла дых вы ка наў цаў 

на «Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб ску», на род ная 

ар тыст ка Укра і ны і Ін гу шэ ціі, ула даль ні ца ор дэ наў 

Свя той Ган ны і Свя то га Мі ка лая Цу да твор ца, 

спя вач ка, у го нар якой сё ле та за па лі ла ся но вая 

імян ная зор ка ў Ві цеб ску, — Та і сія ПА ВА ЛІЙ 

рас ка за ла пра ўзрост, ка лек цыю ка пя лю шы каў 

і ду эт з Прэ зі дэн там.
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