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* * *
Ска заць, што Лу ча нок уз ра-

да ваў ся зван ку жур на ліс та, бы-

ло б вя лі кім пе ра боль шан нем. 

«Коль кі пі са лі ўся го — а тол ку?! 

Ды я га то вы за пла ціць жур на ліс-

там, толь кі каб яны не бра лі ў мя-

не ін тэр в'ю!» — вель мі эма цыя-

наль на, над звы чай ім пуль сіў на 

га ва рыў кам па зі тар. Па чуц цё 

гу ма ру вы ра та ва ла сі ту а цыю: 

удак лад ні ла, коль кі ж Лу ча нок 

га то вы за пла ціць. Су раз моў нік 

усміх нуў ся: «А, лад на, пры ходзь-

це, па га во рым»...

Доб рая 4-па ка ё вая ква тэ ра 

ў прэ стыж ным ра ё не ста лі цы — 

утуль ная, аку рат ная, з гус там 

аб стаў ле ная: дзяр жа ва кла па-

ці ла ся пра та лен ты, наш на цы я-

наль ны го нар і ба гац це.

Раз мо ва па ча ла ся больш чым 

не тра ды цый на: Лу ча нок на ла-

дзіў мне... эк за ме ноў ку:

— Вось вы куль тур ны ча ла-

век, у вас вы шэй шая аду ка цыя... 

А вы ве да е це, што на пі саў кам-

па зі тар Вэ бер? А кам па зі тар Вэ-

берн? А Шон берг?

Па сы па ла га ла ву по пе лам. 

Але... «Ці ў тым рэ чы шчы мы 

раз маў ля ем, Ігар Мі хай ла віч, 

гэ та ж ва ша пра фе сія».

— Ня праў да, у куль тур ных 

дзяр жа вах усе зай ма юц ца му-

зы кай, спя ва юць у ха рах... Лю дзі 

там цы ві лі за ва ныя. Вы ж ве да е-

це, ска жам, што на пі саў Шэкс-

пір, Пуш кін, Да ста еў скі, — лю бы 

ча ла век па ві нен ве даць не толь-

кі лі та ра ту ру, але і вы яў лен чае 

мас тац тва, і му зы ку.

Са праў ды, ак сі ё ма. Ад нак... 

Ка лісь ці я так са ма ву чы ла ся ў 

му зыч най шко ле. І за раз, як ус-

пом ню, ле дзя нее спі на: гэ та бы-

ла ка тар га, бо не бы ло пры зван-

ня. Дык, мо жа, не вар та ўсіх без 

раз бо ру ву чыць му зы цы?

— Не, му зы цы трэ ба 

ву чыць усіх — у шко лах 

вы кла даць не толь кі гіс-

то рыю лі та ра ту ры, але 

і гіс то рыю му зы кі. Каб 

ча ла век не блы таў Чай-

коў ска га з Бет хо ве нам... 

Я не ду маў, што ста ну 

кам па зі та рам, прос та 

баць кі мя не ста ран на, 

сур' ёз на ву чы лі. Я пра-

фе сій ны цым ба ліст, 

цу доў на іг раю на акар-

дэ о не, ну а на фар тэ пі-

я на — прос та ма эст ра. 

Ад нак гэ та ра зу ме юць не заў сё-

ды і не ўсю ды. Та таль ная му зыч-

ная не аду ка ва насць!

— Хі ба гэ та асноў нае, што 

вы зна чае ча ла ве ка?

— Ка неш не! Ка лі дзі ця на ра-

джа ец ца, яго вы хоў ва юць. Пра 

што га ва рыць з ча ла ве кам, які 

не ўмее чы таць?!

— Вя лі кі фі ло саф Сак рат 

не на пі саў ні вод на га рад ка. 

Дак лад на невя до ма, ці ўмеў 

ён чы таць...

— Ён быў ге ні ем, а мы — не 

ге ніі. Та му, ка лі мне пры но сяць 

дрэн ныя вер шы, га ва ру: «У Ле-

нін гра дзе мя не ву чы лі: пі шы 

толь кі на доб рыя вер шы, та ды 

лю дзі бу дуць ця бе ра зу мець, 

мы ж не ге ніі. А дрэн ныя вер шы 

ця бе бу дуць апус каць». У нас 

жур на ліс ты, як пра ві ла, му зыч-

на не аду ка ва ныя, і та му яны не 

га во раць аб якас ці тво ра, а вы-

шук ва юць ней кіх «пту ша чак». 

Раз маў ляць на пра фе сій най 

мо ве з жур на ліс та мі я не ха чу!.. 

На пэў на, ка лі б свой «Па ла нэз» 

Агін скі на пі саў у наш час, так са-

ма не га ва ры лі б пра му зы ку, а 

толь кі — які Агін скі па лі тык, пан 

ён ці не пан.

— Як, да рэ чы, вы ста ві це ся 

да пра па ноў зра біць «Па ла-

нэз» гім нам Бе ла ру сі?

— Гэ та ін стру мен таль ная п'е-

са, гімн бу ду ец ца па сва іх за ко-

нах, мае пэў ныя тра ды цыі, ад-

мет нас ці. Гэ та трэ ба ра зу мець.

* * *
— Най леп шыя пес ні вы 

ства ры лі на вер шы бе ла рус-

кіх паэ таў?

— Як па гля дзець... «Май скі 

вальс» ве дае ўся кра і на (маю 

на ўва зе СССР), «Мой род ны 

кут» — не. Мя не кры ты ку юць 

бе ла рус кія паэ ты, але я пі шу і 

на рус кія вер шы, і на ўкра ін скія, 

лі тоў скія, поль скія: не ха чу быць 

аб ме жа ва ны тэ ры та ры яль на.

У нас ёсць сім фа ніч ны ар-

кестр, ха ра вая ка пэ ла — гэ та 

твар на цыі. На жаль, на ўсю 

рэс пуб лі ку — уся го адзін опер-

ны тэ атр, а, на прык лад, у Бал-

га рыі (на сель ніц тва на шых кра ін 

пры клад на ад ноль ка вае) — 5 ці 

6 опер ных тэ ат раў.

— Ліч бы кра са моў ныя.

— Я пяць га доў (у час вай ны) 

жыў у го ра дзе Саль ску Рас тоў-

скай воб лас ці, гэ та мая дру гая 

ра дзі ма. У Саль ску ёсць сім фа-

ніч ны ар кестр. У рай цэнт ры! На-

за ві це хоць бы адзін рай цэнтр у 

Бе ла ру сі, дзе ёсць сім фа ніч ны 

ар кестр.

— Са юз кам па зі та раў — ар-

га ні за цыя вя лі кая?

— Кры ху больш за сто ча ла-

век: кам па зі та ры, му зы ка знаў-

цы. У апош нія га ды не ка то рыя 

ўцяк лі ў ЗША, Із ра іль... Пра фе сія 

му зы кан та ў нас — не прэ стыж-

ная.

— Вы так са ма збі ра е це ся 

ку ды-не будзь?..

— А на вош та, я ж бе ла рус. 

Але я не ха чу, каб мя не тут эксп-

лу а та ва лі! Я ма гу цэ лы мі дня мі 

ра біць ін тэр в'ю, ад нак ве ча рам 

жон ка спы тае: дзе гро шы? На 

ста ле ля жыць ра ху нак на не-

каль кі міль ё наў руб лёў, сын ву-

чыц ца на юрыс та. Жон ка за раб-

ляе па-жаб рац ку, хоць скон чы ла 

два муз ву чы лі шчы (як ва ка ліст і 

тэ а рэ тык), у музш ко ле пра цуе.

* * *
— Які га на рар вы атрым лі-

ва е це за пес ню?

— Ні я ка га.

Лу ча нок рас каз вае пра шмат-

лі кія цяж кас ці, які мі вы пра боў-

вае час твор цу. І рап-

там: «Усе ду ма юць, як 

бы ка пе еч ку на Лу чан ку 

за ра біць».

— А як на Лу чан ку 

мож на за ра біць?

— Вель мі прос та, у 

мя не ж су вя зі. Да ве да-

лі ся, што Каб зон — мой 

ся бар, і ад ра зу пісь мы 

пай шлі: да па ма жы це. 

А Каб зон ска заў: «Ігар, 

мне вель мі доў га ду ры-

лі га ла ву, я да па ма гаю 

толь кі дзе цям». Ён зай-

ма ец ца біз не сам, і пра віль на ро-

біць. А што, хо ча це, каб твор ца 

быў жаб ра ком?!

— Рас паў сю джа ны стэ рэа-

тып: ёсць мас тац тва ма са вае і 

ёсць элі тар нае. Ма са вае мас-

тац тва — яно быц цам бы і не 

мас тац тва...

— А тэ ма Ха ты ні, Ку ра па таў — 

гэ та якое мас тац тва? А «Если б 

камни могли говорить»?.. Мож на 

на пі саць сім фо нію на 40 хві лін — 

але ўплыў яе бу дзе мен шы, чым 

ад пес ні-ба ла ды. Мне да сы ла-

юць шмат пісь маў — лю дзі пла-

чуць пад пес ню.

Ігар Мі хай ла віч па ка заў адзін 

з ліс тоў, ад Ахрэм чык-Ла за ра вай 

з Гор каў скай воб лас ці. Жан чы на 

па гля дзе ла па тэ ле ві за ры твор чы 

ве чар кам па зі та ра, што пра хо дзіў 

у Маск ве, і на пі са ла: «Я толь кі што 

пры еха ла з Ку ра па таў, там быў 

рас стра ля ны наш баць ка 1 каст-

рыч ні ка 1938 го да... У баць кі бы ло 

8 дзя цей... Я апы ну ла ся ў Ра сіі ў 

ла ге ры, ма іх бра тоў і сяс цёр ра за-

сла лі па роз ных ла ге рах... Бе ла-

русь — мая да ра гая ра дзі ма, але 

мне не да вя ло ся жыць на ра дзі ме. 

Усё жыц цё па ку тую, што я та кая 

ня шчас ная...»

Ліс тоў, у якіх лю дзі пі шуць 

аб са мым па та ем ным, ба лю-

чым, пры хо дзіць да кам па зі та-

ра шмат.

А вось яшчэ адзін ліст — з 

Чы ка га, ад Май кла Мор гул са:

«Ну вось, да ра гі Ігар, Гас-

подзь зноў звёў на шы шля хі. 

Ка лісь ці, ка лі ты скон чыў кан-

сер ва то рыю, а я ўні вер сі тэт, 

мы на пі са лі ў Го ме лі пес ню 

пра ра ку Сож, а по тым на шы 

да ро гі ра зы шлі ся. І не ба чы лі-

ся мы амаль 30 га доў. У нас 

за пля ча мі шмат пе ра жы та-

га, пе ра мог, па ра жэн няў, лю-

бо ві і слёз. На огул, жыц цё. 

Я во пыт ны ча ла век, ды і па во лі 

Гос па да мно гае ра зу мею, і та му 

га ва ру та бе, што птуш ка адзі-

но ты на заў сё ды зві ла гняз до ў 

тва ім сэр цы. Ды і ў ма ім так-

са ма. Я су стра каў ся і ма ліў ся 

з пяц цю прэ зі дэн та мі Аме ры кі, 

дву ма прэ зі дэн та мі СССР (Ра-

сіі), з мно гі мі вя до мы мі людзь мі. 

І ні што не пры но сі ла мне доў гай 

ра дас ці. Ра дасць пры хо дзі ла ад 

ін ша га: ад вы пад ко ва га по гля-

ду, кі ну та га на мя не, ад та го, 

што здо леў раз га даць ад ну з та-

ям ніц жыц ця, ад рэа лі за ва най 

ма ры. Жы ву чы па роз ныя ба кі 

акі я на, мы па ра не ныя аскол ка мі 

ад ной бом бы. Бу дзем па мя таць 

гэ та».

* * *
— Ігар Мі хай ла віч, вы шмат 

зай ма е це ся гра мад скай дзей-

нас цю, а ка лі вы па спя ва е це 

пра ца ваць?

— І сён ня ра ні цай пра ца ваў. 

Мі ха іл Фін берг з са ліс та мі за пі-

саў 15 ма іх пе сень.

— Га во раць, не ка то рым 

кам па зі та рам ме ло дыі пры-

хо дзі лі на ват у сне.

— Ра зу ме е це, Гас подзь даў 

мне ме ло дыю — гэ та асоб ная 

раз мо ва. У кан сер ва то ры ях 

ву чаць гар мо ніі, по лі фа ніі, ана-

лі зу фор мы, аран жы роў цы, ін-

стру мен тоў цы... Але ня ма кур са 

ме ла дыз му: ме ло дыі на ву чыць 

нель га.

Ме ло дыі на ву чыць нель га, гэ-

та Бо жы дар. Пра Мо цар та га ва-

ры лі: «Гу ля ка ні чым не за ня ты»... 

Але за 15 хві лін ён мог на пі саць 

та кую му зы ку, якую Саль е ры, 

ба дай што, не пад сі лу ства рыць 

і за ме сяц. Ме ло дыі на ву чыць 

нель га: Бо жы дар...

— Як ста ві це ся да та го, што 

вас на зы ва юць кла сі кам бе ла-

рус кай пес ні?

— Які я кла сік? Я вам за раз 

«па псу» сыг раю!.. Са мае га лоў-

нае ў пес ні — ме ло дыя. На ша 

бе ла рус кая на род ная пес ня — 

вось кла сі ка, там ба га цей шая 

ме ло дыя. Гэ та — ас но ва, бяс цэн-

ны дар. Шыр ма, Ці то віч, Чур кін, 

Ма жэй ка гэ та ра зу ме лі. Я і сам 

быў у фальк лор ных па езд ках, 

Му ля ві на ва зіў... З пра фе сій ных 

пе сень на род ную тра ды цыю пра-

цяг ва юць «Бы вай це зда ро вы», 

«Вы пьем за Родину». А тво ры 

Ула дзі мі ра Алоў ні ка ва, Юрыя 

Се мя ня кі, Ле а ні да За хлеў на га, 

Эду ар да За рыц ка га, Ула дзі мі ра 

Буд ні ка, Але га Чыр ку на, Ва ле-

рыя Іва но ва, Дзміт рыя Да лга лё-

ва, Ула дзі мі ра Му ля ві на, Мі ка лая 

Са цу ры...

— Дзе і як вы ства ра е це?

— У кож на га свае сак рэ ты... 

Вось вы пы та лі ся, ча му я за ра-

джа ны па лі ты кай. Я з 1969 го да 
ак тыў на су пра цоў ні чаю з кам-
са мо лам, з'яў ля ю ся лаў рэ а там 
пер шай прэ міі кам са мо ла. На 
пра ця гу мно гіх га доў быў чле-
нам ЦК ВЛКСМ. Не ма гу быць 
ста рон нім на зі раль ні кам!

— Вы і за раз на зы ва е це ся-
бе ка му ніс там — а вас на зы ва-
юць «чыр во ным кам па зі та рам». 
Ме на ві та та му «дэ ма кра тыч ная 
плынь» вас асаб лі ва не ша нуе?

— Мя не?! Я сяб рую і з ка му-
ніс та мі, і з дэ ма кра та мі. Мы на пі-
са лі цу доў ную пес ню з Зя но нам 
Па зня ком — «Аве, Ма рыя». То ля 
Са бчак у мя не до ма на ча ваў... 
Лі чу, што твор ца па ві нен ста яць 
НАД ПА ЛІ ТЫ КАЙ.

...У ра бо чым ка бі не це Лу ча-
нок да стаў з ша фы збор нік вер-
шаў Ана то ля Лук' я на ва — та го 

са ма га, «пут чыс та». Адзін з 

вер шаў, які па лі тык-па эт на пі-

саў, бу ду чы вяз нем «Мат рос кай 

ці шы ні», пры све ча ны І. М. Лу-

чан ку. За кан чва ец ца гэ ты верш 

на ступ ны мі рад ка мі:

Бел орус ско-рус ская зем ля,

Ты моя над еж да и от ра да.

Заклинаю: береги се бя

Песнями язы чес ко го ла да.

Ігар Мі хай ла віч сеў за ра яль, 

па ка заў но вую пес ню — «За не-

се ныя вет рам». Пра ніз лі вая ба-

ла да пра тое, што ўсе мы апы ну-

лі ся за не се ны мі вет рам — чар-

но быль скім, па лі тыч ным. І вет-

рам пе ра мен...

Фота з архіва БелТА.

На ад крыц ці ў На цы я наль ным кан грэ се 

са бра ла ся больш за сто ча ла век. Мно гія 

з іх — гэ та ўну кі і праў ну кі тых бе ла ру саў, 

хто не ка лі даў но ад пра віў ся за мя жу. На вед-

валь ні кі вы стаў кі маг лі не толь кі азна ё міц ца 

з бія гра фі яй пес ня ра, але і пра чы таць яго 

вер шы, пе ра кла дзе ныя на іс пан скую мо ву, 

каб раз га даць ге ній аў та ра, які змог апі саць 

сло ва мі парт рэт цэ ла га на ро да.

Па сол Бе ла ру сі Ула дзі мір Аста пен ка пад-

крэс ліў знач насць по ста ці Ян кі Ку па лы для 

фар мі ра ван ня бе ла рус кай ідэн тыч нас ці і ста-

наў лен ня на цы я наль най дзяр жа вы. А ды рэк-

тар Дзяр жаў на га лі та ра тур на га му зея Ян кі 

Ку па лы Але на Ляш ко віч за ўва жы ла, што спад-

чы на паэ та атры ма ла шы ро кае між на род нае 

пры знан не і да гэ туль за ста ец ца ак ту аль най.

Па вел МІ РО НАЎ.

ПАЭ ЗІЯ ПАЭ ЗІЯ 
ДЫЯ ЛО ГУДЫЯ ЛО ГУ

Для су пра цоў ніц тва ін-

тэ лі гент ных лю дзей у 

гу ма ні тар най сфе ры ня-

ма ме жаў. Гэ та за свед-

чы ла V кан фе рэн цыя 

між на род на га пра ек та 

«Мін ская іні цы я ты ва», 

ар га ні за ва ная Між дзяр-

жаў ным фон дам гу ма ні-

тар на га су пра цоў ніц тва 

дзяр жаў — удзель ніц 

СНД, Укра ін скім фон дам 

куль ту ры і На цы я наль-

най ака дэ мі яй на вук 

Бе ла ру сі. Тэ май для аб-

мер ка ван ня ста ла спад-

чы на Ба ры са Алей ні ка, 

укра ін ска га паэ та, яко га 

не ста ла ў 2017 го дзе.

Па кі нуў ён не толь кі твор-

чую спад чы ну, якая звяр ну ла 

на ся бе ўва гу яшчэ за са вец-

кім ча сам (ён быў лаў рэ а там 

Дзяр жаў най прэ міі СССР). 

Ба рыс Алей нік быў ак тыў ным 

гра мад скім дзея чам, ча ла ве-

кам не раў на душ ным, з ак тыў-

най жыц цё вай па зі цы яй.

Да след чы кі звяр ну лі ўва-

гу на дыя ла гіч ны па тэн цы ял 

паэ зіі Ба ры са Алей ні ка, на яго 

асо бу як на тхняль ні ка і ар га-

ні за та ра лі та ра тур на га су пра-

цоў ніц тва сла вян скіх на ро даў, 

зга да лі пра на ву ко ва-ме ма ры-

яль ную дзей насць твор цы, які 

імк нуў ся да руп лі ва га за ха ван-

ня па мя ці пра тра ге дыі мі ну лых 

ча соў. Ад мет на, што, ка лі су-

стра ка юц ца ін тэ лі ген тныя, аду-

ка ва ныя лю дзі, для іх не іс нуе 

скла да ных ці «за ба ро не ных» 

для аб мер ка ван ня тэм, як іх 

не бы ло для Ба ры са Алей ні-

ка, які меў улас ны по гляд на 

шмат якія з'я вы. Не дзіў на, што 

пад час кан фе рэн цыі на ву коў-

цы звяр ну лі ся да тэ мы го ла ду 

1932—1933 га доў ва Укра і не.

— Га ла да мор — тэ ма над-

звычай важ ная, ба лю чая. На-

сам рэч гэ та гіс то рыя пра тое, 

як са цы яль ная сіс тэ ма ўчы ні ла 

га ла да мор для ўкра ін цаў, рус-

кіх, ка за хаў і ін шых на ро даў 

СССР. На маю дум ку, гэ та 

цяж кі вы нік ін дуст ры я лі за цыі. 

Пра гэ та трэ ба га ва рыць, трэ-

ба за хоў ваць па мяць пра тых, 

хто за гі нуў. Але гэ та па мяць і 

пра зло той са цы яль най сіс тэ-

мы, яна не пра ад но сі ны ад на-

го на ро да да дру го га. Агуль-

ная тра ге дыя не па він на па-

дзя ляць на ро ды, — пад крэс ліў 

Мі ха іл Швыд кой, спе цы яль ны 

прад стаў нік Прэ зі дэн та Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі па між на род-

ным куль тур ным су пра цоў ніц-

тве, су стар шы ня Праў лен ня 

Між дзяр жаў на га фон ду гу-

ма ні тар на га су пра цоў ніц тва 

дзяр жаў — удзель ніц СНД.

Ад нак ХХ ста год дзе па кі ну-

ла і па мяць пра твор цаў, якія 

па зна ча лі свой час у воб ра зах. 

Най лепш зра зу мець і дак лад-

на рас шыф ра ваць іх — яшчэ 

ад на за да ча для су час най на-

ву кі, якая шу кае но выя па ды-

хо ды ў вы ву чэн ні мас тац кай 

спад чы ны пер шай па ло вы ХХ 

ста год дзя, пра што іш ла раз-

мо ва пад час круг ла га ста ла.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці

МУ ЗЫ КІ АДЫ ХО ДЗЯЦЬ — 
МУ ЗЫ КА ГУ ЧЫЦЬ...

У Мін ску пад вя лі вы ні кі V між на род на га Ка ляд на-

га кон кур су ва ка ліс таў, які па тра ды цыі прай шоў 

у рамках Ка ляд на га опер на га фо ру му і са браў сё-

ле та амаль 170 удзель ні каў з 18 кра ін све ту, у тым 

лі ку ўпер шы ню — з Ве не су э лы.

З 14 да 19 снеж ня ма ла дыя ва ка ліс ты дэ ман стра ва лі 

ўсе свае га ла са выя і ар тыс тыч ныя здоль нас ці, каб прай-

сці праз кон курс нае сі та двух ад бо рач ных ту раў і тра піць 

у фі нал твор ча га спа бор ніц тва — га ла-кан цэрт «Но выя 

га ла сы ма ла дой опе ры». Ад нак ака зац ца ў ім па шчас ці ла 

толь кі 11 ар тыс там, ся род якіх — і два прад стаў ні кі Бе ла-

ру сі: На стас ся Ма ла шке віч (Ва хом чык), якая ўва хо дзіць у 

ста жор скую тру пу Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, і са ліст на шай 

опе ры Анд рэй Ся лю цін. Упер шы ню за ўсі мі эта па мі, уклю-

ча ю чы фі наль ны, дзе ўдзель ні кі вы кон ва лі эпізод з опе ры 

на га лоў най сцэ не ў су пра ва джэн ні ар кест ра, у кас цю мах і 

з ар тыс та мі-парт нё ра мі, маг лі са чыць і гле да чы дзя ку ю чы 

ан лайн-транс ля цыі на YouTube-ка на ле тэ ат ра. На коль кі 

гэ та ня бач ная пуб лі ка паў плы ва ла на вы ні кі, мер ка ваць 

скла да на, але вы хад у ін тэр нэт ад на знач на зра біў опер ны 

кон курс больш да ступ ным для шы ро кай аў ды то рыі і больш 

эма цы я наль на на сы ча ным.

Аб са лют на ўсе ўдзель ні кі між на род на га жу ры, у склад 

яко га ўвай шло больш за 15 пра фе сі я на лаў з вя ду чых тэ-

ат раў све ту, ад зна чы лі вы со кі ўзро вень мінск ага кон кур су. 

Мно гія яго лаў рэ а ты і пе ра мож цы мі ну лых га доў ужо ма юць 

кант рак ты з най леп шы мі на цы я наль ны мі опе ра мі, і ця пе-

раш нія ўдзель ні кі ні коль кі ім не са сту па юць.

«Я быў прос та ўра жа ны, — пры знаў ся на пя рэ дад ні 

вы ра шаль на га эта пу ві цэ-прэ зі дэнт між на род на га кон-

кур су вы ка наў цаў у Мар ман дзе (Фран цыя) Жан-Поль 

Бюрль, — і га ран тую, што адзін з лаў рэ а таў бу дзе за-

про ша ны цал кам за кошт фес ты ва лю ад ра зу ў паў фі нал 

на ша га кон кур су ў Фран цыі». «Я на кон кур се ўжо трэ ці 

раз, і з кож ным пры ез дам за ўва жаю рост і раз віц цё. 

Вель мі ці ка ва на зі раць, як шмат цу доў ных га ла соў і перс-

пек тыў ных ар тыс таў пры яз джае ў Бе ла русь», — да даў 

рэ дак тар бры тан ска га ча со пі са «Опе ра» Джон Элі сан. 

Ну, а ге не раль ны ды рэк тар Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, 

стар шы ня жу ры кон кур су Ула дзі мір Гры дзюш ка, на га даў, 

што ар тыс таў пры ваб лі ва юць не толь кі маг чы мыя бу ду-

чыя кант рак ты, але так са ма ад чу валь ны ма тэ ры яль ны 

сты мул: пры за вы фонд кон кур су скла дае 28 ты сяч до-

ла раў ЗША: 10 ты сяч — Гран-пры, 8 ты сяч — І прэ мія, 

6 і 4 ты ся чы — ІІ і ІІІ прэ міі ад па вед на.

І вось інт ры га вы ра шы ла ся: Гран-пры жу ры пры су дзі ла 

Ксе ніі Не сця рэн цы (Ра сія), пер шую прэ мію і прыз гля дац кіх 

сім па тый за ва я ва ла Ла рэн Мі шэль з ЗША, дру гую атры маў 

яшчэ адзін прад стаў нік Ра сіі Дзміт рый Іван чэй, а трэ цюю 

па дзя лі лі па між са бой аме ры ка нец Эмет О' Хэн лан і бе ла-

рус ка На стас ся Ма ла шке віч (Ва хом чык). Акра мя та го, бы лі 

ўру ча ны да дат ко выя за ах воч валь ныя пры зы Ка ця ры не 

Ма ро за вай з Ра сіі і Суль ба ра ну Ой ка та Анд рэс Эс тэ ба ну з 

Ве не су э лы і не каль кі спе цы яль ных прэ мій — так, бе ла рус 

Анд рэй Ся лю цін атры маў у якас ці ўзна га ро ды ста жы роў ку 

ў ма ла дзёж най пра гра ме Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі, ра сі ян ка 

Ксе нія Не сця рэн ка — тое са мае за пра шэн не на між на-

род ны кон курс у Фран цыю і пра слу хоў ван не ў Ня мец кую 

опе ру на Рэй не, Эме та О' Хэн ла на за пра сі лі вы пра ба ваць 

свае сі лы ў Дзю сель дор фе, а Ка ця ры ну Ма ро за ву — у Со-

чы. І хто ве дае — маг чы ма, праз год-дру гі мы зноў па чу ем 

ка гось ці з іх на сцэ не бе ла рус кай опе ры, але ўжо ў якас ці 

су свет ных зо рак?..

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Тэ атрТэ атр

КА ЛІ ЗОР КІ ЗА ПАЛЬ ВА ЮЦ ЦА...
На шы за мя жойНа шы за мя жой

«А хто там ідзе...» 
па Бу э нас-Ай рэ се?

bolshoіbelarus.by.
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2015 г.
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Пра лёс і твор чы шлях кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры рас ка жуць за акі я нам. Вы-

стаў ку «За ву ся я толь кі Ян ка Ку па ла» ар га ні за ва ла па соль ства Бе ла ру сі ў Ар ген-

ці не. Яна пра е дзе па ўсёй кра і не і бу дзе па ка за на ў клу бах ды яс па ры.

Вы стаў ка, 
пры све ча ная 
Ян ку Ку па лу, 
ад кры ла ся 
ў Ар ген ці не

ʹ

КЛА СІ КІ КЛА СІ КІ 
КРО ЧАЦЬ КРО ЧАЦЬ 
У МА СЫ!У МА СЫ!

За вер ша на вы дан не трох том най 

пер са наль най эн цык ла пе дыі 

«Ян ка Ку па ла».

Толь кі што вы да дзе ны трэ ці том пер са наль-

най эн цык ла пе дыі «Ян ка Ку па ла», ку ды ўвай шлі 

ар ты ку лы на лі та ры «П — Я». Да лё ка не кож ная 

кра і на мае вы дан ні та ко га кштал ту. У Ра сіі ад-

на з пер шых пер са наль ных эн цык ла пе дый (дак-

лад ней — у СССР, бо ра бі ла ся яна з удзе лам 

ву чо ных роз ных рэс пуб лік вя лі кай кра і ны) бы ла 

вы да дзе на ў па чат ку 1980-х і пры све ча на кла сі ку 

рус кай лі та ра ту ры Мі ха і лу Лер ман та ву. Ва Укра і не 

ў са вец кі час вы да лі эн цык ла пе дыч ны ад на том-

нік «Та рас Шаў чэн ка». У Бе ла ру сі пер са наль ныя 

эн цык ла пе дыі бы лі пры све ча ны Фран цыс ку Ска-

ры ну, Мак сі му Баг да но ві чу. Але са мым пер шым 

быў эн цык ла пе дыч ны слоў нік «Ян ка Ку па ла» 

(у 1986-м го дзе, та ды яшчэ ад на том ны).

І вось — но вая эн цык ла пе дыч ная су стрэ ча з 

кла сі кам бе ла рус кай лі та ра ту ры. Ура жаль ная 

па дзея для ўсёй кра і ны!

Ка лі ты раж пер ша га вы дан ня Ку па лаў скай эн-

цык ла пе дыі быў 8000 эк зэмп ля раў, то за раз — 

1000 эк зэмп ля раў. Роз ні ца іс тот ная. Але, пэў на, 

праз які ўжо год шмат хто бу дзе шка да ваць, што 

не змог на быць гэ тае ўні каль нае, ба га тае на ку па-

лаз наў чую ін фар ма цыю вы дан не. Ся род аў та раў 

трох том най эн цык ла пе дыі «Ян ка Ку па ла» — Вя-

ча слаў Ра гой ша, Адам Маль дзіс, Ула дзі мір Гні-

ла мё даў, Мі ко ла Трус, Жан на Да пкю нас, Га лія 

Фа ты ха ва, ін шыя да свед ча ныя лі та ра ту раз наў цы, 

спе цы я ліс ты ў га лі не вы яў лен ча га мас тац тва, му-

зы кі, му зей шчы кі, ар хі віс ты. У эн цык ла пе дыі — 

ін фар ма цыя пра тво ры кла сі ка, га ра ды і ін шыя 

па се лі шчы, дзе ён па бы ваў, пра яго сяб роў, знаё-

мых, пе ра клад чы каў паэ зіі Ян кі Ку па лы на мо вы 

на ро даў све ту.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

12 ліс та па да пай шоў з жыц ця ге ній 

на цы я наль на га му зыч на га мас тац тва Ігар 

Мі хай ла віч Лу ча нок. Ён быў адзначаны мно гі мі 

ўзна га ро да мі і званнямі на род нага артыста 

СССР і Бе ла ру сі. Але ці не са мае га лоў нае, 

што вы зна ча ла гэ та га ўні каль на адо ра на га 

ча ла ве ка, — ён быў па-са праўд на му НА РОД НЫ 

КАМ ПА ЗІ ТАР БЕ ЛА РУ СІ.

...Гэ та ін тэр в'ю ад бы ло ся больш як 20 га доў 

та му на зад, у каст рыч ні ку 1996 го да. Эпо ха 

ве лі зар ных змен і ўзру шэн няў, час ста наў лен ня 

ма ла дой су ве рэн най Бе ла ру сі. Я пра ца ва ла 

ка рэс пан дэн там ад дзе ла куль ту ры «Звяз ды». 

Аку рат та ды шы ро ка аб мяр коў ва лі ся маг чы мыя 

ва ры ян ты Гім на Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а Ігар 

Мі хай ла віч Лу ча нок на той час ужо 15 га доў 

уз на чаль ваў Са юз кам па зі та раў кра і ны. 

Пад рых та ва нае да дру ку ін тэр в'ю не бы ло 

апуб лі ка ва на: чыс та тэх ніч на не ўда ло ся ўзгад ніць 

тэкст з суразмоўнікам. Без аў то гра фа Ма эст ра 

змя шчаць ма тэ ры ял па лі чы ла не маг чы мым. 

Жыц цё га зет чы ка заў сё ды на пру жа нае, па дзеі 

на кат ва лі ад на за ад ной. Так атры ма ла ся, што 

гэ тае ін тэр в'ю апы ну ла ся-згу бі ла ся ся род ін шых 

ма тэ ры я лаў у твор чым ар хі ве-дасье.

Ады ход Іга ра Мі хай ла ві ча Лу чан ка ўска лых нуў 

ус па мі ны пра тую даў нюю су стрэ чу. Ад шу ка ла 

ін тэр в'ю... З та го ча су шмат ва ды сплы ло. 

Ад нак, пра чы таў шы ру ка піс, ка ле га па ра і ла 

яго апуб лі ка ваць — як ад люст ра ван не і эпо хі, 

і па зі цыі твор цы ў па меж най сі ту а цыі «на 

ро ста нях». Мож на бы ло б кры ху пад рэ ту ша ваць 

ма тэ ры ял, але пе ра даю яго ў рэ дак цыю без 

ку пюр, з ня знач ны мі ска ра чэн ня мі. Хай да руе 

Ігар Мі хай ла віч «ня ўзгод не насць» пуб лі ка цыі 

на ўзда гон яго па мя ці: ге ні яль насць вы каз ван няў 

кам па зі та ра «за ві за ва лі» Гіс то рыя і Веч насць.

Му зы ́ кі ады хо дзяць — іх му зы ка гу чыць.

Тац ця на ПА ДА ЛЯК.


