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У мі ну лую пят ні цу ў Мін ску 

прай шоў за ключ ны кан цэрт 

«Пес ні го да Бе ла ру сі»: больш 

як 30 ай чын ных ар тыс таў і 

ка лек ты ваў, якія ця гам уся го 

2018-га най час цей гу ча лі ў эфі-

ры ра дыё стан цый, вы сту пі лі ў 

маш таб най збор най пра гра ме 

з пес ня мі і пе рад на ва год ні мі 

він ша ван ня мі. Ці ка він кай ве-

ча ра ста ла прэ зен та цыя ад-

мыс ло ва га пра ек та, пры све-

ча на га ма лой Ра дзі ме.

Дзве ты ся чы бі ле таў у вя лі кую 

за лу Па ла ца Рэс пуб лі кі ра зы шлі-

ся лі та раль на за не каль кі дзён, не 

без го на ру ад зна чы лі ар га ні за та-

ры. Не ка то рыя гле да чы ў свя точ ных 

убо рах і з квет ка мі прый шлі па слу-

 хаць кан крэт ных лю бі мых ар тыс таў — 

Афа нась е ву, Са ла ду ху, а не ка-

 то рым быў ці ка вы ўвесь кан цэрт. 

«Ад на спра ва, ка лі чу еш пес ню па 

ра дыё і ду ма еш: ні чо га так, па да-

ба ец ца, а дру гая — уба чыць, хто яе 

вы кон вае», — па дзя лі ла ся па жы лая 

ся мей ная па ра. І хоць кан цэрт за-

цяг нуў ся больш чым на 3,5 га дзі ны, 

стом ле нас ці ў пуб лі кі не ад чу ва ла-

ся. Як ві до вішч на і яр ка гэ та бы ло, 

мож на пе ра ка нац ца ў тэ ле вер сіі, 

якую ка нал АНТ па ка жа 25 снеж ня. 

«Звяз да» ж за зір ну ла за ку лі сы вя-

лі ка га му зыч на га шоу, дзе вя ду чыя 

кан цэр та Дзміт рый Ках но і Яў ген 

Пер лін па зі ра ва лі пе рад ка ме ра мі, 

Аляк сандр Са ла ду ха ззяў фір мен-

най усмеш кай і рас каз ваў пра ня-

даў ні кан цэрт у Крам лі, дзяў ча ты-

тан цор кі ў фу ту рыс тыч ных кас цю-

мах раз мі на лі ся прос та ў ка лі до ры, 

а ды джэі ра дыё стан цый і шмат лі кія 

вы ка наў цы дыс цып лі на ва на ча ка лі 

свай го вы ха ду на сцэ ну.

У спі се ўдзель ні каў за ўва жа ем 

як заў сёд ні каў «Пес ні го да Бе ла-

ру сі», якія атрым лі ва юць па мят ныя 

дып ло мы што год, так і на віч коў: 

хто та кія і як вы гля да юць спя вач кі 

Lіlіkа, Кей сі, Да ша Ко ла, ду эт «Двое 

ў го ра дзе», зда ец ца, ве да юць хі ба 

рэ жы сё ры кан цэр та. За тое ўсе ад-

ра зу па зна юць спе цы яль на га гос-

ця — за слу жа на га ар тыс та Ра сіі 

Аляк сея Глы зі на, які, да рэ чы, вы-

ка наў пес ню бе ла рус ка га аў та ра. 

«Не ска жу, каб мне час та вы па да ла 

су пра цоў ні чаць з бе ла ру са мі, але 

кож ны раз — па мят ны і ра дас ны, бо 

гэ та заўж ды зроб ле на дас ка на ла і 

шчы ра, ад ду шы. Вось і ця пер мне 

вель мі пры ем на пра ца ваць з Лё нем 

(Шы ры ным. — Аўт.), які ўзна чаль-

вае прад зю сар скі цэнтр «Спа маш 

Ма лі наў ка.bу» і пра цяг вае спра ву 

на ша га агуль на га доб ра га сяб ра 

Аляк санд ра Ці ха но ві ча», — пры-

знаў ся Глы зін пас ля вы ступ лен ня 

і, ці то жар там, ці то ўсур' ёз, да даў,

што пла нуе на быць ква тэ ру ў Сма-

ля ві чах, каб час цей за піс вац ца і вы-

сту паць у на шай кра і не.

Са ліст «Драз доў» Ві таль Кар-

па наў, вы свет ліў шы ну мар свай го 

вы ступ лен ня, на ад ва рот, ні ку ды не 

спя ша ец ца і з жар та мі ды пры га-

вор ка мі ро біць усё но выя за пі сы 

для ві дэа бло га. «Ві таль, — пад бух-

тор ва юць яго ка ле гі, — у ця бе ж 

пес ня пра вёс ку, ча му кас цюм та кі 

афі цый ны?» — «Ну, па-пер шае, я 

без галь шту ка, — зна хо дзіц ца спя-

вак, — а па-дру гое, ка лі пра вёс ку, 

то што, аба вяз ко ва ў бо тах і шта нах 

з на чо сам?» Нам жа пры зна ец ца, 

што ця пер у род ных мяс ці нах бы -

вае ня час та: «Вось заўт ра па еду. 

І хоць скла да на гэ та ўвяз ваць з гаст -

роль ным гра фі кам, але за зір нуць 

да баць коў і да па маг чы — ня хай

на ват не са мо му, а на няць лю дзей — 

та кі аба вяз ко вы аба вя зак, да-

 руй це за таў та ло гію. І ка лі лю дзі, 

якія рэа лі за ва лі ся ў жыц ці, час цей 

бу дуць ез дзіць да ся бе на ма лую 

ра дзі му і ма ты ва ваць зем ля коў, то і 

яна бу дзе змя няц ца да леп ша га».

Аляк сей Хляс тоў дае за кад ра-

выя ка мен та рыі вы ключ на ў кам па-

ніі дач кі Вар ва ры, якая цвёр да тры-

мае ў ру ках дып лом «Пес ні го да». 

Дзяў чын ка, да рэ чы, так са ма 

ак тыў на зай ма ец ца му зы-

кай — так што яшчэ пы тан-

не, хто ка го су пра ва джае 

на кан цэр це. «Усмі хай ся, 

да чуш ка, — пад ба дзёр вае 

спя вак, — у тат кі ця пер усё 

ёсць — і дып лом, і зар пла-

та, так што бу дзем свят ка-

ваць». Усёй сям' ёй пры бы лі 

на кан цэрт і NаvіBаnd: па-

куль Ксе нія і Ар цём спя ва-

юць, ся мі ме сяч ны сын Ма-

цей, зда ец ца, ад чу вае, што 

пес ня «А дзе жы веш ты?» — 

пра яго, і спа кой на ча кае 

баць коў на ру ках то ў ба бу-

лі, то ў ды рэк та ра гур та, а 

па су мя шчаль ніц тве свай го 

хрос на га баць кі Аляк санд ра.

А вось на род на му ар тыс ту Бе-

ла ру сі Ана то лю Яр мо лен ку даў но 

ня ма па трэ бы да каз ваць ка мусь ці 

якасць сва ёй му зы кі, та му ён сме-

ла па га джа ец ца на экс пе ры мен-

ты. На прык лад, вы кон вае ра зам з 

уну кам, Ана то лем Яр мо лен кам-ма-

лод шым, за баў ную пес ню на сло вы 

мод на га аў та ра Ці мы Бе ла рус кіх 

«Ва ўсіх на ві да во ку», дзе... чы тае 

рэп. Але звык ла га і лю бі ма га Ана-

то ля Іва на ві ча ў «Пес ні го да Бе-

ла ру сі — 2018» гле да чы так са ма 

ўба чаць і па чу юць — з пес няй «Са-

праўд ны бе ла рус». «Мне пры ем-

на, што тут ёсць бе ла рус касць не 

ў тра ды цый ным ра зу мен ні сло ва, а 

ў су час ным гу чан ні — зна чыць, да 

гэ тай тэ мы, да на шай мо вы і куль-

ту ры ёсць ці ка васць у на ступ на га 

па ка лен ня», — раз ва жае ар тыст.

«Дзяў ча ты, дзяў ча ты, Алей нік 

ідзе!» — у кам па зі та ра, які сён ня 

вы гля дае асаб лі ва ўра чыс та, ці не 

кож ную па ру хві лін про сяць зра біць 

су мес нае фо та аль бо даць мі ні-ін-

тэр в'ю. Та кая ці ка васць не вы пад ко-

вая: кам па зі тар Яў ген Алей нік і па-

эт ка Юлія Бы ка ва прэ зен ту юць на 

«Пес ні го да» цэ лы пра ект — но вы 

аль бом «Ку то чак Бе ла ру сі», пры-

све ча ны ма лой ра дзі ме. Дзе вяць 

пе сень з яго пра гу ча лі і на кан цэр-

це — у вы ка нан ні Іны Афа нась е вай 

і Юліі Бы ка вай, Вік то рыі Алеш кі і 

Аляк санд ра Са ла ду хі, Але ны Лан-

ской, Ана то ля Яр мо лен кі, Іс куі Аба-

лян, Ма шы Жы лі най, Анд рэя Ко ла-

са ва і Дзя ні са Вяр шэн кі, а ўся го ў 

збор ні ку 20 му зыч ных кам па зі цый. 

Уво гу ле, га во рыць Яў ген Алей нік, 

ад праў ным пунк там пра ек та мож на 

на зваць 2011 год — ка лі на між на-

род ным кон кур се «Еў ра ба чан не» 

пра гу ча ла пес ня «І lоvе Bеlаrus» у

вы ка нан ні Анас та сіі Він ні ка вай. 

У 2016-м на ра дзі ла ся пес ня «Сі ня во-

 кая», якую вы ка на лі ду э там на род-

ны і за слу жа ная — Ана толь Яр мо-

лен ка і Вік то рыя Алеш ка, — атры-

ма ла ся без па фа су, за тое ду шэў на 

і пра нік нё на. Ле тась на Ку пал лі ў 

Алек санд рыі Але на Лан ская ўпер-

шы ню вы ка на ла пес ню «Ку то чак 

Бе ла ру сі», эфект ны кліп на якую 

зды маў ся цэ лы год і быў прад стаў-

ле ны толь кі гэ тай во сен ню. А по тым 

зда ры ла ся пра ца ў Кі таі, на сталь гія 

па Ра дзі ме, і, ні бы та па цер кі ў ніт цы 

ка ра ляў, но выя пес ні ад на за ад ной 

скла лі ся ў цэ лы аль бом. «Сён ня ад-

бы ва ец ца прэм' е ра, але сам аль бом 

яшчэ не вый шаў, за ста ло ся да ра-

біць не каль кі пе сень, — дзе ляц ца 

аў та ры. — Хо чац ца па дзя ка ваць 

усім, хто пад клю чыў ся да пра ек та, —

а гэ та і за слу жа ныя ар тыс ты, і ма-

ла дыя вы ка наў цы Ан жа лі ка Пуш-

но ва, Оля Са цюк, Рус лан Асла наў, 

Ален Хіт і ін шыя, — і з вя ліз ным ім-

пэ там вы кон ва юць лі рыч ныя пес ні 

пра сваю ма лую ра дзі му, пра тое, 

што яны ад чу ва юць да род най зям-

лі. І спра ва ні коль кі не ў кан' юнк ту-

ры: на коль кі мы мо жам мер ка ваць, 

Год ма лой ра дзі мы на са мрэч за кра-

нуў ва ўсіх ней кія струн кі ў ду шы, 

вы клі каў жа дан не зра біць штось ці 

для род ных мяс цін». Як пла ну ец ца, 

аль бом «Ку то чак Бе ла ру сі» бу дзе 

су пра ва джац ца не толь кі пры го жы-

мі клі па мі, але і но та мі да кож най 

пес ні, каб іх маг лі вы кон ваць усе 

ах вот ныя (на прык лад, толь кі пар-

ты ту ру «Сі ня во кай» па пра сі лі пры-

слаць больш як 50 ча ла век).

Пра тое, што пес ні пра ма лую 

ра дзі му ста лі для іх чымсь ці знач-

на боль шым, чым сло вы і ме ло-

дыя, рас ка за лі «Звяз дзе» і ін шыя 

ўдзель ні кі пра ек та. «Па тры я тызм 

па чы на ец ца як раз з гэ та га — з лю-

бо ві да пэў на га ку точ ка Бе ла ру сі, 

які ў кож на га свой, — раз ва жае 

Але на Лан ская. — Для мя не гэ та, 

на прык лад, род ны Ма гі лёў, дзе я 

на ра дзі ла ся і вы рас ла, дзе пер шы 

раз за ка ха ла ся і па ча ла спя ваць. 

І ка лі мы зды ма лі ў вёс цы кліп на 

пес ню «Ку то чак Бе ла ру сі», — не-

маг чы ма пе ра даць сло ва мі ўсю па-

літ ру па чуц цяў і эмо цый, якія я пе-

ра жы ва ла, бо ўсё дзя цін ства 

як раз пра вя ла ў вёс цы і не 

па чут ках ве даю і яе ха раст-

во, і яе жыц цё, і пра цу — як 

ка паць буль бу і да іць ка роў... 

Я і сён ня ста ра юся як ма га 

час цей пры яз джаць у Ма гі-

лёў: там за ста лі ся сяб ры, мой 

та та і ста рэй шая сяст рыч ка з 

пля мен ні цай і ўсе тыя лю дзі, 

якія па мя та юць мя не яшчэ 

ма лень кай дзяў чын кай».

Для спя вач кі Іс куі Аба-

лян пы тан не ма лой ра дзі мы 

скла да нае: «Я ар мян ка, але 

так скла ла ся, што ў Ар ме ніі ні 

дня не пра жы ла: на ра дзі ла-

ся ў Кыр гыз ста не, вы рас ла ў 

Ра сіі, а з 19 га доў жы ву ў Бе-

ла ру сі, атры ма ла пра фе сію і 

за ва я ва ла свай го слу ха ча ў Ма гі-

лё ве. На пэў на, ён і ёсць пункт ад лі-

ку, мая лю бі мая ма лая бе ла рус кая 

ра дзі ма, дзе я ста ра юся бы ваць як 

ма га час цей». Што да пес ні «Ма ма» 

з аль бо ма, пры све ча на га Го ду ма-

лой ра дзі мы, то Іс куі пры зна ец ца: 

прак тыч на кож ны раз, ка лі вы кон-

вае яе, не мо жа стры маць слёз —

на столь кі аў та бія гра фіч най, глы-

бо кай і аса біс тай атры ма ла ся кам-

па зі цыя. «Я ўпэў не на, што пес ня 

пра род ны дом, пра баць коў ні ко га 

не па кі не абы яка вым, — га во рыць 

Іс куі. — Сён ня я ўпер шы ню ад пра-

ві ла яе сва ёй сяст ры і ма ме. Доў гі 

час бы ла ці шы ня — яны абедз ве 

так са ма прос та пла ка лі і не маг лі 

ні чо га ска заць... Зна чыць, атры ма-

ла ся неш та са праўд нае, што ідзе 

ад сэр ца да сэр ца».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра і Бел ТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На огул, прад стаў ні ца на-

шай кра і ны за доў га да фі-

на лу ў доб рым сэн се вы лу-

ча ла ся ся род 118 сё лет ніх 

кан кур сан так. Так, Ма рыя 

ўвай шла ў 30 най леп шых 

на ад бо рач ным эта пе «Топ-

ма дэль све ту» і ў шас цёр ку 

са мых спар тыў ных удзель-

ніц, а так са ма зра бі ла моц-

нае ўра жан не ў кон кур се

даб ра чын ных пра ек таў. 

А 8 снеж ня ме на ві та бе ла-

рус ку ў эфект ным на цы я-

наль ным убо ры рэ жы сё ры 

фі наль на га шоу па ста ві лі 

ад кры ваць еў ра пей скі блок 

«Тан цаў све ту».

Бе ла рус ку на зва лі пер-

шай у спі се топ-30 фі на ліс-

так і ёй жа пер шай з усіх 

вы па ла пад ра бяз ней рас ка-

заць пра ся бе і ад каз ваць 

на пы тан ні. Але пры га жу ня 

не раз гу бі ла ся і, па ві таў шы 

шмат міль ён ную аў ды то рыю 

тэ ле гле да чоў на анг лій скай 

і кі тай скай мовах, асоб на 

да да ла: «Пры ві тан не, Бе-

ла русь!» На огул, у тым, як 

дзяў чы на тры ма ла ся на сцэ-

не, усё бы ло да мес ца: і над-

звы чай пя шчот ная су кен ка 

з пе ра лі ва мі ад бі ру зо ва-

га да сі ня га ад ды зай не ра 

Юліі Ла туш кі най, і ад кры-

тая ўсмеш ка, і ўпэў не ная 

анг лій ская мо ва, і трап ныя 

ад ка зы на ба наль ныя, але 

аба вяз ко выя пы тан ні ін тэ-

ле кту аль на га раў нда... Сло-

вам, ка лі Бе ла русь на зва лі 

ў топ-5 фі на ліс так, гэ та бы-

ло не зня нац ку, а на рэш це. 

Што толь кі па вя ліч вае на ша 

за хап лен не Ма ры яй Ва сі ле-

віч — дзе ю чай «Міс Бе ла-

русь», а ця пер яшчэ і «Міс 

све ту Еў ро па» 2018 го да і 

го нар за яе. Да рэ чы, дзяў-

чы на па абя ца ла, што ні я кая 

за ня тасць не пе ра шко дзіць 

ёй пра цяг ваць пра ек ты па 

пад трым цы, са цы яль най 

адап та цыі і са ма рэа лі за-

цыі лю дзей з аб ме жа ва ны-

мі маг чы мас ця мі.

Зем ля кі га то выя бы лі ім-

чац ца ў аэ ра порт, су стра-

каць дзяў чы ну з квет ка мі і 

він ша ван ня мі яшчэ ўчо ра, 

але да вя дзец ца кры ху па-

ча каць. Як рас ка за ла са ма 

Ма рыя ў сва ім «Ін стаг ра ме», 

хоць яна за гэ ты ме сяц бяз-

меж на за су ма ва ла па до ме, 

ад нак па вод ле ўмоў кон кур-

су ўсе пя цё ра фі на ліс так за-

тры ма юц ца ў Кі таі яшчэ на 

ты дзень і возь муць удзел у 

даб ра чын ных ме ра пры ем-

ствах.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та mіsswоrld.соm.

Бе ла рус ка — га лоў ная пры га жу ня Еў ро пыБе ла рус ка — га лоў ная пры га жу ня Еў ро пы

ЯК ГУ ЧЫЦЬ КРА І НАЯК ГУ ЧЫЦЬ КРА І НА
На «Пес ні го да Бе ла ру сі» 

ар тыс ты пры зна ва лі ся ў лю бо ві да род ных мяс цін

За кад рамЗа кад рам

Спе цы яль ны госць Аляк сей ГЛЫ ЗІН 
за зна чыў, што га то вы на быць ква тэ ру 
ў Сма ля ві чах, каб час цей за піс вац ца 

і вы сту паць у Мін ску.

Ана толь ЯР МО ЛЕН КА 
па ка заў ся пуб лі цы ў роз ных воб ра зах.

Пес ня «Ку то чак Бе ла ру сі» ў вы ка нан ні Але ны ЛАН СКОЙ да ла наз ву аль бо му, 
які кам па зі тар Яў ген АЛЕЙ НІК і па эт ка Юлія БЫ КА ВА (гурт «Аў ра») 

пры свя ці лі Го ду ма лой ра дзі мы.


