
Ко ні, лю дзі 
і «сла ны»

Тра піў шы на цы ры мо нію ў лі ку 

трох ты сяч гле да чоў, ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» ка то ры раз пе ра ка на лі-

ся, што ўсё но вае — як след за бы-

тае і ад фар ма та ва нае ста рое. Му-

зыч на-тэ ле ві зій ны пра ект «Пес ня 

го да Бе ла ру сі», які іс нуе ўжо пят-

нац цаць га доў, у вы гля дзе прос-

та га збор на га кан цэр та, зда ец ца, 

кры ху пры еў ся і пуб лі цы, і са мім 

ар тыс там. Та му сё ле та ў ёй, як 

не ка лі ў На цы я наль най му зыч най 

прэ міі, што пра хо дзі ла апош ні раз 

па вы ні ках 2016-га, ад зна ча лі не 

ўсіх удзель ні каў, а пе ра мож цаў у 

кан крэт ных на мі на цы ях: «Най леп-

шы вы ка наў ца» (асоб на муж чын скі 

і жа но чы ва кал), «Най леп шы аў тар 

слоў», «Най леп шы аў тар му зы кі», 

«Най леп шы ка лек тыў», «Ад крыц-

цё го да», «Най леп шы прад зю сар» 

і гэ так да лей. Маг чы ма, на мі на-

цый і прэ тэн дэн таў на іх бы ло не 

так шмат, як ха це ла ся б (у пер шай 

па лі ку На цы я наль най му зыч най 

прэ міі, на прык лад, уз на га род бы-

ло 16, а на дру гую бы ло па да дзе-

на ка ля ты ся чы за явак!), але сам 

факт ад ра джэн ня па доб най уз на-

га ро ды ўсцеш вае. Як трап на за-

ўва жыў адзін з экс пер таў прэ міі 

Аляк сандр Яф рэ маў, эст рад нае 

мас тац тва мае па трэ бу ў тым, каб 

яго аб' яд на лі, бо «лицом к лицу 

лица не увидать», і ся род мност-

ва доб рых вы ка наў цаў ха це ла ся б 

не пра гле дзець ма ла дыя па раст кі 

і све жыя плы ні.

Да рэ чы, на яў насць ся род 37 ну-

ма роў знач най коль кас ці ма ла дых 

ар тыс таў так са ма за пі шам як плюс 

у кар му «Пес ні го да». Но вае па-

ка лен не за яві ла пра ся бе гуч на і 

ўпэў не на. Ці мож на бы ло ўя віць 

яшчэ не каль кі га доў та му, што 

дзяў чы на з вёс кі, дак лад ней з га-

рад ско га па сёл ка Ба гу шэўск на 

Ві цеб шчы не, Ле ра Яс ке віч ста не 

ад ным з ку мі раў па ка лен ня, а ў 

вя лі кім тэ ле кан цэр це са ма зрэ-

жы сі руе сваю ро лю, па пра сіў шы 

яшчэ па ру хві лін на ста сун кі з пуб-

лі кай — і атры маў шы іх? Баб руй-

скія поп-ро ке ры SkуNеt, удзель ні кі 

дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» Хе ле на 

Ме ра аі і Аляк сандр Мі нё нак, ма-

дэль і спя вач ка Ве ра ні ка Цу бі ка-

ва, Кі рыл Гуд, Ан жа лі ка Пуш но-

ва, Lіmа Оstа — збор ны парт рэт 

ма ла дой бе ла рус кай пес ні яр кі і 

раз на стай ны.

За што асоб на хо чац ца ўхва-

ліць тэ ле ка нал АНТ як ня змен на га 

ар га ні за та ра «Пес ні го да», дык 

гэ та за зла джа насць. Ча ты ры з 

па ло вай га дзі ны тэ ле за пі су прай-

шлі на ад ным ды хан ні, без ліш ніх 

дуб ляў і з мі ні маль ны мі тэх ніч ны мі 

на клад ка мі, якіх боль шасць гле да-

чоў, мяр кую, на ват не за ўва жыць. 

За тое рэ жы сё ры па ста ра лі ся зра-

біць цы ры мо нію як ма га ці ка вей-

шай, уклю чыў шы ў яе і ін тэр ме дыі 

«прад ка зан ня пе ра мож цаў» праз 

ра мон кі, лі чыл кі, ма гіч ны шар і ін-

шыя дак лад ныя ме та ды, і не звы-

чай ны рэ кві зіт — двух мет ро вую 

пла не ту Са турн, тэ ле фон ную буд-

ку, тры ка нап кі і шэсць па ду шак, 

па вет ра ныя арэ лі і на ват... ка ня. На 

апош нім у воб ра зе гу са ра вы ехаў 

прос та ў за лу «На па ле он бе ла рус-

кай эст ра ды» Аляк сандр Са ла ду ха, 

каб па да рыць жон цы На тал лі і да-

чцэ Ва ры бу кет кве так у дзень на-

ра джэн ня (за ўваж це, свой!). Ну і, 

ка неш не, нель га аб мі нуць ува гай 

тан цо раў, якія су пра ва джа лі не ка-

то рыя вы ступ лен ні, — за на шы мі 

спі на мі доў га спра ча лі ся, што сім-

ва лі зу юць «дзяў ча ты — со неч-

ныя ба та рэй кі» ў ну ма ры Аляк сея 

Хляс то ва, «лю дзі-ве шал кі» по бач 

з Хе ле най Ме ра аі аль бо «ар ле кі-

ны ва ўці ха мір валь ных ка шу лях» 

у На стас сі Ці ха но віч. Гэ тая біт ва 

пад тан цо вак мо жа па да бац ца ці 

не, але дак лад на за пом ніц ца.

Прэс-сак ра тар і вя ду чая АНТ 

Іры на Рам баль ская да дае: 

«Пры ем на, што бы ло вель мі 

мно га жы во га гу ку. Хоць 

у тэ ле за пі се ле пей гу чыць 

фа наг ра ма, мно гія вы ка наў-

цы прын цы по ва ад мо ві лі ся 

ад яе». Ся род іх, да рэ чы, і 

пе ра мож ца ў за га лоў най на-

мі на цыі «Пес ня го да» Аня 

Шар ку но ва — ка лі «мі ну соў-

ка» ча мусь ці не ўклю чы ла ся, 

спя вач ка не пры му сі ла гле да-

чоў ча каць і вы ка на ла част ку 

свай го хі та «Ро ля дру го га 

пла ну» а ка пэ ла.

Трэ ба мо ве 
гу чаць час цей

Кам плі мен ты ска за ны, 

ця пер пра тое, ча го не ха пі-

ла. Аса біс та мне, на прык лад, не 

ха пі ла драй ву і сты лё вай раз на-

стай нас ці. Баб руй ска-ма гі лёў скі 

дэ сант гур тоў SkуNеt і Nіzkіz сціп ла 

прад ста віў рок-кі ру нак, ма ла дыя 

вы ка наў цы, у тым лі ку спе цы яль-

ны госць Ці ма Бе ла рус кіх, яко га 

ві да воч на ча ка ла боль шасць пуб-

лі кі ад 7 да 20+ га доў, прад ста ві лі 

ні шу рэ пу і ар-н-бі, гурт «Тяни-Тол-

кай» вы ка наў не муд ра ге ліс ты, а 

ад та го на са мрэч «на род ны хіт», 

які з ра дас цю возь муць на лю бы 

кан цэрт шан со ну. Але поп-му зы ка 

пе ра ва жа ла і ціс ну ла на ву шы не 

толь кі аб' ёмам, але і па да бен ствам 

пе сень ад на да ад ной.

Ка лі ж мы не асця рож на па чы-

на лі ўслу хоў вац ца ў тэкс ты, раз-

по раз ха це ла ся спы таць: гэ та на-

са мрэч най леп шае, што гу чыць 

у эфі ры бе ла рус кіх ра дыё стан-

цый? Вось толь кі па рач ка цы тат, 

якія па кі ну лі глы бо кае ўра жан не 

ў свя до мас ці: «І зноў ку ў га ла ве 

му-му раш кі, пад ску рай пля шуць 

му-му раш кі», «Ты не нар маль ны, 

ты кі да еш пі ва і фут бол дзе ля яе», 

«Стра хам аху та на гор дае це ла, ва-

чы ма хіт рую, але так ня ўме ла»... 

Ве да е це, што на са мрэч па ло хае? 

Двое з тра іх гэ тых вы ка наў цаў ста-

лі лі да ра мі ан лайн-га ла са ван ня. 

Хоць, ве ра год на, гэ та ўсё ж хут чэй 

доб рая ра бо та фан-клу баў, чым 

пры знан не ва ўсе на род най лю бо-

ві, — пры нам сі, хо чац ца на гэ та 

спа дзя вац ца.

Паў то рым ся: не ха па ла не ка-

то рых на мі на цый. На гэ тым фо не 

кры ху здзі ві ла, ка лі Ці му Бе ла рус-

кіх і яго ка ман ду ад зна чы лі аж-

но тры ма пры за мі — прад зю са-

ру, кі раў ні ку бе ла рус ка га лэй бла 

Kаufmаn Аляк санд ру Раз ні чэн ку, 

аран жы роў шчы ку і суаўта ру пе-

сень, а так са ма бы ло му ад на клас-

ні ку спе ва ка Яну Су по нен ку і са-

мо му ар тыс ту (нель га прос та так 

узяць і не ад зна чыць ар тыс та, чый 

кліп «Ві та мін ка» на сён ня мае, на 

хві лін ку, звыш 84,5 міль ё на пра-

гля даў на YоuTubе). З ад на го бо-

ку, атры ман не пры за вых ста ту э так 

з рук на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 

Ана то ля Яр мо лен кі і Ана то ля Яр-

мо лен кі-ма лод ша га, на пэў на, сім-

ва лі зуе пе ра ем насць па ка лен няў, 

а з дру го га — вы гля дае як спро ба 

да рос лых па ка заць дзе цям, што 

«мы не та кія ўжо за мшэ лыя, і, на-

ват ка лі ва ша му зы ка нам не па да-

ба ец ца, мы яе ве да ем і па ва жа ем 

ваш вы бар»...

А яшчэ — «Пес ні го да Бе ла ру сі» 

зноў не ха пі ла бе ла рус кас ці. І га-

вор ка не толь кі пра тое, што ся род 

амаль ча ты рох дзя сят каў пе сень 

на бе ла рус кай бы лі толь кі ча ты-

ры: «Па дзя ка сэр ца» Юза ры (яго, 

да рэ чы, экс пер ты аб ра лі най леп-

шым спе ва ком), яго на га ж аў тар-

ства «Ку ча ра вая» Ва ні Зда ню ка, 

«Ка ха ная» гур та SkуNеt і прэм' е ра 

Ана то ля Яр мо лен кі і Юліі Бы ка вай 

«Зям ля пад бе лы мі кры ла мі», якая, 

ду ма ец ца, ста не пры го жым фі наль-

ным акор дам яшчэ не ў ад ным кан-

цэр це. Ін шыя ж, у тым лі ку Nіzkіz 

і лю бі мыя як раз за ар га ніч ную і 

пры го жую бе ла рус ка моў насць 

Nаvіbаnd, гэ тым ра зам, на жаль, 

спя ва лі па-рус ку. Зрэш ты, гэ та, 

без умоў на, пы тан не не да ар га ні-

за та раў, а да са міх ар тыс таў. Умее 

ж гурт «Аў ра», за сна ва ны твор чым і 

ся мей ным тан дэ мам Яў ге на Алей ні-

ка і Юліі Бы ка вай, пі саць усё но выя 

пры го жыя і за па тра ба ва ныя пес ні 

па-бе ла рус ку. На га да ем, як раз на 

мі ну лай «Пес ні го да» яны прэ зен та-

ва лі маш таб ны твор чы пра ект «Ку-

то чак Бе ла ру сі», пры све ча ны Го ду 

ма лой ра дзі мы, і на пра ця гу 2019-

га па каз ва лі пра гра му «Зроб ле на 

ў Бе ла ру сі» на роз ных кан цэрт ных 

пля цоў ках — ад рэс пуб лі кан ска га 

свя та Ку пал ля ў Алек санд рыі да аб-

лас ных цэнт раў (толь кі пе рад Но-

вым го дам да лі сем кан цэр таў за 

10 дзён). «Ця пер рых ту ем ся да пра-

слу хоў ван ня на «Еў ра ба чан не», — 

дзе ліц ца пла на мі Яў ген Алей нік. — 

На якой мо ве пес ня? Ка неш не, на 

бе ла рус кай, яна яр кая, і, мяр кую, яе 

за пом няць і бу дуць аб мяр коў ваць». 

Што пе ра шка джае ін шым ар тыс-

там — пы тан не ры та рыч нае. Але 

што пе ра шко дзі ла мі ніст ру куль ту-

ры Юрыю Бон да ру, які ўру чаў на сё-

лет няй «Пес ні го да» спе цы яль ную 

ўзна га ро ду Ана то лю Яр мо лен ку за 

вя лі кі аса біс ты ўнё сак у раз віц цё 

БЕ ЛА РУС КА ГА па пу ляр на га эст-

рад на га мас тац тва, зра біць гэ та 

па-бе ла рус ку?..

Пас ля ба лю
Так ці інакш, ця пер у нас ёсць 

аб ноў ле ная му зыч ная прэ мія з но-

вы мі ўзна га ро да мі. І хоць па куль 

што гэ та не важ кія шкля ныя су ве-

ні ры, а плас ты ка выя ста ту эт кі, усё 

ад но ня бла га — як жар та ва лі за 

ку лі са мі ар тыс ты, «за тое не ра за-

б'ец ца вы пад ко ва». На ле та коль-

касць уз на га ро джа ных, хут чэй за 

ўсё, зме ніц ца, але на тэ ле ка на ле 

па куль не праг на зу юць, у які бок. 

А вось тое, хто тра піць у лік прэ-

тэн дэн таў, за ле жыць у тым лі ку ад 

нас з ва мі — ад та го, якіх ар тыс-

таў і гур ты мы слу ха ем па ра дыё 

і ў ін тэр нэ це, чые кам па зі цыі не 

толь кі пам пу ем пі рац кім чы нам, 

але і слу ха ем за гро шы на кан-

цэр тах. Я не ка жу, што зня нац ку 

на «Пес ні го да» за гу чыць фэн тэ зі-

фолк ад Іrdоrаth ці ін шых ар тыс таў, 

якіх лепш ве да юць за мя жой, чым 

у Бе ла ру сі, — але ўсё ж хо чац ца 

ве рыць, што ад крыц ці і здзіў лен ні 

2020-га бу дуць пры ем ныя.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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ХТО СПЯ ВАЕ 
«ПЕС НЮ ГО ДА БЕ ЛА РУ СІ?»

Доб рая на ві на: як бы да та го ні ста ві лі ся кры ты кі, бе ла рус кая 

па пу ляр ная му зы ка іс нуе, жы ве і на ват раз ві ва ец ца. Яск ра вы 

до каз та му — амаль пя ці га дзін нае шоу «Пес ня го да Бе ла ру сі», 

якое са бра ла анш лаг у ста ліч ным Па ла цы спор ту. А да та го 

быў па стаў ле ны яшчэ адзін рэ корд — звыш вась мі сот ты сяч 

га ла соў, ад да дзе ных за два ме ся цы пры хіль ні ка мі за сва іх лю-

бі мых вы ка наў цаў на сай це АНТ.

«Са мых-са мых» вы бі ра лі так са ма ў тэ ле фон ным га ла са ван ні, 

па вы ні ках ра та цый на ай чын ных ра дыё стан цы ях і ў хо дзе 

га ра чых аб мер ка ван няў экс перт най ка мі сіі, ку ды ўвай шлі вя-

до мыя кам па зі та ры, вы ка наў цы, ак цё ры, рэ жы сё ры, прад зю-

са ры, пе да го гі і прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства куль ту ры. У жу ры, 

на прык лад, увай шлі стар шы ня Са ю за кам па зі та раў Але на 

Атраш ке віч, Яд ві га Па плаў ская, рэк тар Ака дэ міі му зы кі Ка ця-

ры на Ду ла ва, ак цёр і рэ жы сёр Аляк сандр Яф рэ маў, а так са ма 

стар шы ня — на род ны ар тыст Бе ла ру сі Ана толь Яр мо лен ка.


