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На му зыч най хва ліНа му зыч най хва лі

«Нас не зблы та еш 
на ват у цы віль ным»

— Наш ка лек тыў не па доб ны на 
ін шыя, — ка жа мас тац кі кі раў нік 

ан самб ля пес ні і тан ца Уз бро е-

ных Сіл Ула дзі мір ВА РА ПА ЕЎ. — 
Гэ та дзя ку ю чы та му, што мы яго 
са мі та кім зра бі лі. На ша га лоў ная 
за да ча — аба ро на Ай чы ны праз 
на шу твор часць. Праз та нец, праз 
пес ню мы да но сім слу ха чам лю боў 
да кра і ны, рас каз ва ем пра ма гут-
насць на шых Уз бро е ных Сіл. Ды 
і па доб на га на ша му ка лек ты ву ў 
кра і не ня ма. Вель мі ня прос та аб'-
яд наць пад ад ным да хам сал дат 
тэр мі но вай і кант ракт най служ бы 
і прос та цы віль ных лю дзей, якія, 
зда ва ла ся б, як мо гуць пад па рад-
коў вац ца ва ен ным? Але ўза е ма-
ра зу мен не, гар мо нія, якая ў нас 
ёсць унут ры ка лек ты ву, ра зу мен не 

та го, у імя ча го мы пра цу ем, да-
ся га юц ца дзя ку ю чы ня спын на му 
ад бо ру вы ка наў цаў. Вы пад ко вых 
лю дзей у нас ня ма.

З на шых шэ ра гаў вый шлі вель-
мі зна ка мі тыя ар тыс ты. Да стат ко-
ва зга даць Ула дзі мі ра Му ля ві на, 
Вік та ра Ву я чы ча, Яра сла ва Еў да-
кі ма ва, Ва ле рыя Ку чын ска га, Іга ра 
Алоў ні ка ва. У на с слу жыў вя до мы 
тэ ле вя ду чы Юрый Ні ка ла еў.

У на шым рэ пер ту а ры — не пес-
ні-ад на дзён кі, а фун да мен таль ныя 
тво ры, мы са мі ства ра ем му зы ку, 
якую вы кон ва ем. Да та го ж нас 
ні з кім не зблы та еш — дзя ку ю-
чы вон ка ва му вы гля ду і дыс цып-
лі не, на ват ка лі мы прый дзем у 
цы віль ным адзен ні. І гэ та — на ша 
ві зі тоў ка.

— На коль кі скла да на тра піць 

у ан самбль?

— У нас па штат ным рас кла дзе 
пра ду гле джа ны 74 стаў кі. На ту-
раль на, што па ста ян на га ні чо га ня-
ма, нех та сы хо дзіць, нех та пры хо-
дзіць. Усе вы ка наў цы му сяць мець 
му зыч ную аду ка цыю, але ў якас ці 
вы клю чэн ня мы мо жам узяць і са-
ма род каў. Бы лі та кія вы пад кі.

— Ці ёсць у ан самб ля вы ступ-

лен не, якое мож на вы лу чыць 

асоб на?

— Пэў на, не. Мы да ўсіх ім прэз 
ста вім ся вель мі сур' ёз на. На прык-
лад, мы вы яз джа ем што год у Ра-

сію, дзе вы сту па ем пад час спа бор-
ніц тваў па тан ка вым бія тло не, у 
якіх удзель ні ча юць больш за два 
дзя сят кі кра ін. На ша вы ступ лен-
не транс лю ец ца на ўвесь свет. Ці 
вось з апош ня га — пе ра мо га на 
між на род ным фес ты ва лі цар коў-
най му зы кі «Хай нуў ка», які пра-
хо дзіў у Поль шчы. Рэ пу та цыя, як 
вя до ма, за слу гоў ва ец ца спра ва мі і 
ча сам. І кож ны наш кан цэрт — гэ та 
цаг лін ка ў вя лі кі бу ды нак.

— Ці су пра цоў ні ча е це з ін шы-

мі твор чы мі ка лек ты ва мі?

— А як жа! На мі ну лым тыд ні 
на сцэ не Цэнт раль на га до ма афі-
цэ раў мы су мес на вы сту па лі з вы-
ха ван ца мі дзі ця чай му зыч най шко-
лы № 10 імя Гле ба ва. Кан так ту ем 
і з эст ра дай. У на шым ак ты ве — 

су мес ныя вы ступ лен ні з Ана то лем 
Яр мо лен кам, Іры най Да ра фе е вай, 
Інай Афа нась е вай, Ула дзі мі рам 
Пра ва лін скім, гур та мі «Сяб ры», 
«Ку па лін ка», Lіtеsоund. Вель мі 
шмат пра ца ва лі з Іга рам Лу чан-
ком. А што да за меж ных ар тыс таў, 
то згад ва юц ца кан цэр ты з Але гам 
Газ ма на вым, Аляк санд рам Мар-
ша лам, Іо сі фам Каб зо нам...

І гаст роль ны гра фік у нас вель мі 
на сы ча ны. Мы да ём ка ля 200 кан-
цэр таў за год. Зда ра ец ца і так, што 
вы сту па ем два ра зы на дзень. На-
прык лад, ужо рых ту ец ца свя точ-
ная пра гра ма, пры мер ка ва ная да 
75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі.

Фронт ме нам лю бо га му зыч на-
га ка лек ты ву, які вы кон вае пес ні, 
з'яў ля ец ца ва ка ліст. Мі ха і лу Лі лу, 
са ліс ту і ар тыс ту хо ру ан самб ля 
пес ні і тан ца, ня даў на споў ні ла-
ся 24 га ды. У па служ ным спі се 
та ле на ві та га юна ка, які спя вае 
лі рыч ным ба ры то нам, — лаў-
рэ ац тва і пе ра мо га больш чым 
на 30 між на род ных кон кур сах. 
Ён — трох ра зо вы лаў рэ ат спе-
цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та па 
пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі. 
Двой чы быў фі на ліс там дзі ця ча га 
кон кур су «Пес ня для Еў ра ба чан-
ня», дзе зай маў вы со кія мес цы. 
У ан самб лі ён зу сім ня даў на — 
два ме ся цы. Да гэ та га тры га ды 
быў са ліс там Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ака дэ міч на га му зыч на га 
тэ ат ра.

— Я тра піў у ан самбль пас ля 
та го, як прай шоў тры твор чыя 
пра слу хоў ван ні, здаў фі зіч ныя 
нар ма ты вы і тэст на псі ха ла гіч ную 

су мя шчаль насць, — за ўва жае 
Мі ха іл Лі ла. Вы ступ лен ні ан самб-
ля я ба чыў з са ма га дзя цін ства, 
па коль кі гэ ты ка лек тыў — адзін 
з трох вя ду чых у кра і не. Але дум-
ка пра тое, што я сю ды трап лю? 
Та ды гэ та па да ва ла ся фан тас ты-
кай...

Мя не пра слу хоў ва лі пры клад на 
тры ме ся цы. Па пра сі лі па ка заць 
як ма га больш дыя па зон свай го 
тэмб ру го ла су ў пла не афар бо вак, 
сты лё вых кі рун каў. І ка неш не ж, 
рэ пер ту ар так са ма важ ны. Я вы-
кон ваў кла січ ныя опер ныя тво ры, 
ра манс Рах ма ні на ва, апе рэ тач ныя 
і джа за выя тво ры, а так са ма су-

час ныя тво ры на па тры я тыч ную 
тэ ма ты ку.

Але за два ме ся цы служ бы ў 
ан самб лі рэ пер ту ар па поў ніў ся ка-
ла саль на. За ка рот кі тэр мін мне 
трэ ба бы ло вы ву чыць вя лі кую 
пра гра му да 80-год дзя ан самб ля 
і шмат пры го жых пе сень. За па ру 
дзён я пра чы таў больш за 30 ха ра-
вых пар ты тур, хоць да та го з імі не 
су ты каў ся. Ужо і са лі ра ваў адзін з 
тво раў — «Чыр ва на сцяж ная акру-
га Бе ла рус кая».

— Мі ха іл, а дзе ця жэй спя-

ваць — со ла або ў хо ры?

— Шчы ра ка жу чы, не ве даю. 
Я ж ка лісь ці ву чыў ся ме на ві та на 
ха рыс та, а пас ля пе ра ву чыў ся на 
опер на га спе ва ка. І вось на шмат-
лі кіх кон кур сах спя ва еш у адзі-
ноч ку, а пас ля вяр та еш ся да до му, 
ідзеш у хор — і ўсё нар маль на. 
Спра ва ў тым, што пра ца са ліс-
та — вель мі ад каз ная, на ця бе 
ўсе гля дзяць. Слу хач не пра ба-
чыць ні вод ны фальш, пра пу шча-
ны склад або не зу сім зра зу ме лую 
дык цыю. А ў хо ры вель мі важ ны 
«эфект пля ча». На прык лад, нель-
га ра зам з су се дам узяць ды хан-
не: гэ та лі чыц ца не пра фе сі я наль-
ным. У кан сер ва то рыі мы ха ра выя 
цяж кас ці на ват вы ву ча лі асоб ным 
прад ме там.

— На коль кі скла да ны гра фік 

вай ско ва га спе ва ка?

— У ан самб лі я зна хо джу ся з 
8-й ра ні цы. За мной за ма ца ва ны 
два ка бі не ты. У ха ра вым кла се я 
па чы наю рас пя вац ца. Ка лі па сту-
па юць ука зан ні ад афі цэ раў, я іх 
вы кон ваю. А 9-й ра ні цы ў нас па чы-
на ец ца пер шая га дзі на за нят каў. 
Яны цяг нуц ца пяць га дзін. Пас ля 
ў нас абед і са ма пад рых тоў ка. Па-
коль кі рэ пер ту ар у хо ру і ў ар кест-
ра змя ня ец ца па ста ян на, то трэ ба 
ва ло даць моц ным са ма кант ро лем. 
Але перш за ўсё мы — ва ен на слу-
жа чыя з усі мі іх аба вяз ка мі.

— А як пе ра адо лець страх пе-

рад пуб лі кай?

— Бо я зі ў мя не не бы ло з дзя-
цін ства. У ма лым уз рос це ты не 
та кі са ма кры тыч ны. І вы хо дзя чы 
вы сту паць на сцэ не ў ча ты ры-
пяць га доў, лёг ка за бу дзеш куп-
лет або паў то рыш яго двой чы. 
Але ка лі гле да чы гэ та за ўва жаць, 
то зро бяць скід ку на ўзрост, ча го 
не бу дзе з да рос лы мі. Ву чы це ся 
на сва іх па мыл ках — і ўсё атры-

ма ец ца! Адзін італь ян скі май стар 
мне ска заў цу доў ную рэч: ка лі 
мы не спя ва ем, мы спя ва ем. І 
на ад ва рот. Гэ та пра тое, што 
ка лі лю дзі ка жуць, то яны спя-
ва юць, каб да нес ці сваю дум ку 
да слу ха ча.

А вось стар шы на Аляк сандр 
Вод чыц шэ ра гі ан самб ля па поў-
ніў больш за тры га ды та му.

— Я су мя шчаю дзве па са ды. 
У вай ско вым склад ні ку стар шы-
на — ча ла век, які ад каз вае за сал-
дат тэр мі но вай ва ен най служ бы, 
чыс ці ню, па ра дак і дыс цып лі ну, 
ахай ны знеш ні вы гляд. А ў твор-
чым склад ні ку я — тру бач. Пра-
па на ва лі пра слу хац ца ў ан самб лі, 
яшчэ ка лі я ву чыў ся ў ка ле джы. 
Тра піў сю ды на тэр мі но вую ва ен-
ную служ бу, пас ля пе ра вёў ся на 
кант ракт. Пад ма ім кі раў ніц твам — 
пяць ча ла век з но ва га пры зы ву і 
ча ты ры з ра ней шых.

Зай ма ю ся му зы кай га доў з дзе-
ся ці. І ка лі шмат ка го ў му зыч ную 
шко лу ад вод зяць баць кі, то я пай-
шоў ту ды сам. У нас па су сед стве 
гра ла фар тэ пі я на. І мне моц на 
спа да ба лі ся гэ тыя гу кі. Два га ды 
ад ву чыў ся па кла се фар тэ пі я на, а 
пас ля па чуў гук тру бы. І тут я зра-
зу меў, што гэ ты ін стру мент — мой. 
Пяць га доў я ад ву чыў ся па кла се 
тру бы ў дзі ця чай му зыч най шко-
ле, пас ля ча ты ры га ды ў ка ле джы. 
І тры з па ло вай га ды ўжо тут.

Тру ба зай мае га лоў нае мес ца ў 
ар кест ры. Мы гра ем як со ла, так і 
ў ар кест ры. Шмат кам па зі цый вы-
кон ва юц ца ўжо на па мяць, та му 
што мно гія мо ман ты да вод зяц ца 
на рэ пе ты цы ях да аў та ма тыз му. 
У нас у ан самб лі толь кі два тру ба-
чы. І гэ та ўсклад вае яшчэ боль шую 
ад каз насць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«З на шых шэ ра гаў вый шлі 
вель мі зна ка мі тыя ар тыс ты. 
Да стат ко ва зга даць 
Ула дзі мі ра Му ля ві на, 
Вік та ра Ву я чы ча, Яра сла ва 
Еў да кі ма ва, Ва ле рыя 
Ку чын ска га, Іга ра 
Алоў ні ка ва. У нас слу жыў 
вя до мы тэ ле вя ду чы 
Юрый Ні ка ла еў».

Ан самбль пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл даў но стаў ад ным 

з са мых вя до мых твор чых ка лек ты ваў на шай кра і ны. 

Сё ле та ён ад свят ка ваў 80-ы дзень на ра джэн ня. 

Уз рост — па чэс ны. І за слу гі так са ма. У па чат ку 2019 го да 

ка лек тыў быў адзначаны спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта 

дзеячам культуры і мастацтва за высокія да сяг нен ні 

і рэа лі за цыю па тры я тыч на га пра ек та «Ай чы не слу жым». 

Па спра бу ем жа за зір нуць за ку лі сы...


