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НА СПЕК ТАК ЛI 
КУ ПА ЛАЎ СКА ГА ТЭ АТ РА

Пач нём са свай го. 27 са ка вi ка На цы я-

наль ны ака дэ мiч ны тэ атр iмя Ян кi Ку па лы 

ад крыў цэ лы ты дзень ан лайн-пры сут нас-

цi — у Мiж на род ны дзень тэ ат ра са сцэ ны, 

дзе iшоў са мы па пу ляр ны спек такль Ку па-

лаў ска га «Паў лiн ка», бы ла ар га нi за ва на 

пра мая транс ля цыя. У пра цяг iнi цы я ты вы 

да 2 кра са вi ка мож на бу дзе ў за пi се ўба-

чыць яшчэ тры спек так лi з асноў най i Ка-

мер най сцэн тэ ат ра — «Шко лу па дат ка-

пла цель шчы каў» у па ста ноў цы мас тац -

ка га кi раў нi ка Мi ка лая Пi нi гi на, яго ж спек-

такль-кан цэрт «Вель тмай стар-акар дэ он» 

у су пра ва джэн нi ар кест ра тэ ат ра i па ста-

ноў ку Дзмiт рыя Цiш ко «Ура джай» па вод ле 

дра ма тур га бе ла рус ка га па хо джан ня Паў-

ла Пра жко, якая бы ла рэа лi за ва на на Ка-

мер най сцэ не. Спа сыл кi на спек так лi мож-

на бу дзе знай сцi на сай це kupalauski.by i 

на ста рон ках тэ ат ра ў сац сет ках.

НА ПА КА ЗЫ 
АЎ ТАР СКА ГА КI НО 
НА MUBI

Стры мiн га выя плат фор мы ўжо не пер-

шы дзень ад бi ра юць гле да ча ў тра ды цый-

ных кi на тэ ат раў, а ў гэ тыя днi iм уво гу ле 

ўсе кар ты ў ру кi. У на шых шы ро тах да ступ-

ныя як усю ды iс ны Netflix, так i больш ла-

каль ныя Amediateka аль бо Кi на По шук HD. 

Звы чай на стры мiн га выя плат фор мы ма-

юць пэў ную «спе цы я лi за цыю» — се ры я лы, 

аль бо ў пер шую чар гу фiль мы, аль бо ў 

пер шую чар гу аў тар скае кi но. Дык вось 

нас цi ка вiць, вя до ма ж, апош няе, та му мы 

iдзём на най буй ней шы ў гэ тай сфе ры сэр-

вiс MUBI, на бы ва ем за адзiн до лар пад пiс-

ку на тры ме ся цы (ак цыя з'я вi ла ся ў су вя-

зi з пан дэ мi яй COVID-19) i атрым лi ва ем 

аса ло ду ад вы ключ ных фiль маў у вы со кай 

якас цi, якiя вам на ўрад цi дзе яшчэ прый-

дзе ў га ла ву па гля дзець. MUBI пра па нуе 

«фiль мы дня», да ступ ныя да пра гля ду на 

працягу месяца, якiя склад ва юц ца ў, лi чы, 

экс клю зiў ны плэй лiст з iг ра вых i да ку мен-

таль ных кар цiн роз ных га доў, i роз на га 

кштал ту пад бор кi. Ця пер на сай це мож на 

па гля дзець, на прык лад, «Па да рож жа да 

бе ра га» Кi ё сi Ку ра са вы, у ба га жы яко га не 

ад на ўзна га ро да Кан ска га кi на фес ты ва-

лю, рэ стаў ры ра ва ны «Хлеб наш на дзён-

ны» кла сi ка аме ры кан ска га кi но ча соў 

«за ла то га ве ку Га лi ву да» Кiн га Вi да ра (на 

апош нiм Бер лiн скiм кi на фес ты ва лi прай-

шла цэ лая рэт ра спек ты ва рэ жы сё ра) аль-

бо цу доў ную да ку мен таль ную ра бо ту пра 

фiль ммей ке раў ста рой фар ма цыi ў Су да-

не — кра i не, дзе зды маць кi но нель га. Мiж 

тым на зга да ным Кi на По шу ку HD фiль мы 

i се ры я лы мож на бяс плат на гля дзець да 

кан ца кра са вi ка.

НА «МАК БЕ ТА» ДЖУ ЗЕ ПЕ 
ВЕР ДЗI Ў БЕР ЛIН СКАЙ 
ДЗЯР ЖАЎ НАЙ ОПЕ РЫ

Ама та ры опер на га мас тац тва ў Бер лi-

не ся дзяць па да мах, та му Бер лiн ская 

дзяр жаў ная опе ра (адзiн з най ста рэй шых 

i най буй ней шых му зыч ных тэ ат раў у Гер-

ма нii, хоць толь кi ў ад ным Бер лi не мае 

не каль кiх кан ку рэн таў) ад мя няе свае па-

ста ноў кi i вяр тае гро шы за бi ле ты. За тое 

пуб лi куе цэ лы спiс бес каш тоў ных ан лайн-

ме ра пры ем стваў аж да 19 кра са вi ка — 

спа сыл ка на но вы за пiс ад кры ва ец ца 

апоўд нi кож на га дня i пра цуе на працягу 

двац ца цi ча ты рох га дзiн. У пра гра ме — 

«Мак бет» Джу зе пе Вер дзi з вы ка наў ца мi 

Пла сi да Да мiн га i Ган най Ня трэб ка (па-

каз ва ец ца як раз сён ня), «Цар ская ня вес-

та» Мi ка лая Рым ска га-Кор са ка ва ў па ста-

ноў цы ра сiй ска га опер на га рэ жы сё ра i 

двой чы лаў рэ а та прэ мii The Opera Awards 

Дзмiт рыя Чар ня ко ва (у пла не яшчэ не-

каль кi яго па ста но вак па Ры хар ду Ваг не-

ру i Сяр гею Пра коф' е ву), «Ле бя дзi нае 

во зе ра» Пят ра Чай коў ска га ў ха рэа гра фii 

Па тры са Бар та на асно ве вер сii Пе цi па-

Iва но ва, на рэш це, сiм фа нiч ныя кан цэр ты 

Iа га не са Брам са аль бо Ан то на Брук не ра 

ў вы ка нан нi Бер лiн скай дзяр жаў най ка пэ-

лы. Вы бi ра ю чы па ста ноў ку да пра гля ду, 

вар та звяр нуць ува гу на тое, што не кож-

ная з iх су пра ва джа ец ца анг лiй скi мi суб-

цiт ра мi. Рас клад i спа сыл кi да ступ ныя на 

сай це staatsoper-berlin.de.

У ЛУЎР
Як вы пом нi це, мас тац кi му зей Луўр за-

крыў ся ся род пер шых, а гэ та адзiн з са мых 

на вед валь ных му зе яў све ту, праз якi пра-

хо дзiць ка ля дзе ся цi мiль ё наў ча ла век 

што год (ка лi апе ля ваць да рэ корд на га 

2018-га). Так са ма як тэ ат ры i кан цэрт ныя 

за лы ар га нi зу юць па ка зы за пi саў сва iх тэ-

ат раль ных па ста но вак i кан цэр таў, му зеi 

ства ра юць ан лайн-эк скур сii. Луўр, на прык-

лад, пра па нуе не каль кi ту раў у свае скарб-

нi цы — та кiм чы нам мож на па гля дзець 

вы ста ву Дэ лак руа, Рэ мбран та i Цiн та рэ та 

«Пры ход мас та ка», егi пец кую ка лек цыю 

ста ра жыт на сцяў пе ры я ду фа ра о наў, роў i 

iн шае з тых ча соў, ка лi Луўр быў аба рон-

чай крэ пас цю фран цуз ска га ка ра ля Фi лi па 

Аў гус та, i на рэш це зай сцi ў Га ле рэю Апа-

лон, цэнт раль ная па нэль якой рас пi са на 

Дэ лак руа.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

Куль тур ная пра гра маКуль тур ная пра гра ма

КУ ДЫ «СХА ДЗIЦЬ» У СА МА IЗА ЛЯ ЦЫI
ЯШЧЭ НЕ КАЛЬ КI 

МЕС ЦАЎ 
ДЛЯ НА ВЕД ВАН НЯ

Вен ская опе ра, якая за кры та для 

гас цей, але што дзён на па каз вае свае 

опер ныя i ба лет ныя па ста ноў кi роз ных 

га доў ан лайн, — wiener-staatsoper.at

Мет ра по лi тан-опе ра, што ар га нi-

за ва ла се рыю «нач ных транс ля цый» 

сва iх вы ступ лен няў у HD якас цi, рас-

клад аб наў ля ец ца што тыд нё ва — 

metopera.org

Му зей Ва ты ка на, у за лы яко га 

мож на тра пiць праз не каль кi вiр ту аль-

ных ту раў — museivaticani.va

На цы я наль ная га ле рэя мас тац-

тваў у Ва шынг то не, дзе да ступ на не-

каль кi вiр ту аль ных эк скур сiй i iн шыя 

спо са бы да сле да ваць га ле рэй ныя ка-

лек цыi

Плат фор ма Coursera, на якой ста-

ла да ступ на без лiч аду ка цый ных кур-

саў са ўся го све ту (на анг лiй скай мо-

ве) — coursera.org.

Рас паў сюдж ван не COVID-19 i не аб ход насць за ста вац ца до ма пры му сi ла мно гiх 

шу каць аль тэр на ты ву звы чай ным спо са бам баў лен ня воль на га ча су. I ака за ла-

ся, што, зна хо дзя чы ся ў ха це цi ква тэ ры, мож на ар га нi за ваць са бе — дзя куй 

двац цаць пер ша му ста год дзю — цэ лую куль тур ную пра гра му. Нам рап там 

ад кры лi ся ледзь не ўсе дзве ры, бо га лоў ныя пля цоў кi све ту, стры мiн га выя 

плат фор мы, аду ка цый ныя сэр вi сы пад ла дзi лi ся пад аб ста вi ны i су пра ва дзi лi 

ка рыс таль нi ка маг чы мас цю так цi iнакш пры чы нiц ца да свай го вы со ка га. Так, 

гэ та iн шы фар мат «ме ра пры ем стваў» ды iн шае ўспры няц це, але ўсё ж у тым, 

каб узяць ке лiх вi на i ўклю чыць транс ля цыю з Бер лiн скай дзяр жаў най опе ры, 

ёсць ней кi шарм. Пра па ну ем не каль кi ва ры ян таў, ку ды «сха дзiць» блi жэй шым 

ча сам, зна хо дзя чы ся до ма ў са ма iза ля цыi.

— Ліб рэ та опе ры «Пры зна-

ча ны час» вы на пі са лі па вод-

ле апа вя дан ня Рэя Брэд бе ры, 

у якім ін ша пла не ця не за хоп лі-

ва юць зям лян, вы ка рыс тоў ва-

ю чы для гэ та га іх дзя цей. Ці 

іс нуе ней кая су вязь, ча му ме-

на ві та гэ тае апа вя дан не і ме-

на ві та ця пер?

— Та кой су вя зі ня ма, ідэя на-

пі саць гэ тую опе ру прый шла мне 

ў га ла ву га доў трыц цаць та му. 

Ка лі я пра чы таў «Пры зна ча ны 

час», я быў ім ска ро ны: ці ка вы 

сю жэт, ды на міч ная, ма біль ная 

струк ту ра і га лоў най ру ха ю чай 

сі лай з'яў ля юц ца дзе ці, што мя не 

заў сё ды ці ка ві ла — мая пер шая 

опе ра («Дзяў чын ка, што на сту пі-

ла на хлеб» па вод ле Ан дэ р-

сэна. — Аўт.) так са ма звя за на з 

дзець мі. Так атры ма ла ся — гэ-

тыя трыц цаць га доў я зай маў ся 

ўсім чым за ўгод на, толь кі не 

«Пры зна ча ным ча сам», а паў та-

ра го да та му ён не ча ка на ўспых-

нуў і вель мі хут ка на пі саў ся.

— Ака дэ міч ная му зы ка час-

та ўспры ма ец ца як вы со кае 

мас тац тва, якое зна хо дзіц ца 

над зям ной мі тус нёй, — ці вар-

та шу каць у ёй су вя зі з рэ ча-

іс нас цю?

— Мы з ва мі раз маў ля ем пра 

опе ру, а гэ та спе цы фіч ны жанр — 

за ста ю чы ся вы со кім мас тац твам, 

яна мо жа быць мас тац твам ву ліч-

ным. Най леп шую опе ру на све це, 

«Чароўную флейту» Моцарта, 

мож на на свіс таць, бо яна зня та з 

ву лі цы, з вус наў мі на коў. Не да-

рэм на Вер дзі пе рад прэм' е рай 

«Ры гале та» на ват на рэ пе ты цы ях 

ха ваў Пе сень ку Гер ца га: ён ве-

даў, што як толь кі яна вы рвец ца 

вон кі, яе тут жа за спя вае ўвесь 

го рад, а кам па зі тар ха цеў, каб 

упер шы ню яна пра гу ча ла ме на-

ві та ў тэ ат ры. У «Во цэ ке» Аль ба-

на Бер га на звы чай най буль вар-

най мя са руб цы бу ду ец ца вы со кая 

тра ге дыя. Вазь мі це «Аі ду» та го ж 

Вер дзі — жу дас ная вам пу ка ў сю-

жэ це, а з яе атрым лі ва ец ца такая 

бос кая пры га жосць, як ня бес ны 

фі наль ны ду эт Аі ды і Ра да ме са.

— Па ма іх ад чу ван нях, у 

Мін ску ня час та ад бы ва юц ца 

прэм' е ры тво раў бе ла рус кіх 

кам па зі та раў. Вы ўжо пры зна-

ны аў тар, ва шы ра бо ты вы-

кон ва юц ца ў роз ных кра і нах 

све ту, вы пі ша це для тэ ат ра і 

кі но — ці час та ва шы ака дэ-

міч ныя тво ры мо гуць гу чаць у 

Бе ла ру сі?

— Што да мя не, то я пра цую 

як раз у рэ жы ме спры ян ня з бо ку 

лі да раў му зыч най куль ту ры і фі-

лар ма ніч ных ін сты ту цый — з 

1992 го да ў мя не прай шло на 

зайз драсць шмат кан цэр таў. 

У са вец кі час амаль ні чо га май го 

не вы кон ва ла ся, але ў пост са-

вец кі ўсё най леп шае, што я пі саў, 

тут жа іг ра ла ся. Удо сталь сён ня 

гу чаць і ма ла дыя кам па зі та ры, 

напрыклад, Воль га Пад гай ская, 

Канстанцін Яськоў. Але па ра докс 

у ін шым: у нас знік ла бе ла рус кая 

му зы ка, на прык лад, XX ста год-

дзя, а ёсць тво ры, якія аб са лют-

на не пра ві ні лі ся тым, што на пі-

са ныя ў са вец кія ча сы. Да гэ туль 

не па стаў ле на най леп шая бе ла-

рус кая опе ра «Ма тух на Ку раж» 

Сяр гея Кар тэ са, а гэ та гань ба 

для куль тур на га кі раў ніц тва 

кра і ны — на та кія рэ чы, а не на 

хла ма вае кі но, трэ ба вы дзя ляць 

міль ё ны. Да та го ж, ка лі вы апош-

ні раз чу лі са сцэ ны «Ці ля Уленш-

пі ге ля» аль бо «Вы бран ні цу» Яў-

ге на Гле ба ва, пры чым не ўрыў кі, 

а ўсур' ёз, як гэ та іг ра ла ся ў 

1970-я? Між ін шым, у кан цы 

1960-х — па чат ку 1970-х мін ская 

фі лар мо нія пра да ва ла аба не-

мен ты, дык вось у кож ным аба-

не мент ным кан цэр це апроч, на-

прык лад, Трэ цяй сім фо ніі Бет хо-

ве на і не ча га з Чай коў ска га аба-

вяз ко ва ста яў твор бе ла рус ка га 

кам па зі та ра — доб ры, ся рэд ні 

аль бо дрэн ны, але ён гу чаў. Та-

кім чы нам вы кон ва лі ся сім фо ніі 

Абел іё ві ча — я не ска жу, што гэ-

та му зы ка, роў ная сім фо ні ям 

Шас та ко ві ча, але тым не менш 

грун тоў нае еў ра пей скае пісь мо. 

Па стаў це сён ня сто ча ла век і за-

пы тай це, хто та кі Леў Ма і се е віч 

Абел іё віч, — вы лу пяць во чы. За 

ча сы са вец кай ула ды ў нас на за-

па ша ны вя ліз ны ба гаж му зы кі — 

бы вае, край не ніз кай якас ці, але 

не ка то рыя тво ры здоль ныя ўпры-

го жыць лю бую кан цэрт ную пра-

гра му. Зда ра ец ца, кла сі кай лі-

чыц ца тое, што ёй не з'яў ля ец ца, 

ска жам, кантаты Ана то ля Ба га-

ты ро ва. За тое «Пес ні Хі ра сі мы» 

Дзміт рыя Смоль ска га маг лі б 

шмат для ка го зра біць па го ду, 

пры гэ тым у яго ж ара то рыі «Па-

эт» пра Ян ку Ку па лу ня ма ні вод-

най жы вой но ты, а Ар кадзь Гу-

раў, на пі са ным у тым жа го дзе 

«Апраў дан нем Афе ліі», жы вы 

на заў сё ды. Ка лі ўсё гэ та пач не 

гу чаць, мож на бу дзе па сту по ва 

па бу да ваць пра віль ную, а не 

ска жо ную гіс то рыю бе ла рус кай 

му зы кі.

— Вы ду ма е це, хто па ві нен 

гэ та пра іні цы я ваць?

— Без умоў на, ва ўсім све це 

іс нуе прак ты ка вы дзя лен ня дзяр-

жаў ных гран таў, бо дзяржава 

ад каз вае за за ха ван не на цы я-

наль най па мя ці. Так ад бы ва ец-

ца ў Поль шчы, Фран цыі, ЗША, 

Аў стра ліі, Но вай Зе лан дыі — 

лю бой цы ві лі за ва най кра і не све-

ту. Мы ў гэ тым сэн се не прос та 

не цы ві лі за ва ная кра і на, але і 

бліз ка да гэ та га ста ну не пад-

сту пі лі ся. Доб ра, што за ха ва лі 

свой бес прэ цэ дэнт ны фальк лор, 

але трэ ба та кім жа чы нам па ста-

віц ца і да ары гі наль най твор час-

ці. Ма гу вас за пэў ніць, ся род той 

проць мы му зы кі, якая за піс ва-

ец ца і вы да ец ца ў Поль шчы, дай 

бог, ка лі ёсць пяць пра цэн таў 

якас най — тым не менш яна ўся 

важ ная, бо з'яў ля ец ца куль тур-

най па мяц цю цы ві лі за цыі.

— Вы ву чы лі ся ў му зыч най 

шко ле ў Мін ску і ў кан сер ва-

то рыі ў Ле нін гра дзе — гэ та 

1970-я — па ча так 1980-х га доў. 

Ці іс на ва ла ўмоў ная «лі нія 

пар тыі», па якой у той час пра-

хо дзі ла му зыч ная аду ка цыя?

— Яна пра хо дзі ла па лі ніі 

пар тыі Рым ска га-Кор са ка ва: 

кам па зі тар ская аду ка цыя ў Ле-

нін гра дзе бы ла па бу да ва на на 

тым, што бы ло рас пра ца ва на ім 

у кан цы XІX — па чат ку XX ста-

год дзя. На дру гім кур се мы бы лі 

аба вя за ны на пі саць ва ры я цыі, 

на трэ цім — санату, потым скон-

чыць буй ны твор і  так да лей — 

гэ та ў ча сы, ка лі ўсё сваё ўжо 

ства ры лі Джон Кейдж і Карл-

хайнц Штак хаў зен. Што да ты-

чыц ца ка му ніс тыч най пар тыі, 

яна, ка неш не, уплы ва ла на 

агуль ны на строй. Мя не спра ба-

ва лі ад лі чыць з пер ша га го да, 

бо я з сяб ра мі, на прык лад, зай-

маў ся сам вы да там Ман дэль-

шта ма, Брод ска га, Ера фе е ва і 

ін шых, не як мя не арыш та ва лі, 

але хут ка вы пус ці лі, спра ба ва лі 

за браць у ар мію, але не за бра-

лі, — то-бок гул лі выя скла да нас-

ці ўзні ка лі. Га лоў нае бы ло свое-

ча со ва аба зна чыць, на якім ба ку 

ба ры кад ты зна хо дзіш ся, і та ды 

ад но сі ны з ула дай склад ва лі ся 

ка рэкт на: ты ве даў, ча го ад яе 

ча каць, яна ве да ла, ча го ад ця-

бе ча каць. Мя не не вы кон ва лі — 

ну і пля ваць, мае но ты не пуб лі-

ка ва лі — ну і пля ваць, я на столь-

кі па гард лі ва ста віў ся да пар тыі, 

што мне ад яе ні чо га бы ло не 

трэ ба, а яна пла ці ла той жа ма-

не тай. Гэ та бы ло джэнтль мен-

скае па гад нен не па між нелю бі-

май дзяр жа вай і не лю бі мым 

чле нам гэ тай дзяр жа вы.

— Усім доб ра вя до мая за-

кры тасць са вец кай пра сто-

ры — як у та кіх умо вах вы 

атрым лі ва лі поў нае ўяў лен не 

пра му зы ку?

— Дзя ку ю чы ма ёй род най 

цёт цы Іры, якая пас ля вай ны 

ака за ла ся спа чат ку ў Гер ма ніі, 

а по тым пе ра еха ла ў ЗША. Яна 

бы ла цу доў ная пі я ніст ка і ў ся-

рэ дзі не 1950-х ста ла кан цэрт-

май страм ба лет най шко лы 

Джор джа Ба лан чы на ў Нью-Ёр-

ку. Пры бліз на ў 1955 го дзе яна 

знай шла нас праз Чыр во ны 

крыж і па ча ла нам да па ма гаць, 

у пры ват нас ці, ка лі я стаў зай-

мац ца му зы кай, яна па ма іх 

прось бах вы сы ла ла но ты і плас-

цін кі. У вы ні ку ў мя не адзі на га ў 

та ды яшчэ не міль ён ным, але 

вя лі кім го ра дзе Мін ску бы лі за-

пі сы поз ня га Стра він ска га, Ай-

вза, Штак хаў зе на, Кей джа, по-

тым Шон бер га, Ве бер на і Бер га 

з Но вай вен скай шко лы — усё 

аж да аль бо маў «Бітлз». І гэ та 

да зво лі ла мне здзейс ніць пра-

рыў праз жа лез ную сця ну, не 

толь кі акус тыч ны, але і эс тэ тыч-

ны, і ідэа ла гіч ны.

— Та кое ба гац це бы ло вы-

клю чэн нем, а што стра ці лі 

тыя, для ка го ўсё гэ та бы ло 

не да ступ на?

— Бе ла рус кая му зы ка та го 

ча су ўяў ля ла са бой за па вед нік 

са вец кай свя до мас ці, яна ад гу-

ка ец ца ў нас аж да сён ня. Ка-

неш не, мно гае мы ўжо атрэс лі, 

але на стаў ні кі сён няш ніх на стаў-

ні каў ву чы лі ся ў Ба га ты ро ва, а 

гэ та на клад ае свой ад бі так. Ба-

га ты роў, на прык лад, вы ха ваў 

най та ле на ві цей ша га Яў ге на Гле-

ба ва: той у вы ні ку быў аб са лют-

на не раз бор лі вы ў рэ чах, якія 

па він на дык та ваць сум лен не 

мас та ка, — што мож на пі саць, а 

што не, якія за мо вы пры маць, а 

якія не. Ён ства раў шэ дэў ры і ў 

той жа час сім фо нію «Да мі ру», 

араторыю «Свяці, зара» і ін шае. 

Мі ке лан джэ ла му чы ла пы тан не, 

ці са праўд ная пе рад ім з'я ві ла ся 

пры га жосць, — дык вось Гле ба-

ва та кія пы тан ні не му чы лі. Ка лі 

я ў ва сям нац цаць га доў з'е хаў 

ад сюль, сі ту а цыя тут бы ла вель-

мі скла да ная.

— Што ад бы ва ла ся ў бе ла-

рус кай му зы цы ў 1990-я? Ці 

змя ні ла ся неш та з рас па дам 

Са вец ка га Са ю за?

— Ка рот ка ча со вы, але вы-

раз ны рэ не санс, у якім я меў го-

нар уз яць удзел, ка лі ўспом ніць 

маю сю і ту «Пес ні Ар бац ка га 

Два ра» аль бо ара то рыю «Ку-

ран ты». З ад на го бо ку, у кра і не 

ста ла вель мі цяж ка жыць, і вя-

лі кая коль касць вы со ка клас ных 

му зы кан таў з'е ха ла, та му ад ра-

зу і на доў гі час, на прык лад, ста-

лі горш іг раць ар кест ры. Але 

на строй та ды быў ка ла саль ны, 

раз ве яў ся са вец кі міф, што бе-

ла рус кая пра фе сій ная му зы ка 

па ча ла ся ў 1917 го дзе: ака за ла-

ся, што і да 1917-га ў нас іс на-

ва лі кан та вая куль ту ра, ін стру-

мен таль ная тра ды цыя, у пры-

двор ных тэ ат рах ста ві лі ся опе-

ры, на пі са ныя тут, а не дзе-не-

будзь у Іта ліі. Воль га Да дзі ё ма ва 

ста ла рас коп ваць «між рэ гі я-

наль ную» спад чы ну, якая ра ней 

нам і не сні ла ся. Згод на з яе тэ-

о ры яй геа гра фіч нае па ла жэн не 

да зва ляе лі чыць Бе ла русь паў-

на праў най удзель ні цай агуль на-

еў ра пей ска га му зы каль на га 

пра цэ су, ад па вед на, мно гае з 

та го, што мы лі чым, на прык лад, 

поль скай му зы кай, лі чыц ца і бе-

ла рус кай, та му што бы ло ство-

ра на на адзі най між рэ гі я наль най 

пра сто ры. Збор нік «По лац кі 

сшы так», які на зы ва ец ца так па 

міс ты фі ка цыі, — як раз адзін з 

та кіх пом ні каў. У са вец кі пе ры яд 

лі чы ла ся, што ў Бе ла ру сі іс на ваў 

хі ба толь кі фальк лор, хоць ён 

са праў ды адзін з са мых уні каль-

ных у све це, лю бы фальк ла рыст 

вам ска жа, што мы жы вем у 

бла сла вё най кра і не. Гэ та, да рэ-

чы, па ка заль на для бе ла рус кай 

гіс то рыі: ства раць аў тар скае ў 

нас прак тыч на не бы ло ча су. 

Ска жам, у XVІІ ста год дзі вы се лі 

пі саць ра ман, а ў гэ ты час да 

акна па ды хо дзяць лю дзі са 

збро яй, вы бі ва юць шкло і ка-

жуць: «Вы ходзь», — і ўсё. Аў тар-

скае не маг ло ўста яц ца, за тое 

фальк лор па сту по ва з па ка лен-

ня ў па ка лен не за хоў ваў ся. Ка лі 

з'я ві лі ся «Пес ня ры», з па да чы 

ця пе раш ніх «ле ген даў» бе ла-

рус кай му зы кі Ге на дзя Ці то ві ча 

і Ры го ра Шыр мы ўзнік страш ны 

скан дал — яны пад ня лі хай, маў-

ляў, ней кія доў га ва ло сыя ло хі 

рас топт ва юць свя ты бе ла рус кі 

фальк лор. Пай шоў са праўд ны 

ідэа ла гіч ны ан ты пес ня роў скі 

танк, але гурт пе ра мог на Усе са-

юз ным кон кур се ар тыс таў эст ра-

ды ў Маск ве і ўсё кры ху сціх ла. 

Усё ж свет за пеў бе ла рус кія пес-

ні дзя ку ю чы Му ля ві ну, а Ва ло дзя 

быў ге ні яль ны ча ла век...

Гу та ры ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Поў ную вер сію ін тэр в'ю чы-

тай це на сай це zvіazda.by

«У на шых пры двор ных тэ ат рах 
ста ві лі ся опе ры, на пі са ныя тут, 

а не дзе-не будзь у Іта ліі»Выпуск № 12 (500)

Асо баАсо ба
Віктар КАПЫЦЬКО:

У Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар мо ніі ад бы ла ся прэм' е ра опе-

ры «Пры зна ча ны час», а мы су стрэ лі ся з яе аў та рам Вік та рам 

Ка пыць ко, яко га вы не маг лі не чуць — кам па зі тар вя до мы 

не толь кі ака дэ міч ны мі тво ра мі, але і ра бо тай у кі но і тэ ат ры. 

Та му ка лі вы ба чы лі філь мы «Анас та сія Слуц кая», «У чэр ве ні 

41-га» аль бо, з апош ня га, «Сля ды на ва дзе», ка лі вы ама тар 

да ку мен таль ных ра бот Адоль фа Ка неў ска га аль бо ка лі вы 

зна ё мыя са спектаклямі Валера Раеўскага ў Купалаўскім — 

вы наш клі ент. Між тым спа дар Вік тар з'яў ля ец ца аў та рам 

опер, сім фо ній і кан тат, яго му зы ка гу чыць у роз ных кут ках 

све ту, а ў Бе ла ру сі з ім пра цу юць най леп шыя вы ка наў цы. 

І што га лоў нае для на шай раз мо вы — гэ та ча ла век шы ро кіх 

ве даў і ўяў лен няў, та му і тэ ма му зы кі да зво лі ла па га ва рыць 

пра больш шы ро кія, «пры зем ле ныя» ка тэ го рыі.

Дзя ку ю чы маш таб на му пра ек ту, пры-

све ча на му 75-год дзю Вя лі кай Пе ра мо гі 

і рэа лі за ва на му Мі ніс тэр ствам ін фар ма-

цыі і лаў рэ а там прэ міі «За ду хоў нае ад-

ра джэн не» Ула дзі мі рам Лі ха дзе да вым 

пры пад трым цы Мі ніс тэр ства куль ту ры, 

у На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі 

ўра чыс та ад кры ла ся вы стаў ка «Вай на 

і мір. Вяр тан не».

У экс па зі цыі прад стаў ле ны ба га тая ка лек-

цыя ста ра даў ніх паш то вак з вы ява мі бе ла-

рус кіх га ра доў па чат ку ХХ ста год дзя, уні каль-

ныя ру ка піс ныя да ку мен ты XVІ-XVІІ ста год-

дзяў, ста ра дру ка ва ныя і рэд кія кні гі, пе ры я-

дыч ныя вы дан ні XVІІІ-ХІХ ста год дзяў.

Упер шы ню дэ ман стру юц ца шы ро кай пуб-

лі цы і та кія ар тэ фак ты, як пісь мо вы пры бор 

кня зёў Ра дзі ві лаў, ме даль за ўзяц це го ра да 

По лац ка Стэ фа нам Ба то ры ем у 1579 го дзе, 

па мят ная чы гун ная плі та да 500-год дзя пе ра-

мо гі ў Грун валь дскай біт ве (1910), ме даль 

удзель ні ка пе ра гавораў па Брэсц кім мі ры 

1918 го да, драў ля ныя скульп ту ры XVІІ-XVІІІ ста-

год дзяў, на пра столь ны крыж і скла дзень ка та-

ліц кі ды пра ва слаў ны кан ца XІX ста год дзя.

На ад крыц ці вы стаў кі пры сут ні ча лі на мес-

нік мі ніст ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ігар Бу зоў скі, ге не раль ны ды рэк тар На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман Ма туль-

скі, ды рэк тар вы да вец ка га до ма «Звяз да» 

Па вел Су ха ру каў і ды рэк тар На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея Бе ла ру сі Па вел Са по-

цька.

— Пе ра мо га ка ва ла ся не толь кі з 1941 да 

1945 го да. Ге ра ізм на шых прод каў фар мі ра-

ваў ся на пра ця гу доў гіх га доў, — ад зна чыў 

на ад крыц ці пра ек та на мес нік мі ніст ра ін фар-

ма цыі. — Свят ка ван не 75-год дзя Вя лі кай Пе-

ра мо гі сім ва лі зуе кроп ку ў гіс то рыі кро ва пра-

ліц ця на бе ла рус кай зям лі і пры мна жэн не 

но вых мір ных пе ра мог. Мір, што ў наз ве, — 

час вяр тан ня стра ча на га. І дзя ку ю чы та кім 

эн ту зі яс там, як Ула дзі мір Лі ха дзе даў, мы мо-

жам ба чыць на шы гіс та рыч ныя каш тоў нас ці, 

гра ні гэ тай Вя лі кай Пе ра мо гі. Та кія вы стаў кі 

вель мі важ ныя для гра мад ства.

Част ка экс па на таў па до ра на Ула дзі мі рам 

Лі ха дзе да вым На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе-

ла ру сі і На цы я наль на му гіс та рыч на му му зею. 

На ад крыц ці вы стаў кі ў дар му зею пе ра да-

дзе ныя паш то выя паш тоў кі з ві да мі бе ла рус-

кіх га ра доў, кні гі, ся рэб ра ныя лыж кі і чар ка 

XІX-XX ста год дзяў.

Вік то рыя АС КЕ РА.

Вы ста ваВы ста ва

АД ЧУЦЬ, 
ЯК ФАР МІ РА ВАЎ СЯ 

БЕ ЛА РУС КІ ДУХ

У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі ад крылася 
вы стаў ка ар тэ фак таў з ка лек цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва
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«Школа па дат ка пла цель шчы каў» у Купалаўскім.


