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— Спек такль «Жыц цё і смерць 

Ян кі Ку па лы», на мой по гляд, па-

ка заў на род на га паэ та пер са на-

жам звы чай най па пу ляр най дра-

мы, дзе воб раз ге роя пад улад ны 

за да чам жан ру. Які воб раз Ку-

па лы вы для ся бе сфар мі ра ва-

лі пад час ра бо ты над му зы кай і 

якім ха це лі яго па ка заць?

— Ка лі я па чаў пра ца ваць над 

спек так лем, га то ва га ліб рэ та яшчэ, 

шчы ра ка жу чы, не бы ло. Мы са сцэ-

ног ра фам Ільёй Падкапаевым се лі і 

на пі са лі пры бліз ны тэкст для мю зік-

ла, я па ка заў му зы ку на мас тац кім 

са ве це, яе з ней кі мі ага вор ка мі пры-

ня лі, і ра бо та за віс ла амаль на паў-

го да. А ка лі пад рых тоў ка спек так ля 

ад на ві ла ся, лі та ра тур ны сцэ на рый 

па чаў «раз бу хаць», і атры ма ла ся 

тое, што атры ма ла ся. На мой по-

гляд, па ста ноў ка ў жан ры мю зік ла 

з мен шым аб' ёмам дра ма тыч на га 

тэкс ту бы ла б ку ды больш ці ка вай, 

та му што му зы ка мо жа пе ра даць 

эмо цыі і па чуц ці на ват лепш за 

тэкст. У нас жа атры маў ся па ла він-

ча ты спек такль — то мю зікл, то дра-

ма. Спра ва яшчэ ў тым, што ў кра і-

не вя лі кая праб ле ма з ліб рэ ціс та мі. 

Я су тык нуў ся з гэ тым, ка лі пра ца-

ваў над сва і мі опе ра мі, — «Цень» 

і «Чор на га ма га» пі саў на ўлас нае 

ліб рэ та. З апош няй бы ло пра сцей, 

та му што я ўзяў Чэ ха ва, адап та ваў 

яго і на не вер ша ва ны тэкст ства рыў 

му зы ку. У «Жыц ці і смер ці» ж паэ-

зія, а я не па эт.

— Асо ба Ку па лы для Бе ла ру сі 

та кая вя лі кая, што пра ца ваць з 

яго воб ра зам мае быць скла да-

най за да чай.

— Гэ та са праў ды вель мі скла-

да ны ма тэ ры ял, але з ін ша га бо ку і 

вель мі ці ка вы. Я лі чу Ку па лу ад ным 

з са мых тра гіч ных воб ра заў бе ла-

рус кай куль ту ры, — тут і яго аса біс-

тая дра ма, і па лі тыч ны ас пект, і за-

гад ка вая смерць. Ідуць спрэч кі, бы-

ла Мя дзёл ка яго му зай ці не бы ла і 

ці бы ла яна ўво гу ле (але ві да воч на, 

што вер шы Ку па лы са вец ка га пе-

ры я ду са сту па юць та му, што бы ло 

на пі са на да рэ ва лю цыі). Вя лі кае 

зна чэн не мае і па лі тыч ны ас пект, 

та му асо ба паэ та для мя не як для 

кам па зі та ра вель мі ці ка вая. Я лі чу, 

нам па шан ца ва ла, што на апош нім 

эта пе ў ра бо ту ўклю чы ла ся На тал-

ля Фур ман, глы бо кі і му зыч ны ха-

рэо граф. Усё, што звя за на з рэ прэ-

сі я мі, яна па ка за ла не ба наль на і ў 

той жа час страш на.

— Я так ра зу мею, вы ме лі пра-

ва вы бі раць вер шы для та го, каб 

вы ка рыс таць іх у му зы цы. Як вы 

вы бі ра лі?

— Па коль кі ліб рэ та бы ло вель мі 

ўмоў нае, ды рэк тар тэ ат ра Аляк-

сандр Пят ро віч і рэ жы сёр спек так-

ля Мі ха іл Ка валь чык ска за лі мне 

браць тое, што «на ду шу ля жа». 

Я так і зра біў — пе ра чыт ваў вер шы 

і пад бі раў іх ад па вед на сі ту а цы ям. 

Так у сцэ не, дзе Паў лі на Мя дзёл-

ка рас па вя дае пра бу ду чае дзі ця, 

з'я ві ла ся «Ка лы хан ка». Ве да ю чы, 

што бу дзе да лей, я спе цы яль на 

на пі саў ка лы хан ку сы ну, яко га 

ні ко лі не бу дзе. У жыц ці Ку па лы 

ўзні ка ла шмат ка лі зій, якія бы ло 

ці ка ва вы ра шаць срод ка мі му зы кі. 

Неш та ў спек такль не ўвай шло. 

На прык лад, пад пе ра езд з Віль ні ў 

Пе цяр бург я на пі саў пе ра стук ка-

лёс цяг ні ка, на фо не яко га гу ча ла 

ме са на ла цін скай «Kуrіе еlеіsоn», 

што зна чыць «Гас подзь, па мі луй». 

Але рэ жы сё ру па да ло ся, што гэ та 

над та змроч на.

— На ступ най прэм' е рай у Му-

зыч ным, да якой вы ма е це да-

чы нен не, стаў ба лет «Ты та нік». 

У ад роз нен не ад на цы я наль на га 

век та ра «Жыц ця і смер ці Ян кі Ку-

па лы» гэ тая па ста ноў ка ўзя ла ся 

за вя до мы ін тэр на цы я наль ны сю-

жэт, на пі са ны рэ жы сё рам Джэй-

мсам Кэ ме ра нам і ўва соб ле ны ў 

кі но. То-бок ад на з са мых вя до-

мых кі на кар цін све ту з'я ві ла ся на 

сцэ не Му зыч на га тэ ат ра, пры чым 

з ві да воч ны мі ама жа мі філь му 

на кшталт ва ры я цыі пес ні Се лін 

Ды ён «Mу hеаrt wіll gо оn». Ці не 

ры зы куе, як на ваш по гляд, та кі 

пра ект за стац ца дру гас ным?

— Кі но і ба лет — роз ныя жан-

ры, я не ду маю, што яны тут ад но 

з ад ным кан ку ры ру юць. У кож на га 

мас та ка ёсць «свае» тэ мы, якія ён 

хо ча ўва со біць, у мя не яны так са-

ма ёсць. «Ты та нік» — шчы ра ка жу-

чы, не ад на з іх, але так скла ла ся, 

што трэ ба бы ло вы ру чаць тэ атр і 

ба лет май стра, ча го больш ні хто 

зра біць не мог. Я не па ві нен быў 

пі саць гэ ты ба лет, але му зы кант, 

яко му яго за мо ві лі, за год на пі саў 

тры не вя лі кія кла вір чы кі, і за паў-

го да да прэм' е ры тэ атр зра зу меў, 

што му зы кі не бу дзе, а мяр ку е мы 

аў тар не ад каз вае на зван кі. Та му 

звяр ну лі ся да мя не, за пяць ме ся-

цаў я на пі саў ба лет.

— Ка неш не, адзін і той жа сю-

жэт мо жа цу доў на ўва саб ляц ца 

ў роз ных ві дах мас тац тва, але 

ка лі ў ба лет уклю ча ец ца ад на 

з са мых зна ка мі тых пе сень су-

свет на га кі не ма то гра фа, ён моц-

на страч вае і ста но віц ца не ва-

ры я цы яй гіс то рыі Джэй мса Кэ-

ме ра на, а ад сыл кай да філь ма.

— Я згод ны, але на яў насць ва-

ры я цыі гэ тай пес ні бы ла ўмо вай 

тэ ат ра. Тут ча ты ры не ма іх тэ мы — 

вальс «Во сень скі сон», та му што 

ба лет май стар ха цеў да маг чы ся 

гіс та рыч нас ці, «Апош ні ха рал», ір-

ланд скі та нец і, на рэш це, пес ня з 

філь ма Кэ ме ра на. Гэ та бы ло вы-

ра ша на за га дзя. Ка лі тэ атр зра зу-

меў, што па ста ноў ка пад па гро зай 

зры ву, ба лет май стар знай шоў му-

зы ку, каб усё зра біць на пад бо ры, 

то-бок на кам пі ля цыі ўжо іс ну ю чых 

кам па зі цый. Але ўсё ж та кі іс нуе аў-

тар скае пра ва, та му мя не па пра сі лі 

на пі саць ба лет і ўклю чыць у яго па-

ру пе сень. Ка лі б усё бы ло на пі са на 

мной, му зыч ная струк ту ра ба ле та 

бы ла б больш цэль ная. Уво гу ле гэ та 

цуд, што з усі мі ты мі пе ра шко да мі, 

якія з'яў ля лі ся пад час пад рых тоў-

кі, прэм' е ра ў вы ні ку ад бы ла ся. Уся 

гру па пра ца ва ла вель мі доб ра.

— Вы ска за лі, што «Ты та-

нік» — не ва ша тэ ма. Што вы 

ме лі на ўва зе?

— Ка лі ка заць пра ра бо ту над 

опе рай і ба ле там, я люб лю міс ты-

ку, на прык лад, ха цеў бы ства рыць 

неш та па ма ты вах «На са ро га» 

Эжэ на Іа нес ка. Маё — гэ та тэ атр 

па ра док су. Та му я на пі саў опе ры 

«Цень» па Яў ге не Швар цу, якую 

тут па куль не вель мі хо чуць ста-

віць, і «Чор ны ма нах».

— А на коль кі шы ро кае пра-

фе сій нае по ле, у якім мо жа пра-

ца ваць і са ма рэа лі зоў вац ца су-

час ны бе ла рус кі кам па зі тар?

— Я не ма гу ска заць, што я 

не за па тра ба ва ны, але я цу доў на 

ра зу мею, што для ма іх сту дэн таў 

перс пек тыў не так шмат. З Вя лі кім 

тэ ат рам опе ры і ба ле та скла да на, 

та му што з бе ла рус ка га тут ба дай 

што толь кі опе ра Смоль ска га, ба-

лет Куз ня цо ва і за раз бу дзе яшчэ 

адзін ба лет Куз ня цо ва. Ка неш не, 

з жы вы мі кам па зі та ра мі скла да на 

пра ца ваць: яны час та не чым не за-

да во ле ныя, неш та ім не так. Та му 

трэ ба ад даць на леж нае ад мі ніст ра-

цыі Му зыч на га тэ ат ра, якая гэ та га 

не ба іц ца. За пяць га доў тут з'я ві лі-

ся ба лет Са ўчы ка, мю зік лы Кан дру-

се ві ча і ін шых аў та раў, час та пра-

цую я сам — Му зыч ны тэ атр дае 

маг чы масць кам па зі та рам неш та 

зра біць. Так, у нас не вя лі кая кра і на, 

але двух му зыч ных тэ ат раў не да-

стат ко ва. Па він ны быць не вя лі кія 

пля цоў кі, тэ ат ры су час на га ба ле та, 

но вай опе ры. А коль кі опер ных тэ-

ат раў у Маск ве, ва Укра і не — амаль 

што ў кож ным аб лас ным го ра дзе, 

як Адэ са, Днепр, Хар каў, не каль-

кі ў Кі е ве. То-бок там ёсць ней кае 

по ле для «пры мя нен ня» кам па зі-

та раў. Не ка лі ў на шым Вя лі кім тэ-

ат ры бы ла цу доў ная ідэя з ма лой 

сцэ най, дзе яны ха це лі па каз ваць 

су час ны ба лет. Праў да, вый шла 

толь кі два — «Ме та мар фо зы» ў па-

ста ноў цы ха рэо гра фа Воль гі Кос-

тэль і «За ла ча кан ня» Кан стан ці на 

Куз ня цо ва і Юліі Дзяд ко на маю 

му зы ку. Гэ та бы ла вы дат ная маг-

чы масць ад крыць ба лет май страў 

і кам па зі та раў: і Воль га Кос тэль, і 

Кан стан цін Куз ня цоў, і Юлія Дзяд-

ко за раз пра цу юць, неш та ста вяць. 

Тым больш кам па зі тар, яко му ма ла 

на пі саць му зы ку і па чуць яе ў па-

ста ноў цы, мог ву чыц ца ка му ні ка-

ваць з ба лет май страм, увай сці ў 

пра фе сію. За раз ма ла дыя па збаў-

ле ны та кой маг чы мас ці, а пра ект, 

на жаль, пра іс на ваў на ват не се зон, 

а паў се зо на.

— Па якас ці рэ пер ту а ру вам 

які тэ атр больш па да ба ец ца — 

Вя лі кі ці Му зыч ны?

— У Вя лі кім вель мі доб ры ар-

кестр. У Му зыч ным — я не пер шы 

год тут пра цую — ён ска ра ціў ся, 

але яго май стэр ства вы рас ла, мне 

вель мі па да ба ец ца, як ён за раз гу-

чыць. У Вя лі кім цу доў ны хор, а ў 

Му зыч ным хо ру ня ма ўво гу ле, тэ-

атр пра цуе ў фі нан са ва аб ме жа ва-

ных умо вах. Па тым, як пра цу юць 

ва ка ліс ты, мне больш па да ба ец ца 

Му зыч ны. У Вя лі кім тэ ат ры ва кал 

леп шы, але як гле да чу мне хо чац ца 

ве рыць ва ка ліс ту, каб ён быў пе ра-

ка наў чым на сцэ не. У Му зыч ным 

ёсць ва ка ліс ты, пад час іг ры якіх 

ста но віц ца на ват ня важ на, што яны 

спя ва юць. Ак цёр скае май стэр ства 

тут, лі чу, вы шэй шае, на пэў на, та му 

што пры хо дзіц ца вы кон ваць вель мі 

роз ныя ро лі. У цэ лым, у кож на га тэ-

ат ра ёсць свае ўда чы і ня ўда чы.

— А рэ пер ту ар ная па лі ты ка?

— Мне па да ба ец ца, што Му-

зыч ны экс пе ры мен туе. «Жыц цё і 

смерць Ян кі Ку па лы», на прык лад, 

для яго не фар мат ны спек такль. 

Мож на бы ло па ста віць ба лет пра 

Ян ку Ку па лу і гэ та бы ло б ці ка ва, 

але тэ атр ча мусь ці па ды шоў да тэ-

мы з ін ша га бо ку. У Вя лі кім ёсць 

пэў ны ака дэ мізм і, мо жа быць, 

бо язь не ча га но ва га. Му зыч ны не 

па ба іц ца за пра сіць ма ла до га кам-

па зі та ра, а Вя лі кі гэ та га па збег не. 

Я лі чу, што «Жыц цё і смерць Ян кі 

Ку па лы» для Му зыч на га — гэ та пра-

рыў, бо та ко га пла на спек так ляў ні ў 

ад ным тэ ат ры не бы ло, Ку па ла па-

куль не спя ваў, а мы яго пры му сі лі 

гэ та ра біць. Я ра зу мею, што бы ло 

шмат роз ных мер ка ван няў, не ка му 

па ста ноў ка спа да ба ла ся, не ка му — 

зу сім не. Але абы яка вых да спек так-

ля не за ста ло ся. Ідэя бы ла ў тым, 

каб лю дзі ўспом ні лі пра Ку па лу і, 

мо жа быць, пе ра чы та лі яго вер шы. 

Я сам пад час ра бо ты стаў па-ін ша-

му ўспры маць і яго твор часць, і асо-

бу. У паэ зіі мо жа быць не столь кі 

важ на тое, што на пі са на сло ва мі, 

коль кі тое, што за імі сха ва на.

— Якія ра шэн ні да па маг лі б 

фар мі ра ван ню по ля, дзе бе ла-

рус кія кам па зі та ры маг лі б раз-

ві вац ца?

— Я ду маю, та кіх ра шэн няў 

ня ма. Каб неш та зра біць — і ўсё 

рап там пой дзе ў пра віль ным 

кі рун ку. Але ў кож най сі ту а цыі 

ёсць свае мі ну сы і плю сы, на ват 

у на шай, ка лі ўсё вель мі цяж ка. 

Плюс у тым, што тут не за ста-

ец ца той, хто не жы ве му зы кай. 

Ча ла век, які хо ча толь кі за ра-

біць гро шай, не бу дзе ёй зай-

мац ца. Та му тут пра цу юць вы-

ключ на тыя, хто без му зы кі не 

мо жа жыць



Нот ны ра докНот ны ра док  

«Ча ла век, які хо ча толь кі за ра біць гро шай, 
не бу дзе зай мац ца му зы кай»

Алег ХА ДОС КА:

За апош ні месяц Бе ла рус кі дзяр жаў ны ака дэ міч ны 

му зыч ны тэ атр прад ста віў ад ра зу дзве прэм' е ры — 

спек такль «Жыц цё і смерць Ян кі Ку па лы» і ба лет 

«Ты та нік». У абод вух не аспрэч най вар тас цю 

ака за ла ся му зыч ная част ка, і ў абод вух над ёй 

пра ца ваў адзін з са мых за па тра ба ва ных су час ных 

бе ла рус кіх кам па зі та раў Алег ХА ДОС КА. Аў тар 

такіх жанраў, як ба ле т і опера, кан цэр т, сім фо нія, 

кан тата, мю зік л, якія час та транс лю юць пры ваб ны 

жан ра вы сін тэз і з'яў ля юц ца не ад' ем най част кай 

су час най бе ла рус кай куль ту ры, рас па вёў нам 

аб ра бо це над гэ ты мі па ста ноў ка мі, а так са ма 

аб пра фе сій ным по лі, у якім пра цуе су час ны 

кам па зі тар у на шай кра і не.

«Я лі чу Ку па лу ад ным 
з са мых тра гіч ных воб ра заў 
бе ла рус кай куль ту ры — 
тут і яго аса біс тая дра ма, 
і па лі тыч ны ас пект, 
і за гад ка вая смерць».

«Ка лі ка заць пра ра бо ту 
над опе рай і ба ле там, 
я люб лю міс ты ку, на прык лад, 
ха цеў бы ства рыць неш та 
па ма ты вах «На са ро га» 
Эжэ на Іа нес ка».

Выпуск падрыхтавала Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Балет «Тытанік» на сцэне Музычнага тэатра.


