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Пры го жае пісь мен стваПры го жае пісь мен ства

РАЗ НА СТАЙ НАСЦЬ ЗМЕС ТУ 
І ФОР МЫ

75 за явак да сла ныя на са іс кан не 
На цы я наль най лі та ра тур най прэ міі

Свое асаб лі вае «хат няе за дан не на ле та» — пра чы таць і аца ніць 

мас тац кую вар тасць ся мі дзя сят каў кніг про зы і паэ зіі, вы дан няў 

для дзя цей і юнац тва, збор ні каў пуб лі цыс ты кі, дра ма тур гіі і лі та-

ра тур най кры ты кі — атры ма ла жу ры На цы я наль най лі та ра тур най 

прэ міі, якое пры сту пі ла да раз гля ду да сла ных ра бот.

Кі раў нік упраў лен ня вы твор час ці і па лі гра фіч най дзей нас ці 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Але на ПАЎ ЛА ВА ад зна чы ла, што коль касць па-
да дзе ных ра бот са мая вы со кая з мо ман ту за цвяр джэн ня прэ міі ў 2015 го-
дзе. Для па раў на ння: па вы ні ках 2014-га на прэ мію прэ тэн да ва лі 45 кніг, 
2015-га — 30, праз год па сту пі ла 41 за яў ка, ле тась — 53, а сё ле та ся род 
«прэ тэн дэн таў» — 75 кніг, якія ўба чы лі свет з 1 сту дзе ня да 31 снеж ня 
2018 го да. Але да раз гля ду пра фе сій ным жу ры ў ся мі на мі на цы ях бу дуць 
да пу шча ны толь кі тыя вы дан ні, што ад па вя да юць усім умо вам кон кур су.

Тра ды цый на са мая вя лі кая кан ку рэн цыя — у на мі на цыі «Най леп шы твор 
для дзя цей і юнац тва», дзе на атры ман не прэ міі прэ тэн ду юць 18 аў та раў. 
15 вы дан няў прад стаў ле ны ў на мі на цыі «Най леп шы твор про зы», 14 — 
у на мі на цыі «Най леп шы твор пуб лі цыс ты кі», 13 кніг спа бор ні ча юць за зван-
не «Най леп шы твор (збор нік) паэ зіі». У на мі на цыі «Най леп шы твор лі та ра-
тур най кры ты кі і лі та ра ту раз наў ства» ар га ні за та ры атры ма лі сем за явак. 
Шэсць тво раў раз гля да юц ца ў на мі на цыі «Дэ бют», у тым лі ку кні га са май 
юнай з сё лет ніх кан кур сан таў, 15-га до вай Са фіі Вор сы, а вось на мі на цыя 
«Най леп шы твор дра ма тур гіі», як і ў па пя рэд нія га ды, прад стаў ле на най-
больш сціп ла — толь кі два аў та ры. Ся род усіх кніг-прэ тэн дэн таў ка ля 60 % 
тво раў вый шлі на бе ла рус кай мо ве, пры клад на 40 % — на рус кай.

Зрэш ты, не за леж на ад коль кас ці за явак у асоб ных на мі на цы ях, агуль-
ны ўзро вень ра бот вель мі вы со ка пра фе сій ны, у адзін го лас сцвяр джа юць 
чле ны жу ры На цы я наль най лі та ра тур най прэ міі. «Бе ла ру сы — гэ та на цыя 
та лен таў, на цыя ін тэ ле кту а лаў, асвет ні каў, лю дзей, скі ра ва ных на ду хоў-
насць, — мяр куе стар шы ня жу ры, ды рэк тар Ін сты ту та лі та ра ту раз наў-

ства імя Ян кі Ку па лы Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, 

мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі Іван СА ВЕР ЧАН КА. — Та му не дзіў на, 
што коль касць удзель ні каў прэ міі па вя ліч ва ец ца. Тым больш для гэ та га 
ство ра ны пе рад умо вы: Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі па кла па ці ла ся і пра ар га-
ні за цый ны склад нік, спра вяд лі вае пра вя дзен не кон кур су, і пра фі нан са вы: 
па мер гра шо вай уз на га ро ды ў шас ці асноў ных на мі на цы ях скла дае ця пер 
100 ба за вых ве лі чынь, у на мі на цыі «Дэ бют» — 50. Прэ мія ці ка віць, за яе 
зма га юц ца вель мі моц ныя аў та ры, і гэ та вель мі хо ра ша. Хоць жу ры, на маю 
дум ку, бу дзе вель мі ня прос та ў гэ тым го дзе вы зна чыц ца з пе ра мож ца мі».

«Што асаб лі ва пры ем на для мя не, — га во рыць ды рэк тар вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» па эт і пісь мен нік Алесь БА ДАК, — гэ та пэў ны 
рэ не санс жан ру пуб лі цыс ты кі. Ка лі ў мі ну лыя га ды ў гэ тай на мі на цыі бы ло 
прад стаў ле на хі ба па ад ной кні зе, то ле тась ужо во сем, а сё ле та — 14. Ка лі 
ра ней па да ва ла ся, што жанр на ры саў за стаў ся ў ХХ ста год дзі, то ця пер іх 
зноў пі шуць, так са ма з'яў ля юц ца ці ка выя кні гі ў жан ры ін тэр в'ю».

Па зна ё міц ца з гіс то ры яй прэ міі, лаў рэ а та мі мі ну лых га доў і сё лет ні мі 
прэ тэн дэн та мі мож на на афі цый ным сай це lіtрrеmіа.bу. Ім ёны пе ра мож цаў 
бу дуць аб ве шча ны не паз ней за 6 жніў ня, а вось са ма ўра чыс тая цы ры-
мо нія ўзна га родж ван ня ўжо тра ды цый на прой дзе ў ве рас ні ў ме жах свят-
ка ван ня Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Сло ні ме. Да рэ чы, у гэ тым го дзе 
лаў рэ а ты атры ма юць у да да так да дып ло маў і гра шо вых уз на га род но вую 
пры за вую ста ту эт ку — сім вал кон кур су — над яе ства рэн нем за раз пра-
цу юць ар га ні за та ры з да па мо гай твор чых сіл Ака дэ міі мас тац тваў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

— Вуч ні да вас, на пэў на, ста вяц ца з вя лі-

кай пры яз нас цю.

— Я за раз вам бал ба чу, а ўяў ля е це, як уро кі 
вя ду? Гэ та жах! На прык лад, ма на лог Пі ме на з 
опе ры «Ба рыс Га ду ноў» Му сарг ска га — звы-
чай на мы яго пра хо дзім зі мой — слу ха ем пры 
вы клю ча ным асвят лен ні. Мы ся дзім у цем ры, у 
акно све ціць ліх тар, а Пі мен спя вае, як ся дзіць 
у кел лі. У мя не ёсць лю бі мы вы раз: «Лю бо га з 
ву лі цы за пы тай — ён та бе ад ка жа». Што та кое 
тры тон, на прык лад. І вось не як у па чат ку ве рас-
ня, ка лі, на ту раль на, ні хто ні чо га не па мя тае, мы 
паў та ра ем га му до-ма жор. Усе фаль шы вяць, і я 
зноў ка жу, што лю бы ча ла век з ву лі цы змо жа яе 
пра спя ваць. У гэ ты мо мант у акно за зі рае ней кі 
бяз до мнік, ідэа льна спя вае гаму до-мажор і зні-
кае. Мы з вуч ня мі не каль кі хві лін ся дзе лі моўч кі, 
па куль я не вы ма ві ла: «Ну я ж ка за ла».

— Дэ бют ны аль бом ва ша га ка лек ты ву 

Fіvе-stоrеу Еnsеmblе быў вы пу шча ны ў Іта-

ліі і прэ зен та ва ны ў Пар ту га ліі ў 2013 го дзе. 

Як атры ма ла ся ар га ні за ваць та кі доб ры між-

на род ны старт?

— Да Fіvе-stоrеу Еnsеmblе ў нас быў гурт 
«Ра цы я наль ная ды е та». Італь ян скі лэйбл Аltrоk 
Рrоduсtіоns не як на нас вый шаў і пра па на ваў 
вы да цца. Мы за гэ ты час пе рай ме на ва лі ся, па-
мя ня лі склад і сты ліс ты ку, але яны ўсё роў на нас 
за пра сі лі і ар га ні за ва лі прэм' е ру ў Пар ту га ліі.

— Пас ля вы вы кон ва лі гэ ту му зы ку ў Бе-

ла ру сі. Ці мож на ўжыць ней кія па раў наль ныя 

ха рак та рыс ты кі да та го, як яе ўспры ня лі ў 

Пар ту га ліі і тут? І ўво гу ле ці ёсць у нас пуб-

лі ка, за ці каў ле ная ў су час най му зы цы ака-

дэ міч най скі ра ва нас ці?

— Адзі нае ад роз нен не — еў ра пей скія лю дзі 
больш свабодныя і та му ад кры та па каз ва юць 
свае па чуц ці. У Еў ро пе ад чу ва еш ад да чу, ба-
чыш, дзе ля ча го ты ўсё гэ та ро біш, ра зу ме еш, 
што іг ра еш не ў пус тэ чу і ёсць ней кі рэ за нанс. 
І ў Бе ла ру сі ты, вя до ма ж, іг ра еш не ў пус тэ чу, 
але ця бе па слу ха юць з та кі мі лайт-эмо цы я мі — і 
ўсё, да па ба чэн ня. Пуб лі ка ёсць і бу дзе па вя ліч-
вац ца, ка лі і «да ваць» мы бу дзем больш. Яна 
ба іц ца су час най ака дэ міч най му зы кі — акей, 
та ды мы іг ра ем Бет хо ве на, Чай коў ска га і адзін 
ма лень кі су час ны твор. Так бы ло з кан цэр та мі ар-
ган най му зы кі ў кас цё ле: на па чат ку мне за ба ра-
ня лі ўклю чаць у пра гра му неш та но вае, маў ляў, 
на шы ба бу лі не бу дуць гэ та слу хаць. На пер шым 
кан цэр це я сыг ра ла кла сі ку і ў кан цы ўста ві ла ма-
лень кую бі ру леч ку Пад гай скай — не страш на, ні-
хто не па мёр. На дру гім кан цэр це я сыг ра ла дзве 
Пад гай скай, по тым да да ла Кан стан ці на Ясь ко ва, 
а ў вы ні ку мы зра бі лі цэ лы кан цэрт спе цы яль на 
на пі са най бе ла рус кай ар ган най му зы кі з тэр мен-
вок сам (музычны інструмент. — Аўт.). Так са ма 
ні хто не па мёр! Гэ та ўсё вы хоў ва ец ца.

— На гэ тым апош нім кан цэр це ў вас зда-

ры ла ся не ча ка насць...

— З го ду ў год пе рад кан цэр та мі я ўсё больш 
і больш хва лю ю ся. За пяць хві лін да вы ступ-
лен ня мой на стаў нік па ды шоў да мя не і ска-
заў: «Воль га, вы толь кі не хва люй це ся, — пас ля 
гэ тай фра зы мне ста ла яшчэ горш. — На шы 
ба бу лі па скар дзі лі ся, што вы іг ра е це чар таў-
шчы ну, та му трэ ба мак сі маль на пры браць тэр-

мен вокс». А кам па зі та ры 
паў го да пі са лі му зы ку для 
гэ та га кан цэр та... Усё, ка-
неш не, пра гу ча ла, але 
атры ма ла ся б на шмат 
лепш, ка лі б для не ка га мы 
не вы гля да лі са та ніс та мі. 
А не як я іг ра ла на фес ты-
ва лі ня мо га кі но і жы вой му-
зы кі ў бер лін скім кі на тэ ат ры 
«Ва ві лон», дзе са праўд ны 
ар ган убу да ва ны лі та раль на 
ў эк ран. Там я су стрэ ла ад-
на го з пер шых май страў 
ар га на — та ко га ду шэў-
на га дзяд ка, які пас ля 
май го вы ступ лен ня 
ска заў: «Ай, ты іг-
ра еш ад ну і тую ж 
но ту, я гэ та га не 
ра зу мею, та кое я і сам мог бы сыг раць».

— На на ступ ным тыд ні Fіvе-stоrеу Еnsеmblе 

прад ста віць прэм' е ру. Што гэ та бу дзе?

— Мы сыг ра ем не каль кі п'ес з па пя рэд ня га 
аль бо ма і тры з но ва га, які па куль што ў пра цэ се 
ства рэн ня. Два тво ры з но вых ужо іг ра лі ся ў роз-
ных мес цах, толь кі не на шым скла дам, а п'е са 
«Фой хтван гер» да пра ца ва на толь кі два тыд ні 
та му — на кан цэр це бу дзе яе прэм' е ра.

— Апроч гэ та га на блі жа ец ца прэм' е ра тво-

ра «Вай на і мір», што з'яў ля ец ца пры кла дам 

ва шай «пра ект най» су пра цы з бе ла рус кі мі 

ка лек ты ва мі, у гэ тым вы пад ку з ха ра вой ка-

пэ лай імя Шыр мы. Як склаў ся гэ ты пра ект?

— Ды ры жор ка пэ лы Во ля Янум пад час ад-
ной раз мо вы за пы та ла ся, ці ёсць у мя не неш та 
пры све ча нае вай не, бо праз паў го да ў іх мае 
ад быц ца кан цэрт. У мя не ні чо га не бы ло, і я 
ска за ла: «На пі шу но вае». Я люб лю пі саць пра 
вай ну, з дзя цін ства ба чу яе ў снах — там у мя не 
стра ля юць, аль бо я жы ву ў яў рэй скім ге та, аль бо 
на ма іх ва чах не ка га мар ду юць. Ёсць та кая з'я-
ва ў псіхалогіі: ка лі ча ла век маў чыць пра неш та 
ба лю чае, яго ве ды пе ра да юц ца праз па ка лен ні, 
быц цам у ге нах. Мая ба бу ля прай шла канц ла-
ге ры і тур мы і ні ко лі пра гэ та не рас каз ва ла, як 
шмат з тых, хто пе ра жыў па доб нае. Тэ ма вай ны 
мя не кра нае, та му і му зы ка на ра джа ец ца ад па-
вед ная, я быц цам пе ра жы ваю гэ ты боль, і ён вы-
хо дзіць вон кі. У вы пад ку з гэ тым тво рам важ на 
бы ло знай сці пры дат ны тэкст. Я ха це ла, каб на 
кан цэр це пе лі на роз ных мо вах: мне ба чы ла ся 
кар ці на, у якой лю дзей роз ных на цы я наль нас-
цяў ва го на мі пры во зяць у ла гер. Па куль я ўзя ла 
бе ла рус кую і анг лій скую. Знай сці тэкст мне да-
па мог Анд рэй Ха да но віч, ён шу каў два дні і пра-
па на ваў мне аме ры кан ска га паэ та Х'ю Одэ на, 
яко га на бе ла рус кую пе ра клаў Ві таль Рыж коў. 
Гэ ты тэкст мне і «дык та ваў», што пі саць.

— Вы адзін з ня мно гіх кам па зі та раў, 

што пе ры я дыч на прад стаў ля юць сваю му-

зы ку, на прык лад, на му зыч ных фес ты ва-

лях і атрым лі ва юць пра па но вы аб су пра цы. 

Як зда ры ла ся ля до вая опе ра-буф да чэм пія-

на ту све ту па ха кеі?

— Фес ты валь Юрыя Баш ме та кож ны год за-
каз вае прэм' е ру ад на му з бе ла рус кіх кам па-

зі та раў — Ва ле рыю Во ра на ву, Але гу 
Ха дос ку, Кан стан ці ну Ясь ко ву, мне. 

Ха ця ў асноў ным та кія пра па но вы 
не з'яў ля юц ца за ка зам, а ста но-
вяц ца ідэ яй, штурш ком, ім пуль-
сам. Ка лі ідэя ад ра зу та бе «га-
рыць», зна чыць, доб ра пой дзе. 
Опе ра-буф уз нік ла дзя ку ю чы 

му зею-май стэр ні За іра Азгу ра, 
які запытаўся, што мы маглі б 

зрабіць. Мой муж ска заў: 
«Мы на пі шам опе ру і 

па ста вім яе прос та на 
лё дзе!». Мер ка ва ла-
ся гран ды ёз на, хоць, 
ка неш не, бы ло лёг ка 
ска заць. Мы ста ві лі 
опе ру з му зы каль най 
ка пэ лай «Са но рус» 
і роз ны мі са ліс та мі, 
са браць якіх ра зам 
бы ло цяж ка, а арэн да 
ма не жа на дзве га дзі-
ны, каб прос та па рэ пе-
ці ра ваць, бы ла над звы-
чай да ра гой. Але са мыя 
вар' яц кія ідэі звы чай на 
ажыц цяў ля юц ца.

— Як вам ба чыц ца, 

ці ёсць у нас «інф ра-

струк ту ра» для раз-

віц ця і дзей нас ці 

кам па зі та раў ака-

дэ міч най на кі ра-

ва нас ці?

— Ка лі ней кі 
пра ект і зда ра ец ца, то ў якас ці ледзь не вы-
клю чэн ня. У фі лар мо ніі не так даў но вы кон ваў-
ся мой твор для ар га на «Ка пі тан пла нет»: да 
юбі лей на га кан цэр та Са ю за кам па зі та раў трэ-
ба бы ло прад ста віць неш та прэм' ер нае і Кан-
стан цін Ясь коў ска заў, што ў мя не ёсць но вая 
ра бо та. Пэў ны пра цэнт рэ пер ту а ру фі лар мо-
ніі па ві нен прад стаў ляць бе ла рус кую му зы ку, 
але звы чай на яны ад да юць пе ра ва гу кла сі кам, 
што на слы ху і якіх ужо вы ву ча юць у му зыч-
ных шко лах. На пэў на, адзі ны ў Бе ла ру сі ка лек-
тыў, што ста ла вы кон вае су час ных бе ла рус кіх 
кам па зі та раў, — гэ та «Са но рус», па іні цы я ты-
ве іх ды ры жо ра Аляк санд ра Ху ма лы, які лю-
біць су час ную му зы ку і ра зу мее, што яе трэ ба 
раз ві ваць. Ёсць фес ты валь су час най му зы кі і 
ня мо га кі но «Кі не мо» — твой паў та ра га дзін ны 
твор па чу юць яшчэ і ў су пра ва джэн ні выявы. 
У нас у асноў ным лю бяць кла сі ку, та му, ка лі сам 
неш та не зро біш, ні чо га не бу дзе. А з су час най 
жа скла да на пра ца ваць — яе быц цам трэ ба 
асэн са ваць, зра зу мець, хоць мож на прос та ад-
да цца ёй і яна са ма ўсё рас тлу ма чыць.

— Зна чыць, та ко га «хра ніч на га» ру ху, у 

якім су час ная ака дэ міч ная му зы ка маг ла б 

куль ты ва вац ца і раз ві вац ца, ня ма.

— Ой, гэ та ма ра. Вось у куль тур ным цэнт ры 
«Кор пус» лі та раль на два ме ся цы та му з'я віў ся 
ра яль з за лы Са ю за кам па зі та раў. Па ба чым, 
мо жа, «Кор пус» ста не важ най пля цоў кай.

— Ба лю чым мо ман там на шай сфе ры му-

зы кі з'яў ля ец ца тое, што шмат та ле на ві тых 

му зы кан таў з'яз джа юць за мя жу. Вы са мі 

ні ко лі не ду ма лі з'е хаць?

— З'е хаць, маг чы ма, на ват ляг чэй, а па спра-
буй тут неш та зра біць, ка лі та бе пал кі ў ко лы 
ўстаў ля юць. Я не ха чу з'яз джаць, за мя жой свой 
свет. Бе ла русь — не мая ра дзі ма, я пе ра еха ла 
сю ды з Ка ра ган ды ў ча тыр нац цаць га доў, але 
тут ву чы ла ся, ве даю мен та лі тэт і лю дзей, мне
кам форт на. За мя жу мне больш па да ба ец ца 
пры яз джаць у якас ці гос ця, а тут я ха чу неш та 
зра біць.

— А як тут пал кі ў ко лы ўстаў ля юць?

— Бю ра кра ты яй, бо трэ ба за мест рэ пе ты цый 
і ге не ра цыі но вых ідэй пад піс ваць бяс кон цыя 
па пер кі. У ідэа ле гэ тым па він ны зай мац ца ме-

не джа ры. І людзь мі, якім ні чо га не каш туе пад-
пі саць па пе ру, але яны прос та ля ну юц ца.

— На коль кі я ве даю, хоць вы і пе ра еха лі 

сю ды з Ка ра ган ды, але па на цы я наль нас ці 

вы бе ла рус ка.

— Мой баць ка бе ла рус, а ма ма ўкра ін ка. Та-
та на ра дзіў ся ў Бе ла ру сі, але яго баць кі па еха-
лі па ды маць ца лі ну. А ма ці на ра дзі ла ся там, у 
Ка ра ган дзе, та му што ба бу ля, якая прай шла 
канц ла гер і тур му, пас ля гэ та га бы ла са сла ная 
жыць у Ка зах стан. Ка лі ў Ка ра ган дзе ўсё ста ла 
дрэн на — у 1990-я не бы ло ні я кай эка но мі кі, 
ні асвят лен ня, ні ва ды, ні ацяп лен ня, — баць кі 
вы ра шы лі пе ра ехаць у Бе ла русь, блі жэй да сва-
я коў. Праз год на шы су се дзі з Ка ра ган ды пі са лі: 
дай шло да та го, што яны вы хо дзі лі са свай го 
шмат ква тэр на га до ма, рас паль ва лі вог ні шча 
на два ры і га та ва лі ежу. А тут усё доб ра бы ло. 
Спа чат ку жы лі ў ін тэр на це, упя ця рых у ад ным 
па коі, а по тым па ча лі рас ся ляц ца.

— Рас ка жы це мне як ды ле тан ту, якія сты-

ліс ты кі раз ві ва юц ца ў на шай су час най му-

зы цы?

— Мя не з Кан стан ці нам Ясь ко вым час та 
ад но сяць да мі ні ма ліз му. Ёсць аван гар дыс ты, 
элект рон шчы кі, уль тра су час ная ата наль ная му-
зы ка, дзе эта ло нам з'яў ля ец ца «Вар шаў ская 
во сень». Нех та пі ша ў не акла сі цыз ме, не ара-
ман тыз ме. Лю бяць пра ца ваць з фальк ло рам. 
Я ўсіх ка лег пра шу, каб яны пі са лі неш та для 
ар га на, бо ха чу па шы рыць рэ пер ту ар. Для ар-
га на ў Бе ла ру сі пі шуць вель мі ма ла, але пра цэс 
пай шоў.

— У чым ню анс на пі сан ня му зы кі для ня-

мо га кі но?

— Там га лоў ны рэ жы сёр, а не кам па зі тар. Ка-
неш не, мож на зра біць з ка ме дыі жах лі вы фільм 
і на ад ва рот, але на вош та? Ёсць кам па зі та ры, 
якія лі та раль на кож ны кадр пад крэс лі ва юць му-
зы кай, а ёсць тыя, што не звяр та юць на дро бя-
зі ўва гі і вы бу доў ва юць сваю сю жэт ную лі нію, 
толь кі каб эма цы я наль нае на сы чэн не су па да ла. 
На мі ну лым «Кі не мо» ў нас іг раў Се басць ян Элі-
коў скі-Вінк лер з Гер ма ніі і музыка ішла хваляй. 
Кам па зі тар не ха цеў лі та раль на ад гу ка цца на 
кож ны рух, і атры ма ла ся вель мі ці ка ва. Мы за 
гэ тыя сем га доў пе ра гле дзе лі столь кі ня мых 
філь маў! Ад бор шчы кі да юць нам, на прык лад, 
тры ка ме дыі, і мы вы бі ра ем, пас ля вы бі рае та-
пёр. Кам па зі тар Але на Гу ці на ка жа, што га то-
вая пі саць для ча го за ўгод на, апроч ка ме дыі. 
Мне так са ма скла да на пі саць вя сё лую му зы ку, 
я больш ці каў лю ся жа ха мі, тры ле ра мі, дра ма мі, 
дэ тэк ты ва мі.

— Як ду ма е це, якія за ха ды для раз віц ця 

сфе ры му зы кі маг лі б зра біць дзяр жаў ныя 

ін сты ту цыі?

— Ка лі я ста жы ра ва ла ся ў Поль шчы, амаль 
кож ны дзень ха дзі ла на кан цэр ты су час най ака-
дэ міч най му зы кі, у мя не бы ло на ват пе ра на сы-
чэн не. Вя до ма ж, там шмат і эст ра ды, але ўсё 
раз ві ва ец ца раў на праў на, Мі ніс тэр ства куль ту-
ры вы дзя ляе гро шы, а слу хач вы бі рае, дзе яму 
быць. У нас жа раз ві ва ец ца толь кі эст ра да. Ты 
са сва ім пра ек там мо жаш за пэў ніць у яго якас ці 
і са дзей ні чан ні пра па ган дзе, але на ват у гэ тым 
вы пад ку на ця бе не бу дзе фі нан саў. І што тут 
зро біш? У вы ні ку мы ажыц цяў ля ем неш та без 
срод каў. Думаю, незаўважна, але ўсё з'явіцца.

— За кошт ча го яно з'я віц ца?

— За кошт усіх, хто неш та ро біць. Ка лі дзяр-
жа ва не да па ма га е, трэ ба іс ці ін шым шля хам. 
Гро шы — гэ та та кое... зям ное.

— А ў чым та ды най вы шэй шая ідэя?

— Во чы, што га раць. У на шай спра ве га лоў-
нае — ідэя. Гэ та як у вы пад ку з «Бог даў дзі ця — 
Бог даў і на дзі ця». Тое ж са мае з му зы кай. Мы 
па чы на лі «Кі не мо» і ду ма лі: «Будзь што бу дзе». 
А по тым раз — за пра ца ва ла, вый шлі ў нуль, 
по тым дру гі раз, трэ ці, у вы ні ку ў нас прай шло 
шэсць фес ты ва ляў. Ка лі ка жаш пра доб рае, яно 
бу дзе да ця бе пры цяг вац ца.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Воль га ПАД ГАЙ СКАЯ: Асо баАсо ба

Уся го ней кія паў та ра ста год дзя — і 
ака ліч нас ці спра вы Ген ры ха фон Ай-
зенш тай на па да юц ца мі лай пры го дай 
(у па раў на нні з тым, што чуе і ба чыць 
што дня су час ны ча ла век з ад кры тых 
кры ніц), не вар тай асаб лі вай раз мо-
вы. Ну, хі ба што апе рэ ты...

Яе ча ка лі ама та ры Вя лі ка га тэ ат ра 
Бе ла ру сі з па чат ку се зо на, ка лі прэм'-
е ра толь кі анан са ва ла ся. А тыя, хто 
хо дзіць у На цы я наль ны ака дэ міч ны 
тэ атр опе ры і ба ле та Бе ла ру сі больш 
за паў ве ка, маг лі ча каць но вую па-
ста ноў ку, каб па раў наць спек так лі ся-
рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя і па чат ку 
ХХІ, — і ме лі пад ста ву ўзра да вац ца 
та му, што рэ ін кар на цыя маг чы мая 
(што са мо па са бе ўжо доб рая на ві-
на). Са праў ды, «Ля ту чая мыш» іш ла 
на гэ тай сцэ не ў 60-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя. Але та ды ў Бе ла ру сі яшчэ 
не бы ло дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
му зыч на га тэ ат ра, які ўзяў на ся бе 
па ста ноў кі ў гэ тым жан ры, па кі нуў-
шы Вя лі ка му больш эліт ную му зы ку 
вы со ка га сты лю — опе ры і ба ле ты. 

Але як му зыч на му тэ ат ру за ха це ла ся 
вый сці за ме жы, і там ста лі з'яў ляц ца, 
на прык лад, ба ле ты, так ця пер і опер-
ны, зда ец ца, вы ра шыў свое асаб лі-
вым чы нам па спра чац ца з му зыч ным. 
З пунк ту гле джан ня ама та ра тэ ат ра ў 
гэ тым бы ла на ват інт ры га, бо ка лі тут 
бя руц ца за «кла сі ка жан ру» Іа га на 
Штра у са, то гэ та па він на быць та кая 
па ста ноў ка, каб ні ў ко га не ўзні ка ла 
пы тан няў: а на вош та гэ та трэ ба на-
ша му Вя лі ка му?

Гэ тае пы тан не за ста ло ся пас ля 
пра гля ду спек так ля, у якім не ча ка на 
спраў дзі лі ся ўсе звы чай ныя ча кан ні, 
з які мі звяз ва ец ца ў свя до мас ці як 
сам «лёг кі жанр», так і яго іс на ван не 
ў Бе ла ру сі. Бо тая ж «Ля ту чая мыш» 
у Вя лі кім тэ ат ры Ра сіі га доў дзе сяць 
та му ўсё-та кі па спра ба ва ла вы рвац ца 
з кла січ най мы ша лоў кі і пра па на ва ла 
ін шы по гляд на жыц цё элі ты, якая па-
та нае (сцэ ног ра фам та го «Ты та ні ка», 
да рэ чы, быў наш Зі но вій Мар го лін). 
Праў да, ра біць ін тэр прэ та цыю заў сё-
ды больш ры зы коў на, чым пра па на-

ваць кла січ ны ва ры янт, і там у вы ні ку 
за ста ло ся пы тан не: на вош та?..

І ка лі ўжо пас ля скан да лаў ва кол 
па ста ноў кі ў ра сій скім Вя лі кім наш 
тэ атр узяў ся за гэ тую ра бо ту, пры-
цяг нуў шы за меж ную ка ман ду па ста-
ноў шчы каў, то ду ма ла ся, што вар та 
ча каць ка лі і не раз ры ву шаб ло ну, 
то хоць бы па ру шэн ня звык ла га ўяў-
лен ня пра апе рэ ту (у тым ва ры ян це, 
што да ступ ны ай чын на му гле да чу), 
уяў лен ня пра жанр, які аса цы ю ец ца 
з лег ка дум нас цю, бес кла пот ным і не-
на пруж ным баў лен нем ча су.

Ка лі хто ча кае (ці ба іц ца) вы со ка-
дум най ін тэр прэ та цыі, то мож на рас-
сла біц ца: яе ня ма. Ёсць кла січ ная 
апе рэ та, вы ра ша ная ў кла січ ным 
па ды хо дзе. Рэ жы сёр-па ста ноў шчык 
з Венг рыі Мік лаш Га бар Ке рэньі, 
звяр нуў шы ся да пер ша кры ні цы, пай-
шоў за да дзе ным Штра у сам шля хам. 
А дзе ля ча го, ка лі не дзе ля хі то вай му-
зы кі яшчэ ста вяць «Ля ту чую мыш»? 
На ўрад ці дзе ля інт рыг ды жарс цяў 
ва кол су жэн скай здра ды, пра што 
спя ва юць і га во раць ге роі, — гэ та ўсё 
ця пер да ступ на дзя ку ю чы тан ным тэ-
ле се ры я лам, і на ват не трэ ба ні ку ды 
ха дзіць за гро шы.

Га во раць тут шмат (ча сам за над-
та). Але з дра ма тыч ны мі за да ча мі ар-
тыс ты опе ры спраў ля юц ца (не горш 
за ар тыс таў му зыч на га тэ ат ра), ча сам 
па да ец ца, што яны вель мі за хоп ле ныя 

іг рой на сцэ не па вод ле за ду мы рэ жы-
сё ра: трэ ба вый сці не глі жэ — мо жам, 
трэ ба сес ці ў ван ну — не пы тан не, 
трэ ба бе гаць уверх-уніз па пры ступ-
ках — зроб ле на. Праў да, яны яшчэ і 
спя ва юць, імк ну чы ся тры маць план ку 
вы ка наль ніц ка га май стэр ства, як гэ та 
ро біць на род ная артыстка Бе ла ру сі 
На стас ся Маск ві на — яе Ра за лін да 
га рэз лі вая, га нар лі вая і кем лі вая. Іх 
ду эт з Аляк санд рам Ге ла хам (вы ка-
наў ца ро лі за ка ха на га Аль фрэ да) гу-
чаў да во лі ра ман тыч на, але дум кі пра 
па чуц ці ка лі і ўзнік лі, то не на доў га. 
Бо тут жа на сцэ не з'я ві ла ся «пад-
тан цоў ка» — дзяў ча ты ў шор ці ках і 
пан чо хах у се тач ку (згод на са стэ-
рэа ты па мі жан ру). Гэ тая пад тан цоў ка 
(ня ўжо без яе лег ка дум насць ге ро яў 
не ві да воч ная?) бу дзе шмат дзе — 
і до ма ў Ай зенш тай наў, і на ба лі ў 
кня зя Ар лоў ска га. Гэ та яшчэ адзін 
ці ка вы пер са наж: з го ла сам мец ца-
са пра на (Ка ця ры на Міх на вец) — ох, 
гэ тыя рус кія ме цэ на ты, якія ка лісь ці 
ска ра лі Еў ро пу... Але ў ней кі мо мант 
князь па каз ва ец ца ў су кен цы. Рус кі 
князь — вя лі кі ары гі нал і ў тым, як ла-
дзіць баль. Ві даць, уяў лен не су час ных 
еў ра пей цаў пра маг чы мыя ба лі рус-
кіх ме цэ на таў не па хіс нае. Ра за лін да ў 
чыр во най су кен цы ды яе муж (Ва сіль 
Мін га лёў) для нас — фак тыч на ге роі 
за ду ма на га рэ алі ці-шоу. Але ў якас ці 
ма соў кі на гэ тым ба лі па ста но вач ная 

гру па пра па на ва ла ба лет ных мы шак 
ды... мядз ве дзяў — стэ рэа тып, які, 
зда ва ла ся б, у ХХІ ста год дзі ўжо трэ-
ба за быць. Але ар тыс ты з га ло ва мі 
мядз ве дзяў зра бі лі мой ве чар: не, ну 
на дзі ва ары гі наль нае рэ жы сёр скае 
ра шэн не, рэ аль на «апе рэ тач нае». 
Пас ля гэ тых пер са на жаў ні чо га асаб-
лі ва га ча каць не вы па да ла, бо ўсё 
бы ло зра зу ме ла, усё ўжо зда ры ла ся. 
І на ват вен гер скі ну мар Ра за лін ды з 
дзяў ча та мі ў фальк лор ных стро ях з 
бла кіт ны мі ар на мен та мі (якія больш 
па доб ныя не на яр кія вен гер скія, а 
на стры ма ныя бе ла рус кія) не здо леў 
пе ра крыць па пя рэд няе ўра жан не ад 
ду ху на гэ тым ба лі, зла джа ным «па-
ба га та му».

Для та го каб пе ра даць бляск і 
ма раль ную нік чэм насць ве ча ры нак 
для за мож ных асоб, зроб ле на кан-
струк цыя, якая кру ціц ца і ства рае 
ўра жан не вя лі ка га па ла ца (мас так-
сцэ ног раф Та маш Ра каі), ад па вед на 
і строі ге ро яў па він ны бы лі пра ца ваць 
на гэ та (мас так па кас цю мах Агнеш 
Ева Дзер ма ці): усё-та кі элі та гу ляе, 
пры чым вен ская, да якой на ле жаць 
бан кі ры Ай зенш тай ны. Але ў доб ры 
густ Ра за лін ды, якая мо жа да зво ліць 
са бе ўсё са мае леп шае, ча мусь ці не 
ве рыц ца пас ля та го, як яна на зы вае 
пры го жай стра ка тую су кен ку, у якой 
по тым па е дзе на баль яе слу жан ка 
Ад эль (пры тым, што са ма Ра за лін да 

яе за маў ля ла не для ба лю і на огул 
ту ды пер ша па чат ко ва не збі ра ла ся). 
Зрэш ты, па да зраю, што зной дуц ца і 
тыя, хто па го дзіц ца з ге ра і няй і на за-
ве яе густ эліт ным, а са му гіс то рыю 
ўспры ме як за баў ны ро зыг рыш.

Ве ра год на, на іх і раз лі ча ны спек-
такль, які атры маў ся эк лек тыч ным і 
прад ка заль ным (я ця пер не пра сю-
жэт, які і так да во лі доб ра вя до мы). 
Дык на вош та та ды? Маг чы ма, каб 
тэ атр пры цяг нуў но вую для ся бе пуб-
лі ку — тую, якая ні ко лі не бы ла ў Вя-
лі кім і ба іц ца, што мо жа не зра зу мець 
та кіх мас тац тваў, як опе ра ці ба лет. 
У той час як апе рэ та асаб лі ва га ра-
зу мен ня не па тра буе, дыя ло гі чар гу-
юц ца са спе ва мі, ды і му зы ка дае ад-
чу ван не, што ні бы та ты сам па бы ваў 
на ба лі (ка лі прос та слу хаць ну ма ры). 
Але той ва ры янт «Ля ту чай мы шы», 
што пра па на ва ла па ста но вач ная 
гру па з Венг рыі, раз лі ча ны хут чэй на 

не ма ла дых лю дзей, якія ра зу ме юць, 
што та кое тэ атр опе ры і ба ле та, і ка лі 
з'яў ля юц ца яго гле да ча мі, то ро бяць 
гэ та свя до ма.

Та кая па ста ноў ка маг ла з'я віц ца і 
50, і 100 га доў та му, і ця пер я не пра 
тэх ніч ныя маг чы мас ці сцэ ны, якая 
доб ра кру ціц ца, а пра сам па ды ход 
да ўва саб лен ня ма тэ ры я лу. Ад крыц-
ця на конт маг чы ма га раз віц ця жан-
ру апе рэ ты ў наш час не ад бы ло ся. 
На пэў на, не вель мі і па тра ба ва ла ся. 
Та му што ка лі раз лік вы ключ на на 
«ка су», то ўсе па пя рэд нія пы тан ні 
зды ма юц ца ад ра зу. Тут ка лі больш 
эк лек тыч на, яр ка і стра ка та, тым 
прос та больш. Як бы па ды ход да жыц-
ця цы ніч най элі ты з «Ля ту чай мы шы», 
но ра вы якой мы ні бы та раз венч ва ем, 
не апы нуў ся за раз ным, ды тэ атр не 
па тра піў у паст ку...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

МЫШАЛОЎКА

«КАЛІ ПРАЕКТ І ЗДАРАЕЦЦА, 
ТО Ў ЯКАСЦІ ЛЕДЗЬ НЕ ВЫКЛЮЧЭННЯ»
Гэ та трэ ба, ка неш не, прос та па слу хаць — му зы ку ад на го з най дзіў ней шых 

су час ных бе ла рус кіх кам па зі та раў. На на ступ ным тыд ні ў Воль гі 

Пад гай скай дзве прэм' е ры. 25 кра са ві ка ў куль тур ным цэнт ры «Кор пус» 

зай грае ка лек тыў Fіvе-stоrеу Еnsеmblе, у якім Воль га вы сту пае 

кам па зі та рам, а так са ма вы ка наль ні цай. У пра гра ме «Не зі ма» апроч 

ін ша га пра гу чыць не каль кі тво раў з бу ду ча га, ужо трэ ця га, аль бо ма 

Fіvе-stоrеу Еnsеmblе, у тым лі ку адзін прэм' ер ны. А 26 кра са ві ка 

ў дзяр жаў най фі лар мо ніі прой дзе адзін з кан цэр таў фес ты ва лю 

«Мін ская вяс на» «Вай на і мір», які ар га ні за та ры на зы ва юць на ват 

не кан цэр там, а не чым бліз кім да пер фор ман су. Бе ла рус кі кам па зі тар 

і ар га ніст так са ма вя до мая як аў тар му зы кі да ня мых філь маў 

пад ад кры тым не бам фес ты ва лю «Кі не мо». Мы су стрэ лі ся 

ў му зыч най шко ле, дзе Воль га вы кла дае, і рас пы та лі аб прэм' е рах, 

«інф ра струк ту ры» ака дэ міч най му зы кі ў Бе ла ру сі і рэ ак цыі 

слу ха чоў на тэр мен вокс.

кс». А кам па зі та ры 
да пі са лі му зы ку для 

кан цэр та... Усё, ка-
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пер шых май страў
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На сцэ неНа сцэ не Вя лі кі пад ман 
элі тар на га све ту: 

«Ля ту чая мыш», якую не ча ка лі
Князь-ме цэ нат пра гне за да валь нен няў. Пра помс ту ма рыць 

зла па мят ны ад ва кат, які па бы ваў ад ной чы на ба лі ў кас цю ме 

Ля ту чай мы шы і по тым ра ні цой ішоў праз увесь го рад з-за та го, 

што сяб ра яго па кі нуў. Сяб ра-бан кір шу кае лю боў ных пры год, 

ня гле дзя чы на тое, што ёсць жон ка. Ды і яна не су праць пры няць 

до ма за ка ха на га юна ка, па куль ня ма му жа... Гэ та бліс ку чая Ве на, 

спа дар ства! Штра ус пі саў сваю апе рэ ту «Ля ту чая мыш», ве да ю чы 

эліт ны свет знут ры: но ра вы знат ных ды за мож ных асоб мо гуць 

ша ка ваць цы ніз мам. Ды ня ўжо?!
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Фота з асабістага архіва Воль гі ПАД ГАЙ СКАЙ.


