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Ад ным днём я вы ра шы ла пры брац ца ў ве ча ро вы строй, каб 

пай сці на афі цый ны пры ём, але на мес цы вы яві ла ся, што не ка-

то рыя лю дзі прый шлі ў сві та рах, а сяб роў ка ар га ні зуе эк скур сіі 

«пой дзем гля дзець на Ірэ ні ну су кен ку». Ка лі хо чац ца, каб ва шы 

пры го жыя ўбран ні вы гля да лі ар га ніч на, трэ ба браць кі ру нак на 

на шы не шмат лі кія ба лі, адзін з якіх што год пра во дзіц ца ў Вя лі кім 

тэ ат ры опе ры і ба ле та 13 сту дзе ня на Ста ры Но вы год. Тут на-

вед валь ні кі тры ма юц ца стро га га дрэс-ко ду: ве ча ро вая ці баль ная 

су кен ка для жан чын і смо кінг аль бо эле гант ны кас цюм для муж-

чын. Па чы наць рых та вац ца трэ ба ўжо за раз.

На ступ ны Вя лі кі на ва год ні Баль у тэ ат ры прой дзе дзя ся ты раз. 

3 ліс та па да тут — у фае бель э та жа — па ча лі ся тан ца валь ныя рэ пе-

ты цыі, якія, як звы чай на, мо гуць на вед ваць усе, хто на быў кві ток на 

Баль. Рэ пе ты цыі спат рэ бяц ца, каб ве даць, ку ды ста віць на гу і ў які 

мо мант ра біць па ва рот — ме ра пры ем ства мае на ўва зе ста ра даў нія 

тан цы, якім трэ ба на ву чыц ца. Пры ём у гру пы на ву чан ня скон чыц ца 

11 снеж ня, а 12 сту дзе ня ад бу дзец ца ге не раль ная рэ пе ты цыя ўсіх 

не аб ход ных ру хаў пад акам па не мент ар кест ра. Каз ка, ка ра цей.

Мож на мер ка ваць, што, як і ў мі ну лым го дзе, 13 сту дзе ня Вя лі кі 

тэ атр опе ры і ба ле та пе ра тво рыц ца ў шмат гран ную за баў ляль ную 

пра сто ру. Апроч за пра шэн няў на вальс, тут дак лад на мож на бу дзе 

атры маць шэ раг ва ры ян таў па ба віць час ся род ка лон, пі ляст раў і 

жы ран до ляў у пры го жых стро ях і по бач з ар тыс та мі Вя лі ка га, якія 

вы ка на юць неш та для гас цей. За ба вы на лю бы густ.

Та ко га кштал ту «вы са ка род ны» (ці з ад сыл кай да бы лой вы-

са ка род нас ці) спо саб пра во дзіць воль ны час у Бе ла ру сі пра па нуе 

лі ча ная коль касць пля цо вак, якія, да рэ чы, ма юць па ста ян ных на-

вед валь ні каў. Не ка то рыя рых ту юц ца да Ба лю за не каль кі ме ся цаў 

і за маў ля юць для ві зі ту спе цы яль ныя строі.

Усё, як у ста ра даў нія ча сы, толь кі ў 2019-м Баль у тэ ат ры бу дзе 

кры ху больш вы ключ най з'я вай.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

А ПЕСНІ ЯГО 
ЗАСТАЮЦЦА

(Раз ві таль нае сло ва 
з Іга рам Лу чан ком)

У ліс та па дзе апаў жыц цё вы ліс ток Іга-

ра Мі хай ла ві ча Лу чан ка. Да га рэ ла яго 

Бо жая свеч ка, за па ле ная за ка ха ны мі 

баць ка мі. За кон чыў ся зям ны рай Сы на 

Бе ла ру сі, слын на га кам па зі та ра, На род-

на га ар тыс та.

Мне па шчас ці ла па сяб ра ваць з ім, увай сці 

ў свет яго твор час ці, ад чуць тон кую, ра ні мую, 

акры ле ную ду шу Ма эст ра. Вы ні кам гэ та га ча-

ла ве ча га ра зу мен ня ста ла мая да ку мен таль-

ная апо весць «Ба са нож па зор ках» — пра 

вя до ма га і не вя до ма га Іга ра Лу чан ка.

Кры ху паз ней кні га ўба чы ла свет у пе ра-

кла дзе на рус кую мо ву пад наз вай «Мелодия 

души». Са май вы со кай ацэн кай ста лі сло вы 

са мо га ге роя апо вес ці на сіг наль ным эк зэмп ля-

ры: «Не ве рыц ца, што гэ та кні га ёсць... Да ра гі 

Ула дзі мір Сця па на віч, не ве рыц ца... Вя лі кі дзя-

куй за гіс то рыю ма ёй ма ці і май го баць кі...»

Не ха це ла ся ста віць кроп ку ў кні зе, бо мой 

ге рой заў сё ды быў ма ла ды ду шой і на тхнё-

ны, у жыц цё вым і твор чым па лё це. Ня стом на 

шу каў но выя ме ло дыі. І я за даў яму вель мі ж 

скла да ную за да чу: «Пра па нуй, Ігар Мі хай ла-

віч, чы та чам сва іх во сем са мых леп шых пе-

сень, якія б маг лі ўвай сці ў зна ка мі тую ак та-

ву. Хай яны ста нуць тва і мі па слан ца мі ў но вы 

век». Доў га ла маў га ла ву кам па зі тар. Пес ні, 

як дзе ці, усе лю бі мыя, усе жа да ныя. І вось яго 

аса біс ты, стро гі ад бор: «Спад чы на», «Мой 

род ны кут», «Жу раў лі на Па лес се ля цяць», 

«Май скі вальс», «Але ся», «Ве ра ні ка», «Авэ 

Ма рыя», «За ча ро ва ная мая».

Па ма ёй прось бе Ігар Мі хай ла віч у кан цы 

кні гі звяр нуў ся да сва іх чы та чоў. Пры го жым 

по чыр кам, ня спеш на, з ду шэў най ад каз нас-

цю ён на пі саў:

Зу сім ня даў на ўся Бе ла русь свят ка ва ла 

вась мі дзе ся ці год дзе вя лі ка га кам па зі та ра 

Іга ра Мі хай ла ві ча Лу чан ка. На ма ёй кні зе 

«Ба са нож па зор ках» юбі ляр на пі саў уся го 

два сло вы: «Быць да бру!». Ця пер, ка лі гор кая 

вест ка прый шла ў сэр ца яго па клон ні каў, тыя 

раз ві таль ныя сло вы І. М. Лу чан ка гу чаць як на-

каз: «Быць да бру на ша му род на му ку ту. Быць 

да бру лю дзям на шай мі лай Ай чы ны Бе ла ру сі. 

Быць да бру ўсім і кож на му па асоб ку!»

Сва ім жыц цём, твор час цю, сва ёй ня стом-

най, іск рыс тай ду шой не за быў ны Ігар Мі хай-

ла віч Лу ча нок тва рыў Да бро. За гэ та яму ніз кі 

па клон і веч ная па мяць. Ён шчы ра за слу жыў 

са мую вя лі кую ўзна га ро ду — Жыц цё пас ля 

жыц ця.

Ула дзі мір ЛІП СКІ.

Cусветна вя до мы опер ны спя вак Ха сэ Ка рэ рас, 

за спі най у яко га бліс ку чая кар' е ра, прэ міі «Грэ мі» 

і Classіc Brіt Awards, за хвор ван не на лей ке мію, аб-

вя шчэн не за вяр шэн ня опер най кар' е ры і вяр тан не 

на сцэ ну, 25 ліс та па да з адзі ным кан цэр там вы-

сту піць у Мін ску. У Па ла цы Рэс пуб лі кі ён за спя вае 

пад акам па не мент Дзяр жаў на га ака дэ міч на га сім-

фа ніч на га ар кест ра, а ды ры жо рам ста не ма эст ра 

Ар кадзь Бе рын.

За раз зна ка мі ты тэ нар — не як ён ска заў, што больш за 

ўсё ў жыц ці лю біць спя ваць, а ўсё ас тат няе мі тус ня, — па-

ста ян на вы сту пае з кан цэр та мі, на якіх вы кон вае не апа-

літ ан скія і іс пан скія пес ні, ба ла ды, ра ман сы, эст рад ныя 

пес ні, а так са ма му зы ку аме ры кан скіх мю зік лаў. Та кую 

пра гра му ён прад ста віць і мін скім слу ха чам: пад час вы ступ-

лен ня пра гу чаць вя до мыя «Passіone», «Гра на да», «Вяр ні ся 

ў Са рэн та» і ін шыя кам па зі цыі, а між ва каль ны мі ну ма ра-

мі Дзяр жаў ным сім фа ніч ным ар кест рам Бе ла ру сі бу дуць 

вы кон вац ца шэ дэў ры Джу зэ пэ Вер дзі, Джа ка ма Пу чы ні і 

Га э та на Да ні цэ ці.

Уз лёт Ха сэ Ка рэ ра са быў імк лі вы: ад дэ бю ту ў опе ры 

«Нор ма» да за га лоў ных пар тый у La Scala і Мет ра по лі тан-

опе ра. Да рэ чы, кар' е ра спе ва ка па ча ла ся з лёг кай ру кі Ман-

сэ рат Ка балье, якая ка за ла: «Ён, без умоў на, ге ні яль ны і мае 

рэд кае спа лу чэн не — го лас, му зы каль насць, цэ лас насць, 

пра ца ві тасць і ўзру шаль ная пры га жосць. Я шчас лі вая, што 

пер шая за ўва жы ла гэ ты брыль янт і да па маг ла све ту яго 

ўба чыць». Ман сэ рат Ка балье на ста я ла на тым, каб Ка рэ-

ра са за пра сі лі спя ваць у опе ры «Лук рэ цыя Бор джыа», дзе 

са ма вы кон ва ла га лоў ную ро лю.

Опер ны рэ пер ту ар спе ва ка ве лі зар ны — больш за 

шэсць дзя сят опер, дыс каг ра фія Ка рэ ра са ўклю чае ка ля 

ста пя ці дзе ся ці пласцінак. Ама та ры па мя та юць кан цэр ты 

«Трох тэ на раў» — Пла сі да Да мін га, Лу ча на Па ва ро ці і Ха-

сэ Ка рэ ра са, што ў свой час вы клі ка лі са праўд ны фу рор 

і пас ля пер ша га вы ступ лен ня ў Ры ме ў 1990-м пра цяг ва лі ся 

больш за дзе сяць га доў.

У 1987 го дзе са ра ка га до ва му ар тыс ту быў па стаў ле ны 

ды яг наз — вост рая лей ке мія, з-за якой ён стаў ра дзей вы-

сту паць у опер ных спек так лях, а ў 2009-м на ват аб вяс ціў 

аб за вяр шэн ні опер най кар' е ры. Тым не менш зна ка мі ты 

тэ нар пе ра мог хва ро бу і вяр нуў ся на сцэ ну, але част ка яго 

да хо даў ад кан цэр таў з тых ча соў па сту пае ў ство ра ны ім 

фонд на да сле да ван ні лей ке міі.

Ха сэ Ка рэ рас вы сту паў з вя до мы мі ды ры жо ра мі Зу-

бі нам Ме та, Клаў дзіа Аба да, Ры кар да Му ці. На мін скім 

кан цэр це яго па плеч ні кам ста не вы ха ва нец бе ла рус кай 

му зыч най шко лы, пры зна ны на су свет най му зыч най арэ не 

Ар кадзь Бе рын — га лоў ны ды ры жор Іnternatіonal Symphony 

Orchestra of Germany, «най леп шы ін тэр прэ та тар му зы кі Пят-

ра Чай коў ска га», бы лы вы клад чык Бе ла рус кай дзяр жаў най 

кан сер ва то рыі, што сён ня жы ве ў Гер ма ніі.

Эле а но ра СКУ РА ТА ВА.

Нот ны ра докНот ны ра док

— Яў ген Ку лік — вы дат ней шы 

мас так, па тры ёт кра і ны, якіх 

ня ма бо лей. Ён, вя до ма, быў вар ты ўся ля кіх 

уз на га род і зван няў. Доб ра, што пра хо дзіць 

вы стаў ка яго тво раў. І доб ра, што сён ня 

лю дзі па мя та юць пра яго, — ад зна чае Ры-

гор Сіт ні ца.

На вы стаў цы «Ду шой ад да ны Бе ла ру сі» 

дэ ман стру юц ца ра бо ты, ство ра ныя Яў ге-

нам Ку лі ком на пра ця гу 1956—2001 га доў, 

вы ка на ныя ў роз ных тэх ні ках гра фі кі: ма-

лю нак алоў кам і туш шу, па стэль, аква рэль, 

лі на ры ты. Дыя па зон яго тэм і сю жэ таў над-

звы чай шы ро кі: гэ та і зроб ле ныя з на ту ры 

пра нік нё ныя пей заж ныя за ма лёў кі цэрк ваў, 

кур га ноў, млы ноў, і ма люн кі-рэ кан струк цыі 

бе ла рус кіх зам каў, і воб ра зы бе ла рус кіх 

кня зёў, ва я роў Усяс ла ва Ча ра дзея, Да вы-

да Га ра дзен ска га, паў стан цаў 1863 го да, 

асвет ні каў Еф ра сін ні По лац кай, Кі ры лы 

Ту раў ска га.

Прад стаў ле ны кніж ныя ілюст ра цыі Яў-

ге на Ку лі ка да «Сло ва пра па ход Іга ра вы» 

і паэ мы Мі ко лы Гу соў ска га «Пес ня пра 

зуб ра». Усе тво ры пра сяк ну тыя агуль най 

стрыж ня вой ідэ яй, шчы рым і ад да ным 

слу жэн нем бе ла рус ка му ад ра джэн ню, 

што з'яў ля ла ся твор чым крэ да мас та ка на 

пра ця гу ўсяго яго жыц ця. «Спад чы на Яў ге-

на Ку лі ка зай мае га на ро вае мес ца ся род 

да сяг нен няў бе ла рус ка га мас тац тва дру-

гой па ло вы ХХ ста год дзя. Яго вя лі кі ўклад 

у абу джэн не і за ха ван не для на шчад каў 

гіс та рыч най па мя ці бяс спрэч ны», — упэў-

не ны ар га ні за та ры вы стаў кі.

— Мы з Бо гам га во рым. І пра цу ем на 

веч насць, — за ўва жыў стар шы ня Са ю-

за мас та коў у ка мен та рыі ка рэс пан дэн-

ту «Звяз ды». — Мы ўсве дам ля ем, што 

прой дзе час, і ты мі тво ра мі, якія зроб ле ны 

сён няш ні мі мас та ка мі, на цыя бу дзе га на-

рыц ца. Бо лю бая кра і на ў све це га на рыц-

ца ім ёна мі сва іх мас та коў, пісь мен ні каў, 

кам па зі та раў.

Твор час ці са мо га Ры го ра Сіт ні цы і яго 

вы стаў цы «Ток» так са ма ўлас ці вы піль ная 

ўва га да бе ла рус кіх на цы я наль ных каш-

тоў нас цяў — гіс то рыі, эт на гра фіі, фальк-

ло ру — як не ад' ем ных час так агуль на -

еўра пей ска га куль тур на га кан тэкс ту. Яго 

твор чай ма не ры ўлас ці вая гі пер рэа ліс тыч-

ная трак тоў ка бе ла рус кіх ма ты ваў. Час та 

мож на ска заць, што гэ та гіс то рыя ча ла ве-

ка, але без са мо га ча ла ве ка. На прык лад, 

на пі са ныя пры ад чы не ныя дзве ры, якія ні-

бы за сты лі ў ча кан ні, вель мі шмат мо гуць 

свед чыць пра та го, хто за звы чай праз іх 

пра хо дзіў...

Твор чы кі ру нак, у якім пра цуе Сіт ні ца, 

мож на на зваць ма гіч ным рэа ліз мам. З ад-

на го бо ку, ён з фа та гра фіч най дак лад нас-

цю пе рад ае абра ныя аб' ек ты. А з ін ша-

га — ні бы ства рае но вую, воб раз на-сім-

ва ліч ную рэ ча іс насць. Мас так пе ра во дзіць 

тое, што мо жа па да вац ца звы чай ным на 

пер шы по гляд, у плос касць асаб лі ва га, 

звыш на ту раль на га ў сва ёй мас тац кай 

воб раз нас ці.

Вы стаў ка Ры го ра Сіт ні цы бу дзе пра ца-

ваць да 9 снеж ня. Экс па зі цыю ра бот Яў ге на 

Ку лі ка мож на бу дзе ўба чыць да 2 снеж ня.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Вер ні сажВер ні саж

МА ГІЧ НЫ 
РЭА ЛІЗМ

ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ БЕ ЛА РУС КАС ЦІ

ПРЫ ГО ЖА ЖЫЦЬ
Вя лі кі тэ атр па чы нае пад рых тоў ку да што га до ва га на ва год ня га Ба лю

Бяс спрэч на вар тае 
ў рас кла дзе ста ліч ных кан цэр таўУ Мін ску за спя вае Ха сэ Ка рэ рас

У На цы я наль ным мас тац кім му зеі рас па ча лі пра цу 

дзве ад мет ныя вы стаў кі бе ла рус кіх твор цаў. Стар шы ня 

Са ю за мас та коў, уз на га ро джа ны ў 2012 го дзе ме да лём 

Фран цыс ка Ска ры ны, Ры гор СІТ НІ ЦА прад ста віў пад бор ку 

сва іх гра фіч ных і жы ва піс ных тво раў пад агуль най наз вай 

«Ток». Так са ма ці ка ва ўба чыць экс па зі цыю «Ду шой ад да ны 

Бе ла ру сі» Яў ге на Ку лі ка — вы дат на га твор цы дру гой 

па ло вы XX ста год дзя.

Ілюст ра цыя Яў ге на Ку лі ка да паэ мы 
Мі ко лы Гу соў ска га «Пес ня пра зуб ра».

З се рыі Ры го ра Сіт ні цы «Суб' ек тыў ная рэ аль насць».


