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— Вы стар шы ня Аса цы я цыі ма ла дых бе ла рус-

кіх кам па зі та раў. Чым зай ма ец ца ар га ні за цыя?

— Мы ўва хо дзім у Бе ла рус кі са юз му зыч ных дзея-

чаў, і, хоць на ша аса цы я цыя за раз не вель мі ак тыў-

ная, у нас ёсць не ка то рыя пры ват ныя іні цы я ты вы. 

У пе ра лік пра ек таў, да якіх ма ем да чы нен не, ува-

хо дзіць не каль кі куль тур на-са цы яль ных іні цы я тыў 

на кшталт «Му зы кі ў мет ро», ка лі ў мет ра па лі тэ не 

мож на бы ло па слу хаць Ба ха і ін шых кам па зі та раў. Мы 

да па ма га лі ар га ні за ваць ак цыю да дня на ра джэн ня 

Ша пэ на су мес на з Поль скім ін сты ту там у ганд лё-

вым цэнт ры «Ста лі ца». Так са ма пад тры ма лі вы дан не 

збор ні ка дзі ця чых фар тэ пі ян ных п'ес.

— Вы ста лі пер шым бе ла рус кім кам па зі та-

рам, які па спра ба ваў ся бе ў фор ме Composer іn 

resіdence: на пі са лі твор для Ка мер на га ар кест ра 

Бе ла ру сі...

— Та кая прак ты ка вель мі ці ка вая, але плён пры ня-

се, толь кі ка лі бу дзе паў сюд най: гэ тая фор ма па він на 

быць у кож ным ка лек ты ве са што га до вай зме най 

кам па зі та ра, па кон кур се ці ва ля вым ра шэн ні кі раў-

ні ка. На прык лад, для за ход ніх тэ ат раў гэ та аба вяз-

ко вы спо саб су пра цоў ніц тва, бо на пі саць опе ру ці 

ба лет — ты та ніч ная пра ца. А тут твор ца пра цуе толь кі 

над гэ тым пра ек там і ад кід вае ўсё ас тат няе, за гэ та 

яго за бяс печ ва юць гра шо вай пад трым кай. На шы 

кам па зі та ры га то выя пі саць му зы ку бяс плат на, а ка лі 

ім бу дуць яшчэ хоць коль кі пла ціць — вы нік бу дзе не-

ве ра год ны! Упэў не ны, што та кую фор му трэ ба ўвес ці 

як аба вяз ко вую і гэ та вы ра шыць шэ раг праб лем: 

ка лек ты вы бу дуць мець но вы рэ пер ту ар, а кам па зі-

та ры — пра цу.

— Пі саць для вя лі кай гру пы му зы кан таў — вель-

мі ад каз на. Ці лёг ка ар кестр пай шоў на кан такт?

— Гэ та вель мі пра фе сій ны ка лек тыў, які мно га му 

мя не на ву чыў: хоць бы та му, што мне шмат ча му 

яшчэ трэ ба ву чыц ца! Мне па шан ца ва ла з ар кест рам: 

там ёсць кас цяк му зы кан таў, па між які мі за ўваж ная 

моц ная су вязь, яны пра цу юць як адзі ны ар га нізм, 

ра зу ме юць і ад чу ва юць адзін ад на го ў пра фе сій ным 

пла не. Ва кол гэ та га ка лек ты ву ёсць асаб лі вая аў ра, 

і я змог уя віць, якую му зы ку ім бы ло б ці ка ва іг раць, 

які твор рас крыў бы ар кестр у боль шай сту пе ні. 

Та кое вы ву чэн не, па глыб лен не ў ат мас фе ру так-

са ма іс тот нае для кам па зі та ра, каб ён ра зу меў, як 

дзей ні чае гэ ты ар га нізм. Та му Composer іn resіdence 

важ ны яшчэ і з гэ та га пунк ту гле джан ня, хоць ёсць 

не бяс пе ка, што кан такт па між аў та рам му зы кі і вы-

ка наў ца мі не ўста лю ец ца. Але гэ та не мой вы па дак: 

я пры слу хоў ваў ся да па рад Яў ге на Буш ко ва і пра-

па ноў му зы кан таў.

— Як вы нік вы прад ста ві лі міс тэ рыю «Крос ны 

Ма ко шы», у якой пра яві ла ся ва ша лю боў да бе-

ла рус кай на род най твор час ці...

— Так, фальк лор заў сё ды быў для мя не кры ні цай 

ін спі ра цыі, на род ная му зы ка на тхняе мя не ін та на-

цый на. Я дак лад на ве даў, што гэ та бу дзе твор для 

на род на га го ла су і ар кест ра, Буш ко ва так са ма за ха-

пі ла ідэя ўвес ці на род ны тэмбр, знак на цы я наль най 

куль ту ры. Ха це ла ся на пі саць жа но чы твор, та му што 

бе ла рус кая тра ды цыя спе ваў дзесь ці на 80 пра цэн-

таў жа но чая, як і тэ ма ты ка пе сень. Та му бы ло ці ка ва 

ства рыць аб агуль не ны воб раз бе ла рус кай жан чы ны 

ў на род най куль ту ры: ідэя ко ла і кру га ва ро ту зра-

зу ме лая кож на му і ак ту аль ная, а ко ла ка лян дар нае 

то ес нае ко лу ча ла ве ча га жыц ця, і пры ро да так са ма 

раз ві ва ец ца па гэ тай схе ме. Цык ліч насць пры ро ды 

і жыц ця жан чы ны вель мі па доб ныя і ў бе ла рус кім 

фальк ло ры, а жа но чы па ча так заў сё ды быў то ес ны 

зям лі — яны абедз ве да юць жыц цё. Ра зам з са ліст кай 

Эве лі най Шчад ры ной мы вель мі доў га вы бі ра лі пес ні 

для пра ек та, як, да рэ чы, і наз ву: ха це ла ся, каб яна 

бы ла звя за на з ду хоў най сфе рай, і сло ва «крос ны» 

па да ло ся мне трап ным — ткац тва заўж ды бы ло сак-

раль ным пра цэ сам з сім ва ліч ным зна чэн нем.

— А якія яшчэ тэ мы на тхня юць на му зыч ныя 

тво ры?

— Рэ аль насць, але гэ та шы ро кае па няц це. Твор чы 

пра цэс для мя не — лес ві ца, а пер шая яе пры ступ-

ка — ім пульс з бо ку, на прык лад за каз ад ка гось ці. 

І я пры бліз на ве даю, якім па ві нен быць склад кам па-

зі цыі: якім мо жа быць гу чан не ін стру мен та ці го ла су. 

А да лей па чы наю шу каць тэ му, якая бы ла б су гуч най 

кан тэкс ту. У апош ні час мя не на тхняе штось ці 

звя за нае з прос ты мі рэ ча мі — важ на, каб у 

тво ры бы ла вы раз ная ідэя і мі ні маль ныя срод кі, 

та кі ас ке тызм. Мне па да ба ец ца эс тэ ты ка «но-

вай пра ста ты», і я зна хо джу ў ёй шмат ідэй. 

Дум кі вы ра жа юц ца мак сі маль на ла ка ніч на і 

дак лад на. Я б ска заў, слу хач па ві нен ледзь ве 

не да кра нуц ца да май го тво ра, каб ён ра зу меў, 

пра што раз маў ляю з ім на му зыч най мо ве.

— Ра зам з кла січ най му зы кай вы ці ка-

ві це ся і элект рон най — на пі са лі два аль-

бо мы...

— Я ўспры маю элект ро ні ку ў якас ці срод-

ку: ча му б не вы ка рыс таць усе маг чы мас ці? 

Пры чым з да па мо гай кам п'ю тар ных пра грам 

мож на да ся гаць са мых не ве ра год ных мас тац-

кіх эфек таў і пе ра да ваць но вую эс тэ ты ку, якая 

не ўлас ці вая ака дэ міч най му зы цы. Гэ та ці ка ва 

і пра грэ сіў на, а та ко га гу чан ня ні ко лі не да-

сяг неш праз акус тыч ныя ін стру мен ты. Та му 

элект ро ні ка — цэ лы су свет, і ка лі зай мац ца ёй 

сур' ёз на, то мож на пі саць му зы ку на огул без 

акус тыч ных ін стру мен таў і яна бу дзе не гор-

шай, са сва ёй эс тэ ты кай і па ды хо да мі. Аль бо-

мы, якія вы пус ціў, не зу сім са ма стой ныя: я ства раў іх 

з бе ла рус кім элект рон ным му зы кан там Аляк санд рам 

Цур ко, ме на ві та ён «уцяг нуў» мя не ў элект ро ні ку, мы 

ства ры лі ра зам два экс пе ры мен таль ныя пра ек ты. Я 

вы ка рыс тоў ваю элект ро ні ку і сам, на прык лад, ка лі 

агуч ваю філь мы пад час фес ты ва лю «Кі не ма».

— Ка жуць, што ў лі та ра ту ры іс нуе аб ме жа ва ная 

коль касць сю жэ таў. А што з му зы кай? Яна — бяс-

кон цая?

— Му зы ка мо жа быць гуч най і ці хай, у ёй ёсць куль-

мі на цыі і спа ды, вось і ўсе фор му лы. Але і кам па зі тар, 

і да свед ча ны слу хач ці ка віц ца, як гэ тая фор му ла іг рае 

ў да дзе най сі ту а цыі і ў кан крэт на га ча ла ве ка — мас-

тац тва кам па зі цыі ме на ві та ў вы ву чэн ні та кіх схем і 

за клю ча нае. У гэ тым сэн се му зы ка не вы чар паль ная, 

як і ін шыя ві ды мас тац тва.

Мар га ры та ДЗЯХ ЦЯР.

«ДА МА ЁЙ МУ ЗЫ КІ 
ТРЭ БА ДА КРА НУЦ ЦА»

ПРА ГЕН ДАР
Тлу ма чэн не гэ та га сло ва ін ту і тыў на ве дае амаль кож ны. Ме-

на ві та ін ту і тыў на, а вось даць схо ду дак лад ную фар му лёў ку 

па няц ця не спе цы я ліс ту ў гэ тай сфе ры бу дзе не вель мі прос та. 

(«На стаў нік пы та ец ца ў ву ча ні цы дзя вя та га кла са: «— Ма ша, 

на за ві бу ду чы час дзея сло ва «ка хаць». — Вый сці за муж».) Хі ба 

што са шпар гал кай, пад гле джа най у ін тэр нэ це. Дык вось, з 

яе, у пе ра кла дзе на прос тую мо ву. Ген дар — гэ та су куп насць 

са цы яль ных і куль тур ных нор маў, якія гра мад ства прад піс вае 

вы кон ваць лю дзям у за леж нас ці ад іх бія ла гіч на га по лу. І муж-

чы ны, і жан чы ны па він ны вы кон ваць свае ген дар ныя ро лі, якія 

гэ та гра мад ства ім пры пі са ла. («Па пі лі дзве блан дзін кі гар ба ты. 

У чай ні ку за стаў ся кі пень. Ад на пы та ец ца ў дру гой: «Шка да ж 

вы лі ваць, мо жа, яшчэ спат рэ біц ца. Што бу дзем ра біць?» Дру-

гая пра па нуе: «А да вай у ха ла дзіль нік па ста вім?!») На ту раль-

на, у роз ных гра мад ствах і ро лі бу дуць роз ныя. Та кім чы нам, 

як пад каз вае ўсё той жа ін тэр нэт, ген дар — гэ та са цы яль ная 

ма дэль ча ла ве ка, якая вы зна чае яго ста но ві шча ў гра мад стве. 

(«— Лю ся, ты з му хі ро біш сла на! — Ды я ўво гу ле ча раў ні ца!»)

Ад на чы тач ка вось та кім чы нам вы ка за ла сваё стаў лен не да гэ тай 

руб ры кі: дзя куй за гу мар, ці ка выя гіс то рый кі, але ж — ген дар... А што 

ген дар? Я хлоп чык, і як бы ні імк нуў ся вес ці сам з са бой ня бач ную 

спрэч ку ні бы та яшчэ і ад імя жан чы ны так са ма, ні спра ба ваў пад стро-

іц ца пад стыль уні секс, мая ліш няя хра ма со ма ўсё роў на дасць аб са бе 

знаць. («На са мрэч муж чы нам не аб ход ныя толь кі дзве рэ чы: жан чы ны і 

ад па чы нак ад жан чын».) Пі са ла б чы тач ка на тат кі, бы ло б тое ж са мае, 

толь кі на жа но чы ка пыл. Але ча му я за вёў раз мо ву на тэ му та го са ма-

га ген да ра? Мне па-

да ец ца, што як прос-

та му ча ла ве ку цяж ка 

ад ра зу даць тлу ма-

чэн не гэ та га па няц-

ця, так жа яму ча сам 

скла да на ў на шым су-

час ным жыц ці зра зу-

мець, хто ж і якія ро лі 

вы кон вае на са мрэч. 

(Па мя та е це, што га-

ва рыў у спрэч цы «Ге-

ор гій Іва на віч, ён жа 

Го га, ён жа Го ша, ён 

жа Юрый, ён жа Жо-

ра» з філь ма «Маск ва 

сля зам не ве рыць»? «— Яна гэ тым са мым вы яві ла, што для яе са цы-

яль ны ста тус ча ла ве ка вы шэй шы, чым яго... мой аса біс ты ста тус! — 

Пе ра кла дзі, — пра сіў са бу тэль нік Ко ля») Вось і мне ча сам па трэб ны 

та кі пе ра клад...

Не, я, ка неш не, яшчэ ма гу зра зу мець ня даў нюю гіс то рыю з ка над скім 

гім нам, які на рэш це стаў «ген дар на нейт раль ным». Там пры ня лі за кон, 

што ра док з яго «Па тры я тызм — до ля тва іх сы ноў» трэ ба за мя ніць на 

«Па тры я тызм — до ля для ўсіх». Ну, са праў ды, а жан чы на, што, не ча-

ла век, не мо жа быць па тры ё там? Па праў ку ў гімн спра ба ва лі ўнес ці 

больш за 30 га доў, але толь кі за раз здо ле лі да маг чы ся та го. Тут пы тан ні 

хі ба ўжо да тых «сы ноў», якія столь кі ча су бы лі су праць па праў кі на конт 

«да чок» кра і ны. («Вель мі люб лю муж чын, якія ўме юць пра віль на і пры-

го жа га ва рыць. Ве даю, што ма няць... Але слу хаць пры ем на».)

Па мя та е це на ві ну пра тое, што ў бры тан скіх шко лах хлоп чы кам да-

зво лі лі на сіць... спад ні цы. Ці са ра фа ны... Па ве дам ля ла ся, што ў 80 та-

кіх на ву чаль ных уста но вах кра і ны (з іх у 40 па чат ко вых шко лах) ужо 

нель га бу дзе па адзен ні вы зна чыць пол дзі ця ці. Но ва ўвя дзен не бы ло 

пры зва на ў ран нім уз рос це вы явіць тых з іх, хто не ўпэў не ны ў сва ёй 

ген дар най пры на леж нас ці. Пра гра му абя ца лі пра фі нан са ваць ула ды, 

але, што ці ка ва, пла на ва ла ся не апа вя шчаць аб ёй у шы ро кіх ко лах. Ча-

му? Маг чы ма, та му, што ад ра зу знай шлі ся пра ціў ні кі та кой іні цы я ты вы? 

У якой сфе ры хло пец у са ра фа не мо жа вы явіць сваю ін ды ві ду аль насць? 

(«Пя ці клас нік Ко ля Сі да раў знай шоў на кар це Ган ду рас і сваю мя нуш ку 

да за кан чэн ня шко лы».) Пра муж насць уво гу ле пра маў чу.

А вось больш све жая «ці ка вост ка». Гім на зія ў Ман чэс тэ ры — ад на 

з най леп шых дзяр жаў ных школ Вя лі ка бры та ніі — за ба ра ні ла дзяў-

ча так на зы ваць... дзяў чат ка мі. Су пра цоў ні кі па він ны бы лі пе рай сці 

на «ген дар на-нейт раль ную мо ву» з дзець мі, ву ча ні цы для іх па він ны 

бы лі стаць «вуч ня мі». Усё з-за та го, што не ка то рыя з апош ніх ста вяць 

пад су мнеў сваю ген дар ную ідэн тыч насць ці не ідэн ты фі ку юць ся бе 

як дзяў чат кі. («Ка лі твая чаш ка толь кі на па ло ву поў ная... маг чы ма, 

та бе па трэб ны ста нік мен ша га па ме ру».) А яшчэ — каб не крыў дзіць 

транс сек су а лаў...

На гэ тым фо не са праўд ным жа но чым (ці на ват муж чын скім, да руй це 

за па ра докс) мож на на зваць учы нак ка ля ста фран цу жа нак на ча ле з 

Кат рын Дэ нёў, якія вы сту пі лі ў аба ро ну ду жа га по лу. Па мя та е це гэ ты 

скан дал у Га лі ву дзе пра да ма ган ні, які ўжо ўсім на да ку чыў? («Спа чат ку 

жан чы ны сцвяр джа юць, што ў муж чы ны маз гі па між на га мі. А по тым 

па тра бу юць: «Па ва ру шы маз га мі!» Не пе ра мож ная жа но чая ло гі ка».) 

У пісь ме яны аба ра ня юць «жыц цё ва важ нае для сек су аль най сва бо ды» 

пра ва муж чын за ля цац ца да жан чын. Вось што зна чыць — олд скул! 

Не тое, што ця пе раш нія...

Але са мая ці ка вая, на мой по гляд, гіс то рыя пра ген дар зда ры ла ся 

ня даў на не з людзь мі, а з... жы вё ла мі. (Па мя та е це, як спя ваў Вы соц кі: 

«У жоў тай спя кот най Аф ры цы, у цэнт раль най яе част цы, не як рап там, 

па-за гра фі кам, зда ры ла ся ня шчас це... ка ра цей так: адзін жы раф за-

ка хаў ся ў ан ты ло пу».) У Поль шчы ад фер ме ра ўцяк ла ка ро ва Ры жу ха, 

якая пры бі ла ся да стат ку зуб роў у Бе ла веж скай пу шчы. Ра гу лю ха це лі 

здаць на мя са. («Ка лі ўся мая рад ня бу дзе ёй не ра да, не на ра кай це 

на мя не — я сы ду са стат ка!») Дык вось, зуб ры пры ня лі бяг лян ку, якая 

жы ве з імі не адзін ме сяц, і на ват ахоў ва юць яе, не да ючы фер ме ру 

за браць іх но вую сяб роў ку. Ну што тут ска жаш пра ляс ных во ла таў? 

У іх з ген да рам усё ў па рад ку...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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