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— Яд ві га Кан стан ці наў-

на, сё ле та вы бы лі су стар-

шы нёй на прэ стыж ным 

ва каль ным кон кур се «Ма-

ла дзі чок». Што «чап ляе», 

бя рэ за ду шу вас у су час-

ных юных ар тыс тах, а ча-

го ім, маг чы ма, бра куе?

— За ло гам пос пе ху, пе-

ра мо гі на кон кур сах з'яў ля-

юц ца пра ца люб ства і вя лі-

кае жа дан не вы сту паць на 

сцэ не — не толь кі з бо ку 

баць коў і пе да го гаў, але і 

з бо ку са мо га юна га вы ка-

наў цы. Ска жам, што да ты-

чыц ца «Ма ла дзіч ка», мне 

гэ ты кон курс пры нёс не-

ве ра год нае за да валь нен-

не — на столь кі ду шэў най 

і цёп лай бы ла ат мас фе ра, 

на столь кі вы со кі ўзро вень 

та лен ту і пад рых тоў кі па каз-

ва лі ўдзель ні кі, а гэ та дзе ці 

і мо ладзь ад 6 да 19 га доў. 

У кож ным вы ха дзе кан кур-

сан таў бы лі ві даць вя лі кая 

пра ца і май стэр ства на шых 

цу доў ных пе да го гаў і твор-

чая са ма ад да ча дзя цей. 

Вы дат ныя ва каль ныя да-

ныя, па тэн цы ял — гэ та ўсё 

ад чу ва ец ца, але най больш 

моц нае ўра жан не, ка неш-

не, па кі ну лі тыя дзе ці, у якіх 

ёсць, акрамя таго, пэў ная 

ар тыс тыч ная ха рыз ма...

На огул, кон кур сы — рэч 

аб са лют на не аб ход ная для 

ар тыс та. Бо сён ня, як і ў мі-

ну лы час, яны вы яў ля юць 

най леп шых, рас кры ва юць 

маг чы мас ці і ўдас ка наль-

ва юць здоль нас ці ўдзель ні-

каў. Гэ та штур шок для та го, 

каб іс ці на пе рад. На тым 

жа «Ма ла дзіч ку» ў дзе цях, 

якіх я ба чу на роз ных кон-

кур сах не пер шы год, быў 

ві да воч ны не толь кі пра фе-

сій ны рост, але і ра зу мен-

не, ці твая гэ та спра ва. Бо, 

па вер це, пра фе сі я на лы ба-

чаць, з якой пры чы ны юны 

вы ка наў ца ста іць на сцэ не: 

ці гэ та па трэб на яму, ці гэ-

та рэа лі за цыя баць коў скіх 

ам бі цый аль бо пе да го гаў. 

І ўста ноў ка «Ты са мы леп-

шы, ты зор ка», якую да юць 

сва ім дзе цям мно гія баць кі, 

на мой по гляд, толь кі на шко-

дзіць — яна пе ра шка джае 

аб' ек тыў на аца ніць ся бе.

— Час та да во дзі ла-

ся чуць ад ар га ні за та раў 

дзі ця чых кон кур саў, што 

мно гія юныя ар тыс ты ці 

іх пе да го гі па мы ля юц ца з 

вы ба рам рэ пер ту а ру і бя-

руць пес ню не па ўзрос це, 

што так са ма псуе ўра жан-

не...

— Так, гэ та са праў ды 

рас паў сю джа ная праб ле ма. 

Пе да гог мо жа ўзяць за над-

та скла да ны твор, які дзі ця 

не ра зу мее. Але ж кож нае 

сло ва, якое гу чыць са сцэ-

ны, му сіць прай сці праз га-

ла ву, праз ду шу, праз сэр-

ца. А ка лі яно пра хо дзіць мі-

ма, то ўра жан не губ ля ец ца, 

ар тыст спя вае без да кор на, 

але не зна хо дзіць вод гу-

ку ў слу ха чоў. На ват ка лі 

ты доб ра спя ва еш, але не 

ма еш ар тыс тыч най жыл кі, 

аду хаў лё нас ці, — та кое вы-

ка нан не не кра нае, якія б ні 

бы лі тэх ніч ныя ва каль ныя 

маг чы мас ці, пра віль нае ін-

та на ван не, аб са лют ны слых 

і гэ так да лей. Бы вае на ад-

ва рот: ха рыз ма тыч нае дзі-

ця, ёсць дыя па зон, ёсць да-

ныя і тэмбр сім па тыч ны, — а 

спя вае фаль шы ва, ін та на-

цыя куль гае. Бы вае, ёсць і 

тое, і дру гое — і ва каль ныя 

маг чы мас ці, і ар тыс тызм, — 

але пе ра шка джае вы бар рэ-

пер ту а ру аль бо ня пра віль на 

па да бра ная аран жы роў ка. 

Яр кі прык лад — «Ма літ ва» 

Але га Мол ча на на вер шы 

Ян кі Ку па лы, якую вы кон-

ваў на кон кур се Ва ня Лар-

чан ка. Ён атры маў пер шую 

прэ мію — ня гле дзя чы на 

тое, што аран жы роў ка пес ні 

бы ла ня ўда лая, бо не ўліч-

ва ла не аб ход ныя для зруч-

на га ва каль на га вы ка нан ня 

мо ман ты, не бы ло на ват дзе 

ўдых нуць; але пры гэ тым у 

яго  го ла се, у па да чы «Ма літ-

вы» бы ло са мае га лоў нае: 

ён ра зу меў і ад чу ваў, пра 

што і для ча го спя вае, ён са-

праў ды ма ліў ся.

А што да ты чыц ца ўво гу ле 

са мых рас паў сю джа ных па-

мы лак, та кіх як пэў ныя хі бы 

ў ін та на цыі, не ка то рая за-

ціс ну тасць на сцэ не, — гэ та 

ўсё вы праў ля ец ца з ча сам, з 

на быц цём во пы ту пуб ліч ных 

вы ступ лен няў, пад час ча го, 

улас на, ар тыст і ста но віц ца 

ар тыс там.

— А ка лі кон курс ны 

во пыт доў гі час ад моў ны, 

ад куль на брац ца сіл іс ці 

да лей?

— Каб не схі ліц ца пад 

гру зам ня ўдач, а раз ві вац ца 

і са ма ўдас ка наль вац ца, па-

трэб ны пра віль ны на строй. 

Паў та ру ся, са мае гор шае, 

што мож на зра біць, — 

уклас ці дзі ця ці ў га ла ву 

пе ра ка нан не «Ты «зор ка», 

ты най леп шы». Так, трэ ба 

ве рыць у свае сі лы — але 

нель га ся бе пе ра ацэнь ваць. 

Ка лі по тым вы яў ля ец ца, 

што ты не са мы леп шы, — 

каб вы ве да лі, коль кі ў ва чах 

дзя цей рас ча ра ван ня! Але 

на ват ка лі ты не атры маў 

гэ тую прэ мію і той дып лом, 

у ця бе за ста ло ся са мае га-

лоў нае — во пыт удзе лу ў 

кон кур сах, ра зу мен не сва-

іх па мы лак. Трэ ба пры маць 

лю быя вы ні кі, і пры маць іх з 

ра дас цю, бо гэ та не ацэн ная 

сцэ ніч ная шко ла. У рэш це 

рэшт, у час зра зу мець, што, 

ма быць, та бе вар та іс ці па 

ін шым шля ху, — так са ма 

каш тоў на. На прык лад, ка-

лі ў ця бе ёсць ар тыс тыч ныя 

здоль нас ці, але куль гае 

ін та на цыя, мож на ады сці 

ад эст рад на га ва ка лу, а 

па спра ба ваць ся бе ў тэ ат-

ры — сён ня вы бар да во лі 

раз на стай ны. І ка неш не, не 

трэ ба пры му шаць, ка лі дзі-

ця не жы ве сцэ най, — гэ та 

не пры ня се плё ну, хут чэй, 

на ад ва рот. Пом ню, ба чы ла 

ў вось мым кла се му зыч най 

шко лы хлоп чы ка-ін стру мен-

та ліс та — не ска жу за раз 

дак лад на, граў ён на до мб-

ры ці ба ла лай цы, але так 

клас на граў! І ні ў якую не 

па га джаў ся іс ці ву чыц ца да-

лей, бо лі чыў, што му зы ка 

ні чо га не дасць у ма тэ ры-

яль ным пла не, і вы браў ін-

шы шлях, на су пе рак прось-

бам баць коў і пе да го га.

...Ка лі вяр нуц ца зноў на 

45 га доў та му, то ў са вец кі 

час пе ра мо га на прэ стыж-

ных кон кур сах бы ла са-

праў ды лё са вы зна чаль най. 

Стаў лаў рэ а там — атры-

ма еш «зя лё нае свят ло» на 

тэ ле ба чан ні (у пры ват нас-

ці, «Ве ра соў» па-сяб роў-

ску пад трым лі ва лі зна ка-

мі ты спя вак Вік тар Ву я чыч 

і кам па зі тар Яў ген Гле баў, 

ка лек тыў стаў заў сёд ні кам 

пе ра дач «Бла кіт ны агень-

чык» і «Пес ня го да» — па 

сут нас ці, га лоў на га хіт-па ра-

да СССР), та бе да па мо гуць 

за пі саць пер шую плас цін ку, 

над тва ім рэ пер ту а рам бу-

дуць пра ца ваць во пыт ныя 

кам па зі та ры і паэ ты-пе-

сен ні кі, ад шлі фоў ва ю чы 

кож ную фра зу, — сло вам, 

уся ін дуст рыя та га час най 

эст ра ды пра ца ва ла на рас-

крут ку ма ла дых та лен таў... 

Маг чы ма, гэ та тое, ча го не 

ха пае су час на му шоу-біз не-

су, каб на шы юныя та лен ты 

не рас тва ра лі ся ў за меж ных 

ка лі до рах або, ад ву чыў шы-

ся ці на браў шы ся пра цоў на-

га во пы ту, усё ж вяр та лі ся 

пра ца ваць на ра дзі му — ве-

да ю чы, што іх тут ча ка юць 

і га то выя пад тры маць на 

твор чым шля ху?

...Ма быць, каб за ха ваць 

і пра цяг нуць гэ ту тра ды-

цыю — да па ма гаць ма ла-

дым вы ка наў цам пра біц ца 

на вя лі кую сцэ ну, як не ка лі 

да па маг лі во пыт ныя ка ле гі 

ім са мім, — у 1989 го дзе Яд-

ві га Па плаў ская і Аляк сандр 

Ці ха но віч за сна ва лі Тэ атр 

пес ні, які з ця гам ча су пе-

ра тва рыў ся ў прад зю сар скі 

цэнтр. Ме на ві та тут па чы-

на лі свой твор чы шлях за-

слу жа ныя артыс ты Бе ла ру сі 

Іна Афа нась е ва, Ула дзі мір 

Ра дзі ві лаў, Аляк сандр Са-

ла ду ха, ар тыст тэ ат ра, кі но 

і эст ра ды Ге ор гій Вол чак і 

мно гія ін шыя. Но выя ім ёны 

на эст ра дзе з'я ві лі ся і дзя ку-

ю чы пра ек там прад зю сар-

ска га цэнт ра на тэ ле ба чан-

ні — «Поп-ТВ», «Бе ла русь 

збі рае сяб роў», «Зор ны 

ды лі жанс», «Хіт-мо мант», 

«Еў ра Фэст». Прад зю сар-

скі цэнтр дзей ні чае і сён ня: 

акра мя пра фе сій най сту дыі 

гу ка за пі су, тут пра цуе дзі ця-

чая ва каль ная шко ла «Бе-

лы па рус», на ву чэн цы якой 

удзель ні ча юць у роз ных 

кан цэр тах і кон кур сах.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

спя вач кі.

Р. S. Так ста ла ся, што гэ-

та ін тэр в'ю вы хо дзіць у дні, 

ка лі Яд ві га Па плаў ская ад-

зна чае юбі лей, хоць мы ад-

мыс ло ва не «пры вяз ва лі ся» 

да гэ тай да ты і не га ва ры лі 

з на род най ар тыст кай пра 

ўзрост, твор чыя ве хі і да лей-

шыя пла ны. Але ў та кім вы-

пад ку грэх не ска рыс тац ца 

на го дай. «Звяз да» шчы ра 

зы чыць толь кі са ма га най-

леп ша га, моц на га зда роўя, 

твор ча га плё ну, удзяч най 

пуб лі кі і ча ла ве ча га шчас-

ця Яд ві зе Кан стан ці наў-

не — го ла су на шай лю бі май 

«Ка лы хан кі», «Жан чы не 

го да — 2018» у на мі на цыі 

«Ду хоў насць і куль ту ра», 

вы тан ча най і ад на ча со ва 

моц най жан чы не, якая ста-

ла без пе ра боль шан ня сім-

ва лам бе ла рус кай эст ра ды. 

Хі ба хто дасць ве ры, што ёй 

70?

ЦІ ВЕ ДА Е ЦЕ ВЫ, ШТО...ЦІ ВЕ ДА Е ЦЕ ВЫ, ШТО...
 у 1974-м трэ цюю прэ мію Усе са юз на га 

кон кур су ар тыс таў эст ра ды па дзя лі лі два ін-

стру мен таль ныя ан самб лі — «Ве ра сы» і «Ар-

мі на», у якім у той час спя ва ла Ла ры са До лі на. 

Ся род ін шых удзель ні каў, хто ста яў на сцэ не ў 

той год, — Ала Пу га чо ва і Рэ нат Іб ра гі маў, ВІА 

«Ары эль» і «Са ма цве ты», Ге надзь Ха за наў і 

мно гія ін шыя;

 праз не каль кі га доў, у 1977-м, ад бы ло ся 

тэ ле ві зій нае спа бор ніц тва ма ла дых вы ка наў цаў 

«З пес няй па жыц ці», пас ля пе ра мо гі ў якім пра 

«Ве ра соў» ужо ве даў без пе ра боль шан ня ўвесь Са вец кі 

Са юз. Спя ва лі бе ла ру сы, між ін шым, дзі вос на пры го-

жую кам па зі цыю «Пах не ча бор» Ва ле рыя Іва но ва на 

вер шы Пет ру ся Броў кі;

 у 1988-м Яд ві га Па плаў ская і Аляк сандр Ці ха-

но віч, якія па кі ну лі ан самбль, ужо ў ду э це пад наз вай 

«Шчас лі вы вы па дак» вы сту пі лі з ад най мен най пес няй 

(му зы ка Эду ар да Хан ка, сло вы Ла ры сы Ру баль скай) у 

кон кур се «Пес ня го да — 88» — і пе ра маг лі!

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«У ПЕС НЯХ ТРЭ БА КОЖ НЫ РАЗ 
УКЛЮ ЧАЦЬ ДУ ШУ І СЭР ЦА»

З Аляк санд рам Ці ха но ві чам яны прай шлі ў твор чым і ся мей ным 
ду э це больш за 40 га доў. У 2011-м па вян ча лі ся. І зда ец ца, 

на ват пас ля яго ады хо ду ў 2017-м не рас ста лі ся, бо пры рас лі ад но 
да ад на го ўсёй ску рай, усёй ду шой. Сён ня на род ная ар тыст ка шмат 

пра цуе над но вы мі аран жы роў ка мі ра ней шых шля ге раў: 
«Я ста ра юся за ха ваць кож ную Са ша ву пес ню, каб яны жы лі да лей».

Яна ўжо даў но маг ла б на пі саць ме му а ры, як на са мрэч 
па чы на лі ся і чым жы лі «Ве ра сы». Маг ла б, але не ро біць 

гэ та га — не та му, што ня ма чым ад ка заць на чу жыя до мыс лы, 
а та му, што лі чыць гэ та над звы чай скла да най і вя лі кай пра цай: 

«Ка лі пі саць, то трэ ба пі саць пра кож на га ўдзель ні ка, 
бо ўсе мы ад да лі ан самб лю част ку ся бе».

Цяж ка пад лі чыць дак лад на, коль кі ар тыс таў-па чат коў цаў 
атры ма лі ў свой час да па мо гу, пад трым ку, слуш ную пра фе сій ную 
па ра ду ад Ці ха но ві ча і Па плаў скай. Тым больш пра ца з та лен та мі 

пра цяг ва ец ца і сён ня — на прык лад, на кон кур се 
«Ма ла дзі чок-2019» Яд ві га Па плаў ская бы ла су стар шы нёй жу ры.

1971 год, чац вёр ты курс 
кан сер ва то рыі. Між ін шым, 

у Яд ві гі Па плаў скай — 
два кан сер ва тор скія дып ло мы, 
але яна не за васт рае на гэ тым 

ува гі: «Мож на мець і дзве, 
і тры аду ка цыі, але дзя ка ваць 
трэ ба перш за ўсё та ту і ма ме 
ды яшчэ Бо гу, які даў слых».


