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І. СА ГРА ВАЦЬ ДУ ШУ ЧА ЛА ВЕ КА
— Му зы ка, зда ва ла ся б, са мая аб стракт-

ная фор ма мас тац тва. І тым не менш яна 
мае сваю на цы я наль ную афар боў ку. Праз 
што, якім чы нам гэ та пе рад аец ца?

— Так, но ты ва ўсім све це ад ноль ка выя. Але 
ў кож на га на ро да ёсць свая ін тэр ва лі ка, свой 
пе ра пеў (я гэ та на зы ваю фер ман та го ла су), 
што ўлас ці ва толь кі гэ та му на ро ду. Му зы ка, як 
гэ та ні дзіў на, пры ўсёй яе аб стракт нас ці ня се 
ад бі так, ад мет насць, свое асаб лі вы «во дар» 
той зям лі, на якой яна на ра дзі ла ся.

Узяць, ска жам, сла вян скія пес ні — рус кія, 
бе ла рус кія, укра ін скія. Па сва ім ме ла се яны 
вель мі бліз кія, ад нак на скую, род ную мы па зна-
ём бес па мыл ко ва — сэр цам ад чу ва ем. На шы 
пес ні больш мі ла гуч ныя, ду шэў ныя, час цей за 
ўсё жур бот ныя, ці хія. І гэ та вель мі важ на, бо ў 
ці хай пес ні ёсць дум ка, ёсць па чуц цё. Бе ла рус, 
ка лі спя вае, ён ду мае, су пер ажы вае.

На цы я наль ны ка ла рыт му зы кі ўгад ва ец ца 
без асаб лі вай цяж кас ці на ват ма ла пад рых та-
ва ным слу ха чом. Угад ва ец ца па яе сты ліс ты-
цы, та наль нас ці, рыт мі цы.

На огул, на род най му зы кі дрэн най ня ма. У 
кож на га на ро да — вы дат ней шая му зы ка. Та му 
што му зы ка — гэ та ду ша на ро да. Яго гіс то-
рыя. Яго куль ту ра. Праў да, акра мя на род най, 
ёсць му зы ка аў тар ская, і яна мо жа быць не 
зу сім пра фе сій ная, не над та ці ка вая. Гэ та ін шая 
спра ва. Але на род ная ме ло дыя, тая, што ства-
ра ла ся мно гі мі людзь мі, шлі фа ва ла ся, удас-
ка наль ва ла ся на пра ця гу мно гіх ста год дзяў, 
— та кая ме ло дыя заў сё ды вы дат ная.

— Ду маю, што тваю па зі цыю па дзя ля юць 
да лё ка не ўсе. Ва ўся кім ра зе, ёсць лю дзі (я 
б іх на зваў раз бу раль ні ка мі на цы я наль на га, 
на род на га ме ла су), якія вы сту па юць за ней-
кую ўні вер саль ную, кас ма па лі тыч ную мо ву 
му зы кі. Маў ляў, век скла да ны, бур ны. Змя-
ні ла ся псі ха ло гія слу ха ча, які ча кае но вых 
фор маў, но вых ра шэн няў. Але, як мне зда ец-
ца, жыц цё та кіх са чы нен няў не даў га веч нае, 
та му што са праўд ная му зы ка заў сё ды цес-
на звя за на з на род най ас но вай, на род ны мі 
тра ды цы я мі. Мы ма ем ба га ты на цы я наль ны 
ма тэ ры ял та ко га ха раст ва і ду хоў най сі лы, 
што нам ні чо га больш і не трэ ба вы дум ляць. 
Што ты ска жаш на гэ ты конт?

— Дык ты ўжо прак тыч на і ад ка заў на сваё 
пы тан не. Так, су час ныя срод кі ма са вай ін фар-
ма цыі, асаб лі ва аў ды я ві зу аль ныя, не з'яў ля-
юц ца, мяк ка ка жу чы, пры хіль ні ка мі на род най 
му зы кі. На ша су час нае тэ ле ба чан не на гад вае 
ад ну бяс кон цую рэ кла му. А дзе ў якой рэ кла ме 
мож на знай сці хоць бы пры кме ту ду хоў нас ці? 
Там па да юц ца прос тыя, ча сам пры мі тыў ныя 
рэ чы, каб толь кі ча ла ве ка здзі віць, за ха піць 
у па лон, убіць яму ў га ла ву не аб ход ную ідэю. 
І на ват тыя вя лі кія шоу-пра гра мы, якія ідуць на 
ра сій скім тэ ле ба чан ні, яны так са ма, у прын-
цы пе, ма юць гэт кую ж мэ ту — здзі віць, за ха-
піць. А дзе ля гэ та га па трэ бен гром, шум, дым, 
свят ло...

Та кое, з да зво лу ска заць, «мас тац тва» 
апус кае ча ла ве ка да ад чу ван няў чыс та фі зі я-
ла гіч на га ха рак та ру. Ні я ка га мыс лен ня, ні я ка га 
пе ра жы ван ня. Гля дзі, спа жы вай, атрым лі вай 
аса ло ду. А што за ста ец ца ў ду шы? Ні чо га.

Я зго дзен з та бою: раз бу раль ны пра цэс 
ста но віц ца ўсё больш ві да воч ным. Ця пер на-
ту раль нае спя ван не, без мік ра фо на, ужо амаль 
паў сюд на не пры ма ец ца. Пра ві лам доб ра га 
то ну лі чыц ца вы ступ лен не з мік ра фо нам. Гэ та 
зна чыць, ака дэ міч нае спя ван не вы цяс ня ец ца.

Я ра зу мею: трэ ба ка рыс тац ца і да сяг нен-
ня мі тэх ніч на га ха рак та ру. Але ка лі эта ло нам 
май стэр ства спе ваў ста но віц ца «Еў ра ба чан-
не», то мне за ста ец ца толь кі раз вес ці ру ка мі. 
Там жа ад мас тац тва ні чо га ня ма. Ёсць толь кі 
шоу, у якое ўкла дзе ны вя ліз ныя гро шы. У гэ тую 
пры го жую кар цін ку і да во лі прос тую ме ло дыю. 
Да рэ чы, чым пра сцей пес ня па ме ло дыі, тым 
яна ляг чэй ус пры ма ец ца і тым больш па да ба-
ец ца ма са ва му гле да чу.

Зда ва ла ся б, ну і што? Ка му ад гэ та га кеп-
ска? Уся бя да ў тым, што та кім чы нам фар мі-
ру ец ца ў ты ся чаў, міль ё наў тэ ле гле да чоў кеп скі 
му зыч ны густ, а яр кая, але бес та лент ная па-
срэд насць ста но віц ца эта ло нам.

— А ста но віц ца яна эта ло нам яшчэ і та-
му, што ў гра мад стве, на мой по гляд, стра-
ча на іе рар хія му зыч ных каш тоў нас цяў. На 
пер шы план вый шла поп-му зы ка, а кла сі ка, 
якая так вы со ка ста ві ла ся ў са вец кія ча сы, 
ад су ну та ку дысь ці ўбок. Ці гэ та маё па мыл-
ко вае ўспры няц це?

— І так, і не. У са вец кія ча сы са праў ды кла-
січ нае мас тац тва (сім фа ніч нае, опер нае) ме-
ла грун тоў ную дзяр жаў ную пад трым ку. Перш 
за ўсё — ма тэ ры яль ную. Па ра лель на з гэ тым 
вя ла ся шы ро кая пра па ган да кла сі кі, асаб лі ва 
ся род мо ла дзі. Прак ты ка ва ла ся (і трэ ба ска-

заць, бы ла вель мі па пу ляр най) сіс тэ ма фі лар-
ма ніч ных аба не мен таў. Сім фа ніч ная му зы ка 
па ста ян на гу ча ла на ра дыё, на тэ ле ба чан ні.

Так, усё гэ та бы ло. Але я не ска жу, што ця-
пер у нас ад гэ та га ні чо га не за ста ло ся. У нас, 
дзякуй Бо гу, яшчэ хо дзяць і на сім фа ніч ную му-
зы ку, і ў опе ру. Дзяр жа ва кла по ціц ца аб раз віц ці 
кла січ на га мас тац тва ў ме ру сва іх маг чы мас цяў. 
Мы ма ем нар маль ныя, доб ра ад ра ман та ва ныя 
фі лар мо нію, опер ны тэ атр. Уклад ва юц ца гра-
шо выя срод кі ў пад тры ман не ў на леж ным ста не 
ўсёй ма тэ ры яль най ба зы му зыч на га мас тац тва. 
У Бе ла ру сі, у аб лас ных цэнт рах, пра цуе не каль кі 
сім фа ніч ных ар кест раў. Ця пер вось ство ра ны 
яшчэ адзін — у Ма ла дзеч не.

І гэ та ня праў да, што кла січ ная му зы ка ця-
пер лю дзям не ці ка вая. Спаш лю ся на прык лад 
фес ты ва лю «Зві няць цым ба лы...» Там у нас на 
пра ця гу трох дзён по бач з на род най му зы кай 
цу доў на су сед ні чае кла січ ная. Вы дат на пры ма-
ец ца му зы ка ду хоў ная, ха ра вая, му зы ка, якая 
ства ра ла ся ў Бе ла ру сі ў ХVІІ-ХVІІІ ста год дзях. 
І па стаў скім слу ха чам гэ та ці ка ва — а яны ж 
збі ра юц ца на на шыя кан цэр ты не толь кі з го-
ра да, але і з на ва коль ных вё сак.

Ве да еш, Зі но вій, каб ус пры маць му зы ку, яе 
трэ ба слу хаць. Ін ша га вый сця ня ма. Для та го, 
каб лю біць му зы ку, яе трэ ба ве даць. А гэ та 
зна чыць, яна па він на па ста ян на пры сут ні чаць 
у на шым паў ся дзён ным жыц ці. Ка лі гэ та га гу-
чан ня не бу дзе — ад куль што прый дзе?

— Мі хась Ан то на віч, мы га во рым з та-
бою пра му зы ку са праўд ную, та ле на ві тую. 
Але, па га дзі ся, ёсць і ад ва рот ны бок ме да-
ля. Паў сюль — на дыс ка тэ ках, на пля жах, 
у рэ ста ра нах і на ват у кан цэрт ных за лах 
— на нас аб руш ва ец ца ва да спад іл жэ му-
зы кі. Між тым, за брудж ван не гу ка во га ася-
род дзя — спра ва да лё ка не бяс крыўд ная. 
Вы дат ны рус кі спя вак Аляк сандр Вя дзер ні-
каў, на прык лад, лі чыць, што му зы ка — тая 
ж ідэа ло гія. Што бу дзе гу чаць з пад мост-
каў опер ных тэ ат раў, эст рад ных пля цо вак, 
тэ ле эк ра наў, вы зна чыць не толь кі фар-
мі ра ван не му зыч ных гус таў мо ла дзі, але 
іх эс тэ тыч ныя і этыч ныя ідэа лы. У вы ні ку 
му зы ка транс фар му ец ца ў све та по гляд. 
І та му кож ны з тых, хто мае да чы нен не да 
му зы кі, у ад ка зе за тое, якім ста не но вае 
па ка лен не, што ў яго бу дзе за ду шою. Гэ та 
я вя ду да та го, што спра ва му зыч на га вы-
ха ван ня ў кра і не па він на быць па стаў ле на 
на дзяр жаў ную асно ву. Ці ёсць у нас сён ня 
пра гра ма та ко га вы ха ван ня?

— Па ві нен ска заць, што асно вы кла січ най 
му зыч най аду ка цыі бы лі за кла дзе ны на Бе ла-
ру сі ме на ві та ў са вец кія ча сы. Та ды скла ла ся 
трох звен ная сіс тэ ма: му зыч ная шко ла — му-
зыч нае ву чы лі шча — кан сер ва то рыя. І гэ та 
сіс тэ ма да ва ла вы дат ныя вы ні кі. Дзя ку ю чы ёй 
сот ні, ты ся чы та лен таў з на ро да змаг лі атры-
маць грун тоў нае му зыч нае вы ха ван не. Зрэш-
ты, ча му маг лі — мо гуць і ця пер!

— Гэ та доб ра. Але я не пра пад рых тоў ку 
спе цы я ліс таў, ха ця гэ та і над звы чай важ ны 
кі ру нак дзей нас ці. Мя не ці ка віць, як у нас 
ар га ні за ва на ма са вае му зыч нае вы ха ван не 
— у дзі ця чых сад ках, агуль на аду ка цый ных 
шко лах, вы шэй шых на ву чаль ных уста но-
вах. У свой час, пом ніш, гэ тым вель мі быў 
за кла по ча ны кам па зі тар Дзміт рый Ка ба-
леў скі. Ён не толь кі вы кла даў уро кі му зы кі ў 
шко ле, але і на пі саў спе цы яль ны пад руч нік. 
Яго сіс тэ ма спа чат ку бы ла пад хоп ле на з 
вя лі кім эн ту зі яз мам, а пас ля ча мусь ці па-
сту по ва за глух ла. Ча му?

— Па-пер шае, пе ра шко дзі лі са цы яль ныя 
пры чы ны. Па ча ла ся пе ра бу до ва, якая пры вя ла 
да раз ва лу кра і ны і стра шэн на га па лі тыч на га 
і эка на міч на га кры зі су. Ста ла не да тон ка сцяў 
му зыч на га вы ха ван ня. Па-дру гое, я не лі чу, 
што сіс тэ ма Ка ба леў ска га не бы ла на сто пра-
цэн таў пра віль ная. Та му што яна ары ен та ва-
ла ся, га лоў ным чы нам, на тэ о рыю, на апо вед. 
А вось у Пры бал ты цы пай шлі сва ім шля хам — 
у іх бы лі прос та ўро кі спе ваў.

Без умоў на, сён ня ўсё гэ та вяр нуць цяж ка. 
Але пра гра ма му зыч на га вы ха ван ня (і тут я 

цал кам па дзя ляю кло пат Дзміт рыя Ка ба леў-
ска га) аба вяз ко ва па він на быць. Якой яна мне 
ўяў ля ец ца? Маг чы ма, да чац вёр та га-пя та га 
кла са — гэ та ўро кі спе ваў. Але каб іх вёў спе-
цы я ліст, з якім дзет кам бы ло б ці ка ва. А да лей, 
у ста рэй шых кла сах, ра зам са спе ва мі вуч ням 
трэ ба да ваць ужо і тэ о рыю — рас каз ваць аб 
асноў ных му зыч ных ін стру мен тах, зна ё міць з 
роз ны мі ві да мі му зыч на га мас тац тва і іх леп шы-
мі ўзо ра мі. Не ацэн ную ка рысць для ду хоў на га 
вы ха ван ня да юць хо ры — і клас ныя, і агуль на-
школь ныя. І га лоў нае — му зы ку слу хаць.

Ця пер жа на ша шко ла вы бра ла ча мусь ці 
вуз кія кі рун кі: гу ма ні тар ны, пры ро да знаў чы. 
А дзе ж ду хоў ны, эс тэ тыч ны па ча так? Што для 
ду шы? Ма ла ды ча ла век па ві нен раз ві вац ца. 
Як ма га больш цес на да лу чац ца да му зы кі, да 
мас тац тва, да лі та ра ту ры. І не толь кі ма ла ды. 
Кож ны з нас па ві нен раз ві вац ца — увесь час, 
да апош ня га ды хан ня. Так нас ства рыў Гас-
подзь. Ка лі толь кі мы па лі чым, што з на мі ўсё 
«а' кей», мы за сты нем, за кас ця не ем. Пра цэс 
са ма вы ха ван ня, са ма па знан ня па ві нен быць 
за кла дзе ны, вы ха ва ны з дзя цін ства.

ІІ. ЯК МІ ХАСЬ КА
БАЦЬ КУ ЎРА ТА ВАЎ

— Баць коў скі па рог... Вы ма віш гэ та 
— і ду ша са праў ды ад гу ка ец ца цёп лы мі, 
шчым лі вы мі ўспа мі на мі ма лен ства. Рас-
ка жы кры ху пра сва іх баць коў, пра свае 
дзі ця чыя га ды.

— Маё ма лен ства, на жаль, пры па ла на 
га ды вай ны. Та му і ўспа мі ны мае не зу сім ты-
по выя. Пры гад ва ец ца зі ма со рак дру го га го да. 
Я ха чу зай сці ў лаз ню, а мя не ча мусь ці ту ды не 
пус ка юць. І на ват не тлу ма чаць ча му. Пас ля 
ўжо ска за лі, што там ха ваў ся два тыд ні наш 
бліз кі сва як, ма мін брат, Анд рэй Ва лы нец. Ён 
пе рай шоў лі нію фрон ту для та го, каб да па-
маг чы ар га ні за ваць у на шай мяс цо вас ці пар-
ты зан скі рух. Паз ней ён кі ра ваў пар ты зан скім 
атра дам «Са вец кая Бе ла русь» і быў уда сто е ны 
зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Пом ніц ца і та кі эпі зод. Бы ло гэ та ле там. Як-
раз цві ла буль ба. У нас гас ця ваў дру гі ма мін 
брат, мен шы. Ба я вы, зу ха ва ты хло пец, пар-
ты зан скі раз вед чык. І толь кі мы з ім рас па ча лі 
ней кую гуль ню, як у ха ту ўбя гае спа лат не лая 
ма ці і спа ло ха на ка жа: «Нем цы!» Хло пец — у 
акно і праз ага род да ле су. Не мец, які ста яў 
ужо на два ры, на ўзда гон яму даў аў та мат ную 
чар гу. Але не па ім, а паўз верх. Па стра ляў, па-
стра ляў і пай шоў. А мог бы і за біць... І баць коў, 
да рэ чы, не за ча піў.

А бы ло і та кое. Увес ну со рак чац вёр та га 
на шу вёс ку не ча ка на акру жы лі гіт ле раў цы і 
за га да лі ўсім вы хо дзіць на по плаў, што ка ля 
шко лы. Са бра лі ся і ста рыя, і ма лыя. Ста рас та 
аб вяс ціў, што не па да лё ку ад вёс кі пар ты за-
ны за бі лі нем ца, і та му ўсе яе жы ха ры бу дуць 
рас стра ля ны. Жан чы ны га ла сі лі, дзе ці пла ка лі. 
Мя не дзед за сла ніў са бою, каб я на ват не ба-
чыў, як гіт ле раў цы бу дуць стра ляць. Дзя ка ваць 
Бо гу, усё абы шло ся: ста рас та змог уга ва рыць 
ка мен дан та не ча паць ні жы ха роў, 
ні хат. За бі лі толь кі ад ну сям'ю, сын 
якой быў пад поль шчы кам.

По бач з тра гіч ным ус плы вае ў па-
мя ці і ка міч нае. Нем цы вы ра шы лі 
ства рыць у на шай вёс цы са ма ахо ву. 
Але ўсту паць у яе шэ ра гі ні хто не 
ха цеў, бо трэ ба бы ло да но сіць у ка-
мен да ту ру пра пар ты зан, хто з ад на-
вяс коў цаў з імі звя за ны. Пры ча пі лі ся 
і да май го баць кі: маў ляў, ус ту пай! 
А ён ка тэ га рыч на ад маў ляў ся. Та ды 
яго па кла лі на ла ву і да вай лу піць 
бі зу ном. А я як раз ся дзеў за ста-
лом і сёр баў са ла ду ху. Ка лі баць ка 
за кры чаў, я сха піў міс ку, кі нуў ся да 
нем ца і вы плюх нуў са ла ду ху яму ў 
твар. На ней кі мо мант той зне ру хо-
меў, а та ды ўзяў мя не за кар шэнь і 
ўрэ заў руч каю бі зу на па мяк кім мес-
цы. Але баць ку больш не біў. Пас ля 
гэ та бы ло лю бі маю згад каю ў сям'і: 
як Мі хась ка ўра та ваў баць ку.

— Да рэ чы, а хто бы лі твае 
прод кі?

— Звы чай ныя зем ля ро бы. Ту тэй-
шыя, з Ві лен шчы ны. Баць ка, Ан тон 
Іва на віч, ро дам з Цын ца ві чаў, а ма ці, 
Люд мі ла Ан то наў на, — з су сед няй 
вёс кі Жаў ткі. Ме лі не бла гую па тым 
ча се гас па дар ку: ка ня, тры ка ро вы, 
не каль кі сві ней. Двор заў сё ды быў 
за поў не ны ку ра мі, гу ся мі. У прын-
цы пе, мы пад ля га лі рас ку лач ван ню. 
Ка лі прый шлі, як баць ка ка заў, «дру-
гія Са ве ты» і ста лі ар га ні зоў вац ца 
кал га сы, то мы маг лі за гры мець у 

вы сыл ку. Але нас аба ра ніў Ва лы нец. Ён ужо 
быў сур' ёз ным на чаль ні кам у воб лас ці.

Мая бе ла рус касць — ад ма ці. І ўсе ма раль-
ныя, ду хоў ныя каш тоў нас ці так са ма. З дзя цін-
ства ву чы ла мя не: «Гэ та га не ра бі — грэх, так не 
ка жы — со рам на...» Ма ла пісь мен ная вяс ко вая 
жан чы на, яна бы ла са праўд ным ін тэ лі ген там. 
Ста ра ла ся не па крыў дзіць ча ла ве ка, дапа маг-
чы яму. Кла па ці ла ся не толь кі пра сваё, але і 
пра гра мад скае да бро. Вель мі пе ра жы ва ла, 
ка лі дзе што ра бі ла ся не так, не па-люд ску.

Баць ка ж быў ча ла век кры ху ін шы. Па слу-
жыў шы пэў ны час у поль скім вой ску жаў не-
рам, ён на ўсё жыц цё за ха ваў сім па тыю да 
ўся го поль ска га. На ват гас па дар чая тэх ні ка 
ў нас бы ла толь кі поль ская. Лю біў слу хаць па 
ра дыё Вар ша ву і кож най доб рай вест цы ад-
туль ра да ваў ся як сва ёй улас най. Та му ка лі я 
ад ной чы, вяр нуў шы ся з гаст роль на га ту ра па 
Поль шчы, стаў рас каз ваць, што на шы су се дзі 
жы вуць яшчэ бед на ва та, скрозь па лос кі ад на-
асоб ні каў, баць ка па крыў дзіў ся і тыд ні два не 
раз маў ляў са мною.

І да вы ха ван ня дзя цей яны ста ві лі ся па-роз-
на му. Ма ці ні ко лі не па вы ша ла на нас з бра там 
го ла су, заў сё ды бы ла лас ка вая, спа гад лі вая. 
Баць ка ж меў ха рак тар су ро вы, ча сам на ват 
жорст кі. Па праў дзе ка жу чы, мы яго па бой-
ва лі ся.

— Мі хась Ан то на віч, ка лі баць кі твае — 
звы чай ныя зем ля ро бы, то ад ка го ў ця бе 
гэ тая не звы чай ная му зы каль насць?

— Ад дзе да. Іван Ан то на віч — ці, як яго 
на зы ва лі ў вёс цы, Янук — вы дат на іг раў на 
скрып цы. Ні вод нае вя сел ле ў акру зе не абы хо-
дзі ла ся без яго ўдзе лу. А ма ці цу доў на спя ва ла. 
У на шай ха це, коль кі я ся бе пом ню, заў сё ды 
жы ла мат чы на пес ня і дзе да ва му зы ка. Ва-
лы нец, які да во лі час та ў нас гас ця ваў, лю біў 
ка заць: «Янук! Да вай яр зо лі цу на двац цаць 
ча ты ры ка ле ны і без пе ра ты ку!»

Та му зу сім не дзіў на, што я ўжо не дзе га доў 
з шас ці стаў уяў ляць ся бе му зы кам. Браў дош-
ку, на бі ваў два ра ды цві коў і бе гаў па іх паль-
ца мі: ту ва-ту ва, ту ва-ту ва... Ба ча чы та кую маю 
ця гу да му зы кі, ма ці ўга ва ры ла баць ку ку піць 
для мя не гар мо нік. Між ін шым, гэ та бы ла для 
сям'і не ма лая ах вя ра — аж но пуд жы та. На той 
час — цэ лае ба гац це.

Гар мо нік я асвой ваў са ма ву кам. Пад бі раў 
ме ло дыі на слых і ў дзе сяць га доў ужо мог вы-
кон ваць увесь вяс ко вы рэ пер ту ар — валь сы, 
поль кі, пры пеў кі... І, ві даць, іг раў ня кеп ска, та му 
што ўзя лі ў мяс цо вы ан самбль.

Ад нак да во лі хут ка я зра зу меў, што на гэ-
тым, вяс ко вым, на быт ку да лё ка не за е дзеш — 
трэ ба ву чыц ца. І ка лі мае баць кі ў 1957 го дзе 
пе ра еха лі ў Ві лей ку, я пай шоў там у вось мы 
клас ся рэд няй шко лы і па ра лель на — у пер шы 
клас му зыч най.

Пас ля дзе ся ці год кі я ўжо цвёр да вы ра шыў 
для ся бе: бу ду толь кі му зы кан там. Па сту паў у 
Мін скае му зыч нае ву чы лі шча, але не ха пі ла ба-
лаў. Доб рыя лю дзі пад ка за лі мне: маў ляў, едзь 
у Ві цебск, там, зда ец ца, яшчэ пра цяг ва ец ца 
на бор. І праў да, мя не пра слу ха лі і пры ня лі без 
эк за ме наў, за лі чыў шы мін скія ад зна кі.

Ну а да лей шы мой шлях ты ўжо ве да еш: з 
ву чы лі шча — у кан сер ва то рыю, з кан сер ва то-
рыі — у ар кестр на род ных ін стру мен таў...

— Рас каз ва ю чы пра гэ та, ты не каль кі ра-
зоў пад крэс лі ваў, што та бе ў жыц ці шан ца-
ва ла на доб рых, спа гад лі вых лю дзей. Хто 
яны бы лі, твае даб ра дзеі, твае на стаў ні кі?

— Пер шым са праўд ным на стаў ні кам у ма ім 
ды ры жор скім лё се быў Іо сіф Аб ра міс, вы клад-
чык кан сер ва то рыі. Ней кія азы гэ тай пра фе сіі 
я атры маў яшчэ ў му зыч ным ву чы лі шчы. Іо сіф 
Са му і ла віч па вёў да лей: па ка заў усе глы бі ні і 
скла да нас ці опер на-сім фа ніч на га ды ры жы ра-
ван ня, пры віў не аб ход ныя на вы кі, якіх гэ тая 
спра ва вы ма гае.

Не ма гу не ска заць сло вы глы бо кай удзяч-
нас ці Ге ор гію Іва на ві чу Жы ха ра ву. Я па каз ваў 
яму свае ін стру мен тоў кі, ён вель мі пад трым лі-
ваў, за ах воч ваў мя не ў гэ тым. І ў рэш це рэшт 
ады граў клю ча вую ро лю ў тым, што мя не пас ля 
за кан чэн ня кан сер ва то рыі па кі ну лі ў Мін ску, 
што я стаў ды ры жо рам.

Асоб на ха чу ска заць пра Ві та ля Ві таль е ві ча 
Ка та е ва, бліс ку ча га ды ры жо ра і цу доў ней ша га 
ча ла ве ка. У кан цы шас ці дзя ся тых ён пры ехаў з 
Маск вы ў Мінск і ўзна ча ліў Дзяр жаў ны сім фа-
ніч ны ар кестр БССР. Га лоў ная за слу га Ві та ля 
Ві таль е ві ча ў ма ім ста наў лен ні як ды ры жо ра ў 
тым, што ён рас кры ваў сут насць пра фе сіі, яе 
му зыч ны ха рак тар, бы та вы ха рак тар.

ІІІ. КАБ ЗМА ГАЦ ЦА 
І ПЕ РА МА ГАЦЬ,
ТРЭ БА ЎМЕЦЬ І ВЕ ДАЦЬ

— Не ка лі Мак сім Гор кі ска заў, што ў 
Бе ла ру сі ёсць два паэ ты: Якуб Ко лас і Ян-
ка Ку па ла — вель мі ці ка выя хлоп цы! Так 
па-на род на му прос та пі шуць, так лас ка ва, 
жур бот на, шчы ра. На шым бы тро хі та кіх 
якас цяў. Гэ тыя сло вы кла сі ка рус кай лі та-
ра ту ры мне ча сам хо чац ца пе рай на чыць і 
ска заць: ёсць у нас два ці ка выя, цу доў ныя 
хлоп цы — Мі хась Ка зі нец і Мі хась Дры неў-
скі, якія так па-на род на му прос та і глы бо ка 
мыс ляць, так та ле на ві та і шчы ра слу гу юць 
бе ла рус кай пес ні, род най куль ту ры. Ве даю, 
што вы з Мі ха сём Паў ла ві чам даў но і вель мі 
хо ра ша сяб ру е це, кро чы це па жыц ці, што 
на зы ва ец ца, на га ў на гу. У вас на ват усе 
ўзна га ро ды і зван ні ад ноль ка выя...

— Так, мы ад ным ука зам у 1978 го дзе атры-
ма лі зван не за слу жа на га дзея ча мас тац тваў. 
На род ны мі ар тыс та мі мы так са ма ста лі ад-
на ча со ва. А вось Дзяр жаў ную прэ мію БССР 
Дры неў скі атры маў на два га ды ра ней. І нам 
не ха пі ла двух тыд няў (раз ва ліў ся Са вец кі Са-
юз) — і мы атры ма лі б зван не на род ных ар-
тыс таў СССР.

— У вас, як мне зда ец ца, ёсць не толь-
кі зайз дрос ныя сяб роў скія ад но сі ны, але і 
доб рае твор чае спа бор ніц тва.

— Ёсць, ёсць. І гэ та на ту раль на. Але ў мя не 
ні ко лі не бы ло чор най зайз драс ці, ка лі ў Мі ха ся 
Паў ла ві ча атрым лі ва ла ся неш та ці ка вае, доб-
рае. Я заў сё ды ра ду ю ся лю бо му пос пе ху На цы-
я наль на га хо ру. Ад нак сам са бе ду маю: трэ ба і 
мне не чым па ра да ваць, здзі віць гле да ча.

— А як вы з Дры неў скім па ра да ва лі і 
глы бо ка ўра зі лі гле да чоў, ка лі су мес на 
пад рых та ва лі цыкл пра грам «Га ла сы Баць-
каў шчы ны». Гэ та быў са праўд ны тры умф 
двух пра слаў ле ных ка лек ты ваў — На цы я-
наль на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра 
імя Жы но ві ча і На цы я наль на га ака дэ міч на-
га на род на га хо ру імя Ці то ві ча. У чым, на 
твой по гляд, аша лам ляль ны пос пех гэ тых 
кан цэр таў?

— На пэў на, у спа лу чэн ні дзвюх ма гут ных 
сты хій — на род най пес ні і на род на га ме ла су. 
Маг чы ма, у тым, што мы змаг лі абу дзіць у слу-
ха чоў неш та глы бін нае, пры род на-ген нае, за-
кра нуць за па вет ныя стру ны ду шы. А яшчэ, мо-
жа, у тым, што ася род дзе ў лель чыц кім То не жы 
і ў ві лей скіх Цын ца ві чах бы ло ад ноль ка вае...

— Да рэ чы, пра Цын ца ві чы. Ты час та бы-
ва еш у род най вёс цы? Як яна «па чу вае» 
ся бе ця пер?

— Як па чу вае? Пры вя ду адзін прык лад. У 
свой час у вёс цы дзей ні ча ла шко ла-ся мі год ка і 
бы лі на ват па ра лель ныя кла сы. Ця пер жа ўся го 
шэсць вуч няў. А ча му? Вёс ка, што ме ла не ка лі 
сто со рак два роў, вы мі рае. Мо ладзь з'яз джае, 
за ста юц ца да жы ваць свой век толь кі ста рыя. 
У не ка то рых да мах — ні ду шы.

— Вы мі рае вёс ка — зна чыць, зні ка юць 
і нось бі ты бе ла рус кай мо вы. Ужо і вяс ко-
выя жы ха ры час цей за ўсё раз маў ля юць 

па-рус ку ці ў леп шым вы пад ку на вя до май 
тра сян цы. Ця бе гэ та не тры во жыць?

— Ве да еш што, па куль бу дзе гэ тая зям ля, 
гэ тыя лю дзі, на ге не тыч ным уз роў ні зні шчыць 
бе ла рус кую мо ву не маг чы ма. На шу вёс ку, 
маг чы ма, мож на і па пра кнуць у тым, што яна 
ад ва роч ва ец ца ад свай го, род на га, але ёй жа 
трэ ба і па дзя ка ваць за тое, што вы тры ма ла 
стра шэн ны ціск са вец кіх ідэ о ла гаў на зні шчэн-
не ўся го на цы я наль на га і ўсё ж за ха ва ла сваю 
ідэн тыч насць, ня хай са бе і не ў та кой сту пе ні, 
як на шы су се дзі-ўкра ін цы.

— Мі хась Ан то на віч, ты ўжо больш за 
паў ста год дзя жы веш у го ра дзе. Ці за ста-
ец ца якая су вязь з вёс каю?

— Ся лян ская за квас ка за ста ла ся ў мя не на 
ўсё жыц цё. Я ма гу і ка ня за прэг чы, і за плу гам, 
ка лі трэ ба, па ха дзіць. Не ма гу ба чыць, ка лі 
ней кі ка ва лак зям лі пус туе, за рас тае пус та зел-
лем. Грэх і со рам! Та му, атры маў шы ў свой час 
дач ны ўчас так, мы па ста ві лі не вя ліч кі са до вы 
до мік, а ўсе ас тат нія сот кі бы лі ста ран на апра-
ца ва ны. На жаль, пад трым лі ваць та кі па ра дак 
ця пер не ха пае ча су. Я з'яў ля ю ся там раз у 
ты дзень, а то і ў два тыд ні раз. Пад ага род 
па кі ну лі не дзе сот кі паў та ры. Але ка лі бы ваю, 
то ўжо з шас ці ра ні цы шчы рую на гра дах. Мне 
гэ та ў ра дасць. Люб лю гля дзець, як усё па ды-
ма ец ца, рас це — буль бач ка, цы бу ля, агур кі... 
Гэ та грэе мне ду шу.

— А чым яшчэ це шыш сваю ду шу? На 
чы тан не за ста ец ца час?

— Ну, па-пер шае, пас ля та го, як я па кі нуў 
па са ду рэк та ра Бе ла рус кай ака дэ міі му зы-
кі, воль на га ча су ў мя не кры ху пры ба ві ла ся. 
А па-дру гое, кні га для мя не — гэ та свя тое. 
Мож на не да ес ці, не да спаць, але за стац ца без 
кні гі — не маг чы ма. Люб лю лі та ра ту ру кла січ-
ную, рэа ліс тыч ную. Яна мац ней бя рэ за ду шу. 
Пом ню, ка лі чы таў «Лю дзі на ба ло це» Ме ле жа 
— пла каў. Лі чу, што гэ ты ра ман на ват мац ней-
шы за «Ці хі Дон». Ва ўся кім ра зе для мя не. А 
«Но вая зям ля» Ко ла са! Гэ та са праў ды эн цык-
ла пе дыя на род на га жыц ця, якую мож на чы таць 
і пе ра чыт ваць бяс кон ца. Асаб лі ва лі рыч ныя, 
фі ла соф скія ад ступ лен ні. За хап ля ю ся тво ра мі 
Ша мя кі на, Ка рат ке ві ча, Бы ка ва. З ці ка вас цю 
пра чы таў ня даў на тры ло гію Гні ла мё да ва пра 
за ход не бе ла рус кую вёс ку. Маг чы ма, твор на-
пі са ны кры ху тра ды цый на, але ў ім ёсць но вы 
па ва рот у ра зу мен ні на шай гіс то рыі на па чат ку 
ХХ ста год дзя.

Ве да еш, мы ча сам лю бім пры бяд няц ца, 
зай мац ца са ма пры ні жэн нем. Дык вось, ка лі 
га ва рыць пра бе ла рус кую лі та ра ту ру, то мы з 
поў ным пра вам мо жам ёю га на рыц ца. На мой 
по гляд, яна — ад на з ма гут ней шых у Еў ро пе.

І на огул, не та кія ўжо мы бед ныя ў пла не 
куль ту ры. У нас вель мі і вель мі ці ка вы жы ва-
піс. Узяць тую ж Ві цеб скую шко лу. Цу доў ныя 
мас та кі еў ра пей ска га маш та бу! Плюс Бя лы ніц-
кі-Бі ру ля, Хруц кі, Ру шчыц, Шча мя лёў, Са віц кі, 
Па плаў скі...

Што да ты чыц ца му зы кі, то пра фе сій на яна 
ста ла раз ві вац ца не так даў но, га доў 70—80 
та му. А ра ней усё, што ў нас ства ра ла ся, вы-
во зі ла ся ў Еў ро пу і там за ста ва ла ся. І ўсё ж, 
ня гле дзя чы на сваю ма ла досць, бе ла рус кая 
му зы ка мае знач ныя да сяг нен ні, год на гля дзіц-
ца на еў ра пей скім фо не. Асаб лі ва сім фа ніч ная 
му зы ка. Кож ны раз, ка лі мы яе іг ра лі за мя жою, 
яна цу доў на пры ма ла ся.

— Што б ты на зваў сва ёй са май вя лі кай 
твор чай і на огул жыц цё вай уда чай?

— У твор чым пла не — тое, што тра піў у 
вы дат ны ка лек тыў на род на га ар кест ра, да вы-
дат на га ды ры жо ра і цу доў на га ча ла ве ка Іо сі фа 
Жы но ві ча. Са мая вя лі кая жыц цё вая ўда ча — 
тое, што су стрэў сваю ця пе раш нюю жон ку, 
Га лі ну Сяр ге еў ну, з якой мы жы вём ужо больш 
за 45 га доў у ла дзе і зго дзе.

— Рас ка жы кры ху пра сва іх ся мей ні каў.
— У мя не цу доў ная дач ка Ві ка. Яна скон чы-

ла му зыч нае ву чы лі шча, му зыч на-пе да га гіч ны 
фа куль тэт Мінск ага пе дінс ты ту та. Пі я ніст ка. 
Пра цуе вы клад чы кам у 9-й му зыч най шко ле 
ста лі цы. Сын Юрый — мой ся бар, мая на дзея. 
Скон чыў му зыч ную шко лу і мог бы іс ці да лей 
— здоль нас цяў ха пае. Але не за ха цеў — па-
сту піў у ра дыё тэх ніч ны. Ця пер пра цуе ў ад ной 
пры ват най фір ме. А му зы ка за ста ла ся як хо бі: 
іг рае на гі та ры.

Маю тра іх уну каў. Ста рэй шы, Аляк сандр, ужо 
скон чыў шко лу і па куль шу кае ся бе. Ся рэд ні, 
Глеб, яшчэ ву чыц ца. А са мая мая вя лі кая ўце ха 
— мен шань кі, Мі хась ка, яко му толь кі год.

— І апош няя пы тан не. Ка жуць, што трэ ба 
слу жыць не му зы цы, а му зы кай слу жыць 
лю дзям. Ці згод ны ты з гэ тай фор му лай?

— Аб са лют на згод ны. Яно так і 
ёсць на са мой спра ве. Му зы ка — 
гэ та ад но з са мых дзі вос ных цу даў, 
ство ра ных ча ла вец твам. Бо хі ба ж 
гэ та не цуд, што тая ці ін шая ме ло-
дыя мо жа абу дзіць у ча ла ве ку доб-
рыя, свет лыя па чуц ці, вы клі каць 
ад чу ван не ра дас ці, за мі ла ван ня 
аль бо, на ад ва рот, ства рыць ат мас-
фе ру смут ку, ту гі, пры вес ці ў стан 
раз драж нен ня і гне ву? Усё за ле-
жыць ад та го, якую му зы ку мы вы бі-
ра ем. У на ро дзе ка жуць: «Хлеб ёсць 
тра я кі — бе лы, чор ны і ні я кі». Так 
і ў на шым вы пад ку. Му зы ка мо жа 
быць доб рай, кеп скай і ні я кай. Мы 
імк нём ся нес ці лю дзям му зы ку доб-
рую — тую, якая абу джае ў ча ла ве-
ку імк нен не да ха раст ва, вы хоў вае 
ў ім мас та ка, твор цу, дае ад чу ван не 
вы шэй шай ду хоў най сфе ры. Са мыя 
тон кія, са мыя па та ем ныя па чуц ці, 
са мыя ня ўлоў ныя ру хі ду шы, якія 
не пад улад ныя ча сам звы чай на му 
сло ву, мож на пе ра даць му зыч ны мі 
гу ка мі. Не вы пад ко ва П.І.Чай коў скі 
лю біў паў та раць: «Там, дзе кан ча ец-
ца сло ва, — па чы на ец ца му зы ка». 
А вось А.С. Пуш кін быў пе ра ка на-
ны, што з усіх аса лод жыц ця ад на-
му толь кі ка хан ню састу пае му зы ка, 
але і ка хан не — ме ло дыя.

Слу жыць гэ тай вы са ка род най 
спра ве — са праўд нае шчас це.

Гу тар ку вёў
Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.

АСОБА
Мі хась КА ЗІ НЕЦ:

«МУЗЫКА — ДУША НАРОДА»
Быў цёп лы лі пень скі дзень. На пля жы са на то рыя 

«Ак са каў шчы на» ад па чы ва ла шмат лю дзей. Хто за га-
раў, хто ку паў ся, хто вес ла ваў на лод цы. І толь кі адзін 
ча ла век, мой су сед, вы лу чаў ся ся род гэ та га бес кла пот-
на-вя сё ла га лю ду. Ён ся дзеў у це ні рэ дзень кай вяр бы, 
за ся ро джа на ўзі ра ю чы ся ў вя лі кі, аб' ёміс ты сшы так, 
які тры маў пе рад са бою і ліс ты яко га час ад ча су аку-
рат на пе ра горт ваў. Пры гэ тым яго твар увесь час быў 
над звы чай ру хо ма-вы раз ны: то пра мя ніў ся свет лай 
усмеш кай, то не ча ка на хму рыў ся, то рап там бро вы 
здзіў ле на пад скок ва лі ўго ру... Я пад су нуў ся кры ху блі-
жэй і асця рож на за зір нуў у за гад ка вы сшы так: ча ла век 
чы таў но ты! Па глыб ле ны ў та ям ні чы свет му зы кі, ён 
ні ко га ва кол не за ўва жаў і ні чо га не чуў.

Мая жур на лісц кая ці каў насць у рэш це рэшт узя ла 
верх над ма ёй да лі кат нас цю. І ка лі ча ла век зра біў пе-
ра пы нак, пе ра вёў шы по зірк на люст ра ную па верх ню 
во зе ра, я не вы тры маў, за пы таў ся:

— Пра бач це, ка лі лас ка, а што гэ та вы так за хоп ле-
на чы та е це?

Ча ла век ні я ка ва та ўсміх нуў ся:
— Вось ба чы це, усе нар маль ныя лю дзі ад па чы ва-

юць, а мне, дур ню, і тут спа кою ня ма... — І ўжо сур' ёз на 
па тлу ма чыў: — Чы таю пар ты ту ру. Хут ка ў нас вель мі 
ад каз ны кан цэрт, а ча су за ста ло ся ня шмат.

Мы раз га ва ры лі ся і па зна ё мі лі ся блі жэй. Ма ім су се-
дам па пля жы ака заў ся га лоў ны ды ры жор і мас тац кі 
кі раў нік пра слаў ле на га ў рэс пуб лі цы на род на га ар кест-
ра імя Жы но ві ча Мі хась Ан то на віч Ка зі нец.

Ве ча рам мы вы ра шы лі ра зам пай сці на пра гул ку 
па ва ко лі цах са на то рыя. Па блу ка лі кры ху па ба ра вых 
сцеж ках, з пры ем нас цю ўды ха ю чы гус ты сма ліс ты 
во дар, па ста я лі на пла ці не, лю бу ю чы ся шум ным ва-
да спа дам, і на рэш це вый шлі да не вя ліч ка га жы ло га 
га рад ка, за гля ну лі ў ма га зін, які яшчэ быў ад кры ты, 
здзі ві лі ся ба га та му вы ба ру пры стой ных спірт ных на-
піт каў. Не па мя таю ўжо, хто з нас пер шы пра па на ваў 
узяць ча го-не будзь для за ма ца ван ня зна ём ства, але 
ідэя бы ла ад на душ на пад тры ма на. Мы вы бра лі пляш-

ку доб ра га гру зін ска га ві на і па кі ра ва лі да рэч кі. Там 
се лі на хіст кім драў ля ным маст ку, зве сіў шы но гі над 
ва дою, і, па пі ва ю чы ві но (шклян ку нам да ла з са бою 
спа гад лі вая пра даў шчы ца), пра га ва ры лі да глы бо кай 
но чы. І ка лі вяр та лі ся на зад у са на то рый, мы ўжо бы лі 
на «ты» і мне зда ва ла ся, што я ве даю Мі ха ся Ан то на ві ча 
даў ным-даў но...

Бы ло гэ та больш за трыц цаць га доў та му. Ка зі нец 
яшчэ толь кі па чы наў узы хо джан не да сва ёй па пу-
ляр нас ці. Ха ця ўжо меў зван не за слу жа на га дзея ча 
мас тац тваў. Ас тат нія, як ён ка жа, «па го ны» — зван ні 
на род на га ар тыс та, пра фе са ра кан сер ва то рыі, лаў-
рэ а та Дзяр жаў най прэ міі рэс пуб лі кі, лаў рэ а та прэ міі 
«За ду хоў нае ад ра джэн не» — прый шлі да яго паз ней, 
знач на паз ней.

Усе гэ тыя га ды я ўваж лі ва са чыў за твор чым рос там 
Мі ха ся Ан то на ві ча, ра да ваў ся та му, як пра фе сій на ста-
лее, атрым лі вае ўсё больш шы ро кае гра ма дзян скае і 
дзяр жаў нае пры знан не вя до мы му зыч ны ка лек тыў пад 
яго кі раў ніц твам. Спа чат ку ар кест ру бы ло на да дзе на 
зван не «ака дэ міч на га», а пас ля — і «на цы я наль на га». 
Ста ла зра зу ме лым, што ў рэс пуб лі цы, акра мя На цы-
я наль на га ака дэ міч на га на род на га хо ру імя Ці то ві ча, 
вы рас яшчэ адзін ма гут ны ася ро дак пра па ган ды і раз-
віц ця на род най куль ту ры — На цы я наль ны ака дэ міч ны 
на род ны ар кестр імя Жы но ві ча. Ка лек тыў, які сён ня, 
на дум ку спе цы я ліс таў, стаў са праўд най му зыч най ві-
зі тоў кай Бе ла ру сі. У яго вы ка нан ні гу чыць і су свет ная 
кла сі ка, і прэм' е ры ай чын ных кам па зі та раў, і на ша 
тра ды цый ная на цы я наль ная му зы ка ў све жых ка ла-
рыт ных аран жы роў ках.

І вось я ў ра бо чым ка бі не це Міхася Ка зін ца. Не вя ліч кі 
па кой ён дзе ліць ра зам са сва ім ды рэк та рам Ба ры сам 
Ліў шы цам. Аб ста ноў ка ў ка бі не це спар тан ская: два ста-
лы, на ад ным з якіх, ды рэк тар скім, ста іць са ста рэ лая 
ма дэль кам п'ю та ра; уз доўж сця ны не каль кі прос цень кіх 
крэс лаў, а пры ўва хо дзе, у тар цы, гэт кая ж прос цень кая 
ша фа, за поў не ная кні га мі, но та мі, дыс ка мі. І, вя до ма ж, 
га вор ка на ша па ча ла ся з пы тан ня пра му зы ку.

Ка лі эта ло нам май стэр ства 
спе ваў ста но віц ца 
«Еў ра ба чан не», то мне 
за ста ец ца толь кі раз вес ці 
ру ка мі. Там жа ад мас тац тва 
ні чо га ня ма. Ёсць толь кі шоу, 
у якое ўкла дзе ны вя ліз ныя 
гро шы.

Каб ус пры маць му зы ку, яе трэ ба слу хаць. Ін ша га вый сця ня ма. 
Для та го, каб лю біць му зы ку, яе трэ ба ве даць. А гэ та зна чыць, 
яна па він на па ста ян на пры сут ні чаць у на шым паў ся дзён ным 
жыц ці. Ка лі гэ та га гу чан ня не бу дзе — ад куль што прый дзе?


