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Ка лісь ці Ула-
дзі мір Му ля він, 
та ды яшчэ сту-

дэнт Свярд лоў ска га му зыч на-
га ву чы лі шча, ма рыў ства рыць 
вя лі кую ра бо ту, якая па ка за ла 
б пры га жосць і не паў тор насць 
бе ла рус кай, рус кай і ўкра ін скай 
пес ні. Больш дэ та лё вы ана ліз па-
ка заў, што фальк лор гэ тых на ро-
даў моц на ад роз ні ва ец ца і не мо-
жа быць аб' яд на ны, та му Му ля він 
за ся ро дзіў ся толь кі на Бе ла ру сі. 
З ву чы лі шча яго вы клю чы лі з-за 
за хап лен ня за ход няй му зы кай, 
але праз не каль кі га доў яго імя, 
а так са ма наз ва за сна ва на га ім 
ва каль на-ін стру мен таль на га ан-
самб ля «Пес ня ры» ста лі вя до-
мы мі ва ўсім Са вец кім Са ю зе і 
да лё ка за яго ме жа мі.

На пя рэ дад ні 75-га до ва га юбі лею 
гэ та га вы дат на га му зы кан та ў вы да-
вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра» па ба-
чы ла свет кні га «Ула дзі мір Му ля він. 
«Сэр цам і ду ма мі...». Ду ма ец ца, гэ ты 
пра ект з удзяч нас цю пры муць мно гія 
ад да ныя пры хіль ні кі Му ля ві на і «Пес ня-
роў», кніга ста не на па лі цы хат ніх біб-
лі я тэк по бач з вы дан нем «Но ты лё су» 
(Мінск: Мас тац кая лі та ра ту ра, 2004), 
якім праз год пас ля смер ці твор цы вы-
да вец тва рас па ча ло зна ка вую се рыю 
«Жыц цё зна ка мі тых лю дзей Бе ла ру-
сі». Мож на быць упэў не ным, што чы-
та чы не за ста нуц ца рас ча ра ва ны мі, а 
са ма кні га з ця гам ча су пе ра тво рыц ца 
ў са праўд ны ра ры тэт.

На ста рон ках но ва га вы дан ня, 
укла дзе на га Люд мі лай Кру шын скай, 
ус па мі на мі пра ле ген дар на га му зы-
кан та дзе ляц ца яго сяб ры і ка ле гі, пра 
яго жыц цё і твор часць рас па вя да юць 
шмат лі кія фо та здым кі. Кам па зі тар Алег 

Мол чан у сва іх ус па мі нах пры га даў, як 
фак тыч на з пер шай спро бы бы ла ство-
ра на «Ма літ ва» — пес ня, што аб' яд на ла 
два вер шы Ян кі Ку па лы: «Ка лі Му ля він 
прый шоў да мя не з та кім доў гім вер-
шам і пра па на ваў на пі саць пес ню, я 
ска заў, што лю дзі да кан ца мо гуць і 
не да слу хаць. Але ён мне ад ра зу за-
пя рэ чыў: ка лі пес ня бу дзе доб рая, то 
аба вяз ко ва да слу ха юць».

Так са праў ды ста ла ся, і ку па лаў-
ска-му ля він ская «Ма літ ва» сён ня 
з'яў ля ец ца ад ной з са мых зна ка вых 
пе сень на шай кра і ны.

У вы дан ні «Ула дзі мір Му ля він. «Сэр-
цам і ду ма мі...» мож на знай сці поў ную 
твор чую бія гра фію «Пес ня роў», а так-
са ма спіс му зы кан таў, якія ў роз ныя 
ча сы бы лі ўдзель ні ка мі гэ та га зна ка-
мі та га ка лек ты ву. Но вая кні га — гэ та 
не толь кі апо вед пра асо бу і твор часць 
Ула дзі мі ра Му ля ві на, але і спро ба ана-
лі зу пес ня роў ска га вод гул ля.

Так, на прык лад, па эт Анд рэй Ска-
рын кін па дзя ліў ся сва і мі дзі ця чы мі 
ўспа мі на мі і рас ка заў чы та чам, што 
не як у пі я нер скім ла ге ры ён моц на за-
хва рэў, за ба ле ла гор ла, та му не змог 
спя ваць на кон кур се. Але не раз гу біў-
ся і сваю лю боў да «Пес ня роў» вы ка-
заў па-ін ша му: за ня ўся леп кай з плас-
ты лі ну і вы ле піў ан самбль у поў ным 
скла дзе з гі та ра мі, скрып кай, ра я лем 
і на ват гу ка ўзмац няль ні ка мі. За сваю 
ра бо ту ма лень кі Анд рэй атры маў пе-
ра мо гу на кон кур се і за ла ты ме даль.

А вось су час ныя рок-, фолк-, на ват 
поп- і панк-вы ка наў цы пры зна юц ца, 
што на ват ка лі ўплыў Му ля ві на і «Пес-
ня роў» на іх твор часць нель га пра са-
чыць дак лад на і вы зна чыць пэў ныя 
пе ра ня тыя мо ман ты, то асноў ны дух, 
ад чу ван не му ля він ска га пля ча заў сё-
ды пры сут ні чаюць. 

Да рэ чы, не ка то рыя пры хіль ні кі кла-
січ ных «Пес ня роў» над та кан сер ва тыў-
ныя і не пры ма юць ка вер-вер сій пес-
ня роў скіх пе сень, не лю бяць, ка лі кам-
па зі цыі вы кон ва юц ца па-ін ша му. Але 
рас по вед Ку лін ко ві ча па цвяр джае, што 
сам Му ля він ухва ляў роз ныя, на ват са-
мыя сме лыя і не ча ка ныя ін тэр прэ та цыі 
ўлас ных пе сень. Панк-му зы кант рас па-
вёў, як на пя рэ дад ні цы ры мо ніі «Рок-ка-
ра на цыя» 1998 го да, ка лі сім ва ліч ную 
рок-ка ро ну му сі лі ўру чаць «Ней ра Дзю-
бе лю», да ве даў ся, што ўзна га ро ду гурт 
бу дзе атрым лі ваць з рук Ула дзі мі ра Му-
ля ві на і Ана то ля Ка ша па ра ва:

«У на шым рэ пер ту а ры ёсць пес ня 
«Во лаг да» — гэ та ка вер-вер сія, якую 
мы зра бі лі для дыс ка «Пес ня рок». Мы 
не пла на ва лі яе граць у той ве чар, 
але ка лі я рап там да ве даў ся, што нам 
вы паў го нар ста яць на сцэ не ра зам 
з са мі мі «Пес ня ра мі»... Па мя таю, за 
ку лі са мі я па ды шоў да Ула дзі мі ра Ге-
ор гі е ві ча і ска заў: «Дзядзь ка Ва ло-
дзя, а да вай це за спя ва ем ра зам!» Ён 
усміх нуў ся ў ву сы — і па га дзіў ся».

Гэ та вы ступ лен не па мя та юць 
мно гія пры хіль ні кі ай чын най му зы кі. 
Бы ло са праў ды яск ра ва, не ча ка на, 
па-но ва му. Як і лю біў Му ля він, бо па 
ўспа мі нах удзель ні каў «Пес ня роў», 
фра за «Гэ та ўжо бы ло» ў яго вус-
нах ме ла дак лад на не га тыў ны сэнс. 
У му зы цы ён ца ніў перш за ўсё пра-
фе сі я на лізм, пры га жосць і шчы расць. 
Та му з над звы чай най па тра ба валь-
нас цю ста віў ся да твор ча га пра цэ су 
ў «Пес ня рах», быў стро гім кі раў ні ком, 
а ў сва ёй ка ман дзе імк нуў ся са браць 
са праў ды най леп шых му зы кан таў. 
На пры кла д, вы дат на га ва ка ліс та 
Ва ле рыя Дай не ку амаль «скраў» з 
ка лек ты ву Са фіі Ра та ру.

Маг чы ма, на шай кра і не са праў ды 
па шан ца ва ла, што ме на ві та сю ды 
юнак з ра сій ска га Свярд лоў ска пры-
ехаў пра ца ваць у фі лар мо ніі, ад слу-
жыў у вой ску ды так і за стаў ся жыць 
у ста лі цы. Што бе ла рус кі фальк лор 
за ха піў яго на столь кі, што стаў твор-
чым крэ да, мэ тай, цэ лым жыц цём. Што 
по руч з на род най пес няй ён па лю біў і 
бе ла рус кую кла січ ную паэ зію Ку па лы, 
Баг да но ві ча, Ку ля шо ва, Броў кі, а по-
тым пра сла віў яе на ўвесь свет. Больш 
за тое, твор часць Ула дзі мі ра Му ля ві на 
фак тыч на ўвай шла ў ге не тыч ны код 
на цыі.

Фак ты ўраж ва юць: за га ды іс на ван-
ня «Пес ня ры» прад стаў ля лі Бе ла русь 
у 56 кра і нах све ту, ка лек тыў вы пус ціў 
10 дыс каў-гі ган таў агуль ным ты ра жом 
12 міль ё наў асоб ні каў, стаў пер шым 
ула даль ні кам «За ла то га дыс ка» 
СССР. І гэ та толь кі част ка твор ча га 
на быт ку гур та. Мно гія кам па зі цыі не 
бы лі за фік са ва ныя на пра фе сій ных 
сту ды ях, вы кон ва лі ся толь кі на кан-

цэр тах і іх ама тар скія за пі сы ўсё яшчэ 
за хоў ва юц ца толь кі ў аса біс тых ар хі-
вах пры хіль ні каў. 

Ка жуць, што ка лі б Му ля він на-
ра дзіў ся на не каль кі дзе ся ці год дзяў 
паз ней, яго твор чыя зда быт кі ста лі 
б не толь кі кроп ка вы мі, амаль па-
ра дак саль ны мі фак та мі, але бы лі б 
паў на вар тас най з'я вай су свет на га му-
зыч на га пра цэ су. Але мне па да ец ца, 
што гэ тая «апе рад жаль ная ня свое-
ча со васць» і ста ла ад ной з га лоў ных 
ры с твор час ці Му ля ві на і «Пес ня роў», 
па спры я ла та му, што яго пес ні жы-
вуць сён ня і, упэў не на, бу дуць жыць 
яшчэ мно гія дзе ся ці год дзі.

Ма ры на ВЕСЯЛУХА.
Сён ня, у дзень юбі лею Ула дзі мі ра 

Му ля ві на, на сцэ не Дзяр жаў най фі лар-
мо ніі ад бу дзец ца га ла-кан цэрт, цал кам 
скла дзе ны з тво раў бе ла рус ка га пес-
ня ра.  Вя до мыя ар тыс ты і ка лек ты вы 
вы сту пяць у су пра ва джэн ні На цы я наль-
на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра 
імя Жы но ві ча пад кі раў ніц твам Мі ха і ла 
Ка зін ца.

Вік то рыя Аза ран ка вый гра ла 
тур нір у Брыс бе не, ха кей нае 
мін скае «Ды на ма» згу ля ла 
пер шую ў гэ тым го дзе хат нюю 
се рыю, а ганд боль ная збор-
ная кра і ны за вяр шае пад рых-
тоў ку да чэм пі я на ту Еў ро пы. 
Са мыя ак ту аль ныя спар тыў-
ныя па дзеі — у што тыд нё вым 
агля дзе «Звяз ды».

1. Вік то рыя Аза ран ка вый гра-
ла тур нір ка тэ го рыі «Прэм' ер» у 
аў стра лій скім Брыс бе не (пры за-
вы фонд — $850 тыс.). На га да ем, 
бе ла рус ка ўжо ста на ві ла ся пе ра-
мож цай гэ тых спа бор ніц тваў у 2009 
го дзе, а ўся го за сваю пра фе сій ную 
кар' е ру 26-га до вая Вік то рыя вый-
гра ла 18 тур ні раў пад эгі дай Жа-
но чай тэ ніс най аса цы я цыі.

Ця пер тэ ні сіст кі пла не ты пра-
цяг ва юць пад рых тоў ку да пер ша га 
ў се зо не тур ні ру се рыі «Вя лі ка га 
шле ма» — ад кры та га чэм пі я на ту 
Аў стра ліі, які прой дзе ў Мель бур не 
з 18 па 31 сту дзе ня.

2. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на-
ма» са сту пі лі ў за ключ ным мат-
чы хат няй се рыі 2:3 (па бу лі тах) 
са пер ні кам з «Со чы». «Зуб ры» 
на апош ніх хві лі нах трэ ця га пе ры-
я ду змаг лі зраў няць лік і пе ра вес-
ці гуль ню ў авер тайм, ад нак там 
абедз ве ка ман ды не ад зна чы лі ся 
за кі ну ты мі шай ба мі. У се рыі бу лі-

таў вы ра шаль ны кі док на нёс ха ке-
іст гас цей Ягор Ма ро заў.

— Ацэн ка хат няй се рыі хут чэй 
зда валь ня ю чая, хоць, як заў сё ды, 
ха це ла ся б лепш. На вы ез дзе ж 
спа дзя ём ся на вяр тан не ў строй 
траў ма ва ных. Адзін са праў ды 
згу ляе, яшчэ адзін па е дзе з ка-
ман дай, а там па гля дзім. Са пер-
ні кі ча ка юц ца ня прос тыя. Але мы 
ра зу ме ем, на коль кі ў той са май 
гон цы за плэй-оф нам па трэб ныя 
ач кі, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер 
мінск ага «Ды на ма» Анд рэй КА-
ВА ЛЁЎ.

Чэм пі я нат КХЛ бе ла рус кі клуб 
пра цяг не вы яз ной се ры яй, «бе ла-сі-
нія» су стрэ нуц ца з са пер ні ка мі з маг-
ні та гор ска га «Ме та лур га» (13 сту дзе-
ня), уфім ска га «Са ла ва та Юла е ва» 
(15 сту дзе ня), ом ска га «Аван гар да» 
(17 сту дзе ня), аста нін ска га «Ба ры-
са» (19 сту дзе ня). Пас ля не вя лі кай 
паў зы мін ча не 25 сту дзе ня згу ля юць 
у Ры зе з мяс цо вым «Ды на ма».

3. Ка ляд ным тур ні рам у 
Маск ве ганд боль ная збор ная 
Бе ла ру сі за вяр шае пад рых тоў ку 
да чэм пі я на ту Еў ро пы, які стар-
туе ў Поль шчы 15 сту дзе ня. У 
Маск ве па да печ ныя Юрыя Шаў-
цо ва са сту пі лі збор най Ар ген ці ны 
(28:29), згу ля лі ў ні чыю з ка ман дай 
з Ні дэр лан даў (34:34) і ра зы шлі ся 
мі рам з ра сі я на мі (28:28). Та кім чы-
нам, на ша ка ман да за ня ла апош-
няе мес ца на тур ні ры.

На га да ем, на па пя рэд нім эта пе 
чэм пі я на ту Еў ро пы бе ла ру сы вы-
сту пяць у гру пе В, якая бу дзе ба за-
вац ца ў Ка та ві цы. У пер шы дзень 
спа бор ніц тваў, 15 сту дзе ня, на шы 
су ай чын ні кі су стрэ нуц ца з ка ман-
дай Хар ва тыі, 17 сту дзе ня — гуль ня 
з ганд ба ліс та мі Іс лан дыі, 19 сту дзе-
ня — матч са збор най Нар ве гіі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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Най мац ней шыя кань ка беж цы 
Ста ро га кан ты нен та на мі ну лых 
вы хад ных са бра лі ся ў ста лі цы 
Бе ла ру сі, каб чар го вы раз вы-
зна чыць най леп шых. Сё ле та 
апош ні раз у гіс то рыі кань ка-
беж на га спор ту пе ра мож цы 
кан ты нен таль на га пер шын ства 
вы зна ча лі ся па су ме мна га бор-
ства. Муж чы ны вы сту пі лі на дыс-
тан цы ях 500 м, 1500 м, 5000 м і 
10000 м, а жан чы ны — на 500 м, 
1500 м, 3000 м, 5000 м.

Ся род прад стаў ніц пры го жа га по-
лу най леп шай ста ла трох ра зо вая 
алім пій ская чэм пі ён ка чэш ка Мар-
ці на САБ ЛІ КА ВА. Ад зна чым, што яна 
пры ме ра ла «зо ла та» чэм пі я на ту Еў-
ро пы пя ты раз за сваю кар' е ру.

— Я, вя до ма, ра да свай му вы ні ку. 
У Мін ску доб ры лёд, вы дат ная арэ на, 
упер шы ню, ка лі я яе ўба чы ла, бы ла 
вель мі здзіў ле на і ска за ла: «Вау, гэ та 
кру та», — ад зна чы ла Мар ці на пас ля 
за вяр шэн ня спа бор ніц тваў.

У муж чын пе ра мо гу свят ка ваў 
сла ву ты га лан дзец Свен Кра мер, у 
Мін ску ён стаў вась мі ра зо вым чэм пі-
ё нам Еў ро пы.

Бе ла русь на гэ тым тур ні ры бы ла 
прад стаў ле на тры ма спарт сме на мі. 
Ві таль Мі хай лаў па вы ні ках пер шын-
ства за няў 12-е мес ца — да рэ чы, яго 
най леп шае да сяг нен не ў кар' е ры.

— Гэ та ўсё ж не той вы нік, які ха-
це ла ся б па ка заць на хат нім чэм пі-
я на це Еў ро пы. Маг чы ма, ад бі ла ся 
стом ле насць у дру гі дзень спа бор ніц-
тваў. Я за да во ле ны са бой на 70-80% 
і ду маю, усё ж зра біў крок на пе рад, 
бо да гэ та га маё най леп шае мес ца 
бы ло 18-м. Ка лі ка заць пра чэм пі я-
нат Еў ро пы ў цэ лым, то вы дат на, што 
та кі тур нір прай шоў у на шай кра і не: 
для бе ла рус кіх спарт сме наў гэ та бы-
ло вя лі кай ад каз нас цю, для ра бот-
ні каў арэ ны чэм пі я нат стаў доб рым 
во пы там, а га лоў нае — гэ та вя лі кі 
плюс у цэ лым для раз віц ця кань ка-

беж на га спор ту ў Бе ла ру сі, — ад зна-
чыў Ві таль.

У жа но чай част цы тур ні ру Ма ры-
на Зу е ва доб ра вы сту пі ла ў пер шы 
дзень спа бор ніц тваў, а вось дру гі 
дзень вы даў ся ку ды скла да ней шы: 
вы нік — толь кі 12-е мес ца пас ля трох 
дыс цып лін. Дру гая прад стаў ні ца Бе-
ла ру сі Тац ця на Мі хай ла ва за ня ла 15-е 
вы ні ко вае мес ца.

— За да во ле на са бой толь кі на 
50%, — ад зна чы ла Тац ця на. — Ка-
лі ка заць пра маё мес ца ў вы ні ко-
вым пра та ко ле, то гэ та най леп шае 
вы ступ лен не на чэм пі я на це Еў ро пы 
за га ды ма ёй кар' е ры. Ха це ла ся б, 
вя до ма, па ка заць леп шы час на хат-
няй арэ не. На пэў на, я не спра ві ла ся з 
хва ля ван нем і ад каз нас цю, усё ж гэ та 
род ныя тры бу ны. Лі чу, што мы па ка-
за лі на гэ ты мо мант тое, на што бы лі 
га то выя, і ў прын цы пе гэ та год нае вы-
ступ лен не. Што ты чыц ца ар га ні за цыі 
чэм пі я на ту, то гэ та са мы леп шы еў ра-
пей скі тур нір на ма ёй па мя ці. Гэ та са-
праўд нае свя та, вель мі пры ем на, што 
та кая коль касць гле да чоў прый шла 
на тры бу ны: я ад чу ва ла іх пад трым ку 
і гэ та на да ва ла мне сі лы.

На га да ем, пе рад стар там тур-
ні ру трэ нер скі штаб на цы я наль най 
ка ман ды спа дзя ваў ся на тое, што 
ай чын ныя спарт сме ны тра пяць у 
8-ку най мац ней шых кань ка беж цаў 
Еў ро пы, та му га лоў ны трэ нер бе-
ла ру саў Сяр гей МІ НІН за стаў ся 
не за да во ле ны вы ступ лен нем сва іх 
па да печ ных.

— Та кое ад чу ван не, што дзяў ча ты 
пе ра га рэ лі ў дру гі дзень тур ні ру, Ві-
таль жа па ка заў свой вы нік. Ле тась 
упер шы ню ў гіс то рыі ў на шых спарт-
сме наў бы ло 12-е мес ца на сур' ёз-
ных су свет ных спа бор ніц твах, і мы 
ра да ва лі ся та ко му пра ры ву. Сё ле та 
ў нас два 12-я мес цы, але мы не за-
да во ле ны, та му што пла на ва лі апы-
нуц ца вы шэй, ма ры лі пра за па вет ную 
вась мёр ку.

У гэ тыя дні ў Мін ску так са ма пры-
сут ні ча лі і га на ро выя гос ці, ле ген ды 
кань ка беж на га спор ту, у іх лі ку адзі-
ная ў све це шас ці ра зо вая алім пій-
ская чэм пі ён ка Лі дзія СКОБ ЛІ КА-
ВА, якая так са ма па дзя лі ла ся сва і мі 
ўра жан ня мі ад тур ні ру.

— Нель га не ад зна чыць вы дат-
ную ар га ні за цыю чэм пі я на ту Еў ро-
пы ў Мін ску. Шчы ра ска жу, на ват 
ня ма да ча го пры ча піц ца. Да та го 
ж бе ла ру сы заў сё ды на столь кі доб-
ра зыч лі выя, што не маг чы ма ста віц-
ца да іх абы яка ва. Гэ та вы дат ны, 
усмеш лі вы на род. Што ты чыц ца вы-
ступ лен ня ва шых спарт сме наў, то 
за да ча тра піць у 8-ку, на мой по гляд, 
па куль ві да воч на пе ра боль ша ная. 
Але ў бу ду чы ні мне б вель мі ха це ла-
ся ба чыць бе ла ру саў на п'е дэс та ле 
го на ру буй ных спа бор ніц тваў. Яны 
гэ та мо гуць, та му што ў вас ёсць 
тра ды цыі — Жа ля зоў скі, Ма ту се віч 
і ін шыя. У вас ёсць бу ду чы ня і здоль-
ныя спарт сме ны сён ня.

Пас ля за вяр шэн ня чэм пі я на ту 
Еў ро пы бе ла рус кая ка ман да бу-
дзе рых та вац ца да Куб ка све ту, 
які прой дзе ў Нар ве гіі. Там Ві таль 
Мі хай лаў і Ма ры на Зу е ва атры ма-
юць маг чы масць прай сці ад бор на 
чэм пі я нат све ту па кла січ ным мна-
га бор стве, а Тац ця на Мі хай ла ва па-
спра буе ада брац ца ў спрын тар скае 
мна га бор ства.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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ХУТ КІ ЛЁД
У Мін ску за вяр шыў ся 

чэм пі я нат Еў ро пы 
па кань ка беж ным спор це
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