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ТВОР ЦЫ І ТВО РЫ
Уз нёс лых слоў гэ ты мі дня мі 

ў ад рас кам па зі та раў бу дзе гу-
чаць шмат: юбі лей Бе ла рус ка га 
са ю за кам па зі та раў ад зна ча ны 
не толь кі з'ез дам, але і шэ ра гам 
кан цэр таў, у якіх бе ла рус кая му-
зы ка — ад пры зна ных кла сі каў 
да су час ных май строў і на ват ма-
ла дых твор цаў. На шы кам па зі та-
ры ства ра юць му зы ку пра нас, 
пра наш час з яго су пя рэч нас ця-
мі, з ін та на цы яй, якая ўлас ці вая 
на шай зям лі і пе рад ае на шу мен-
таль насць.

— Са юз ства раў ся ў 1933 го-
дзе, — рас па вя дае Ігар ЛУ ЧА-
НОК, стар шы ня Бе ла рус ка га 
са ю за кам па зі та раў. — Але ў 
Бе ла ру сі бы лі свае му зыч ныя 
тра ды цыі. Пры чым мы ад чу лі 
вя лі кі ўплыў ра сій скай шко лы. 
На прык лад, бе ла рус кі кам па зі-
тар Мі ка лай Чур кін браў кан суль-
та цыі яшчэ ў Пят ра Чай коў ска-
га. Ва сіль За ла та роў — ву чань 
Рым ска га-Кор са ка ва. Ма гу ска-
заць, што мно гія пе да го гі, у якіх 
ву чы лі ся на шы кам па зі та ры, у 
тым лі ку і я, на ле жаць да рус кай 
му зыч най шко лы. Я ву чыў ся ў Мі-
ка лая Ала да ва, які ка заў: «Му зы-
ка — гэ та не толь кі фальк лор. 
Му зы ка — гэ та вя лі кае мас тац-
тва...» Мас тац тва, якое нель га 
згу біць. Але ёсць праб ле ма: пры 
Са ю зе кам па зі та раў быў му зыч-
ны фонд, аў тар скі. Сён ня ж у мя-
не ёсць да ку мент аб лік ві да цыі 
бе ла рус ка га аў тар ска га фон ду 
кам па зі та раў і аб ства рэн ні гас-
па дар чай струк ту ры пад раз дзя-
лен ня Са ю за кам па зі та раў... Ці 
гэ та пра віль на?

Ка лі ка заць пра ака дэ міч ную 
му зы ку і ў пры ват нас ці пра пра-
цу кам па зі та раў, то яна мо жа 
па да вац ца за гад кай: што гэ та 
ёсць та кое? Ай чын ная пуб лі ка 
за апош нія ад но-два дзе ся ці год-
дзі ра зу мее му зы ку вы ключ на як 
за ба ву. Але ёсць вы со кія ўзо ры 
су час на га му зыч на га мас тац тва, 
і тут важ на пад рых та ва насць лю-
дзей, умен не ра зу мець не толь кі 
кла сі ку, але і счыт ваць воб ра зы 
су час нас ці, якія, мо жа, больш 
скла да ныя і, у ад роз нен не ад той 
жа кла сі кі, не па зна валь ныя. Пуб-
лі ка сён ня вель мі час та дык туе 
ўмо вы: што вы кон ваць, па каз-
ваць і г.д. А за лы ж трэ ба за паў-
няць, пра да ваць квіт кі, акуп ляць 
кан цэр ты... Гэ та част ко ва ста ла 
пры чы най та го, што тво раў су-

час ных ай чын ных кам-
па зі та раў у пра гра мах 
ка лек ты ваў менш. Іг-
ра юць Мо цар та і Чай-
коў ска га — вя до ма, 
бу дзе пос пех... Але як 
жа яшчэ вы хоў ваць 
су час ную пуб лі ку, каб 
ус пры маць тво ры ай-
чын на га му зыч на га 
мас тац тва, не вы кон-
ва ю чы іх?

Та му кан цэр таў, у якіх гу чыць 
му зы ка ай чын ных кам па зі та раў, 
ста но віц ца больш. Асаб лі ва сё-
ле та, на пя рэ дад ні юбі лею Са-
ю за кам па зі та раў, усе вя ду чыя 
ка лек ты вы кра і ны ўклю чы лі ў 
свае пра гра мы му зы ку бе ла рус-
кіх твор цаў. Сне жань ская афі ша 
на огул пра па нуе пра вес ці ра зам 
з бе ла рус кай му зы кай пяць ве ча-
роў у Бел дзярж фі лар мо ніі. Мас-
тац кі кі раў нік уста но вы Юрый 
ГІЛЬ ДЗЮК звяр нуў ува гу на не-
ка то рыя з іх:

— У Дзяр жаў на га сім фа ніч-
на га ака дэ міч на га ар кест ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь апош нім 
ча сам шмат му зыч ных прэм' ер. 
Не здар ма мы ма ем пры свя чэн не 
на шых кам па зі та раў ды ры жо ру 
Аляк санд ру Ані сі ма ву: сім фо ніі 
ад Вя ча сла ва Куз ня цо ва і Анд-
рэя Мдзі ва ні, опе ра «Мядз ведзь» 
Сяр гея Кар тэ са, Кан цэрт Га лі ны 
Га рэ ла вай. Зу сім ня даў на ў Маск-
ве прай шоў кан цэрт бе ла рус кай 
му зы кі. У Вя лі кай за ле кан сер-
ва то рыі вы сту піў Дзяр жаў ны 
ка мер ны ар кестр Бе ла ру сі, які 
вы кон ваў тво ры бе ла рус кіх кам-
па зі та раў, на шых су час ні каў: Га-
лі ны Га рэ ла вай, Ула дзі мі ра Кур'-
я на, Кан стан ці на Ясь ко ва.

Мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў-
на га ка мер на га хо ру РБ На тал-
ля МІ ХАЙ ЛА ВА ад зна чы ла:

— Мы вы кон ва ем бе ла рус кую 
му зы ку, але не ўсё за ста ец ца ў 
рэ пер ту а ры. На пэў на, гэ та на ту-
раль на: за ста ец ца са мае леп шае. 
На ша свя точ ная пра гра ма скла-
дзе на ра зам з Ака дэ міч ным хо-
рам Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. Яна 
ад мет ная. На шы кам па зі та ры 
пі шуць му зы ку на ду хоў ныя тэкс-
ты: ней кія ду хоў ныя ма на ло гі, з 
цу доў най паэ зі яй. У Дзміт рыя Лы-
бі на твор на зы ва ец ца «Ма літ ва», 
на верш Бло ка. «Ма літ ва» Ла ры-
сы Сі ма ко віч — з дра мы Яна Віс-
ліц ка га. Ёсць ка на ніч ныя тво ры, 
якія прад стаў ля юць Ган на Ка рот-
кі на і ай цец Анд рэй Бан да рэн ка. 
Гэ та аса бо выя ма на ло гі, раз ва-

жан ні кам па зі та раў на ду хоў ныя 
тэ мы. Ула дзі мір Ка рыз на, вя до мы 
як ха ра вы кам па зі тар, ства рае 
апра цоў кі на род ных пе сень.

СПОВЕДЗІ І МАЛІТВЫ
Юбі лей Бе ла рус ка га са ю за 

кам па зі та раў ад зна ча юць па ўсёй 
кра і не — не толь кі ў ста лі цы, але і 
ў аб лас цях. Асноў ная пля цоў ка — 
Бел дзярж фі лар мо нія, дзе «што-
год гу чыць не менш за 200 тво раў 
ай чын ных аў та раў». Кан суль тант 
упраў лен ня мас тац тваў Мі ніс-
тэр ства куль ту ры Тац ця на 
ПА РХІ МО ВІЧ па тлу ма чы ла, што 
дзе ля та го, каб пад тры маць кам-
па зі та раў, Мі ніс тэр ства су пра цоў-
ні чае з Са юзам кам па зі та раў. Іс-
нуе мас тац кі са вет пры Мі ніс тэр-
стве куль ту ры па на быц ці і но вых 
тво раў бе ла рус кіх аў та раў. У 2011 
го дзе на гэ та бы ло вы дат ка ва на 
163 міль ё ны бе ла рус кіх руб лёў, у 
2013 го дзе — 260 міль ё наў.

«Га лоў нае сён ня — па пу ля ры-
за цыя му зы кі. Мы пра цу ем по руч: 

кам па зі та ры, вы ка наў-
цы і дзяр жа ва як за каз-
чык. Нель га ска заць, 
што бе ла рус кія аў та ры 
пі шуць «у стол». Амаль 
усе но выя тво ры куп-
ля юц ца дзяр жа вай і 
вы кон ва юц ца са сцэ-
ны», — га во рыць Тац-
ця на Па рхі мо віч.

— Маг чы ма я, як 
кам па зі тар, шчас лі-
вей шая за ас тат ніх, на 
ка го звяр та юць ува-
гу, чые тво ры гу чаць 
у сце нах фі лар мо ніі, і 
та кія буй ныя, як «Апо-
крыф» і «Лю цы ян Та-
по ля». На маю дум ку, 
як ня ма дрэн ных дзя-
цей, — пры зна ец ца 
кам па зі тар Ла ры са 
Сі ма ко віч, — ня ма 
дрэн ных тво раў. Та му 
для мя не 5 кан цэр таў, 
пры мер ка ва ныя да 
юбі лею на ша га са ю за, 
з'яў ля юц ца ма лень кім 
фес ты ва лем су час най 

му зы кі. Ча му ўво гу ле ў нас та ко га 
фес ты ва лю ня ма? Твор ца па ві нен 
не дзе па каз ваць усе свае ра бо ты 
— і ўда лыя, і не вель мі. Ге ні яль нае, 
чым мо жа га на рыц ца лю бая кра і-
на, вы рас тае адзін ка ва, мо жа, раз 
на 100 га доў. Але ўсе гэ тыя 100 
га доў трэ ба «пад ра заць га зо ны», 
каб з'я віў ся адзін ней кі твор, які 
пра сла віць кра і ну на ўвесь свет.

У аба ро ну ма ла дых аў та раў 
вы ка за ла ся пра фе сар Бе ла-
рус кай ака дэ міі му зы кі Га лі на 
ГА РЭ ЛА ВА:

— Гіс то рыю на ша га Са ю за 
кам па зі та раў ка лісь ці ства ра лі 
ма ла дыя. Сю ды пры еха лі ма ла-
дыя ра сій скія кам па зі та ры, якія 
пас ля ста лі кла сі ка мі бе ла рус кай 
му зы кі. У 1960-я ў ча сы «ад лі гі» 
но вая хва ля ў му зы цы — гэ та 
ма ла дыя та ды Смоль скі, Кар-
тэс, Ян чан ка, Ваг нер і Лу ча нок. 
Сён ня ад бы ва юц ца ін шыя пра-
цэ сы і зноў вель мі важ на, каб у 
гэ тым удзель ні ча лі ма ла дыя. У 
час «шо у цэнт рыз му» не ўсім зра-
зу ме ла: на вош та кам па зі та раў 

ву чыць у кан сер ва то рыі? Ця пер 
ча ла век з ву лі цы, які зна ё мы з 
тэх ні кай, мае кам п'ю тар і нот ны 
рэ дак тар, аб са лют на воль на на-
ціс кае не каль кі кла віш, атрым лі-
вае кам бі на цыю гу каў — на ват 
пры ем ную на слых.

На жаль, у ма ла дых па няц це 
су час най му зы кі звя за на толь кі з 
поп-куль ту рай. У мя не бы ва юць 
твор чыя су стрэ чы ў на ву чаль ных 
уста но вах, дзе я па каз ваю тво ры 
сва іх ка лег, якія на пі са ны су час-
най мо вай, пра су час ныя праб ле-
мы, дзе ёсць по шук ад ка заў на 
ней кія фі ла соф скія пы тан ні. Пас-
ля гэ та га ў мя не пы та юц ца: «А 
су час ную му зы ку яны пі шуць?» 
Жу дас ны пе ра кос у свя до мас ці. 
Я ра зу мею, што ўсё за ле жыць 
ад уз роў ню аду ка ва нас ці. Мо-
жа, за раз са мы «ака ян ны» час 
для ака дэ міч най му зы кі. Ка лісь-
ці прэм' е ра (на ват не бя ру Ба-
га ты ро ва ці Гле ба ва) Дзміт рыя 
Смоль ска га не пра хо дзі ла без 
мі ніст ра ці на мес ні ка мі ніст ра 
куль ту ры. Прэ стыж кра і ны ў му-
зыч ным мас тац тве ад стой ва юць 
ўсё ж не кам па зі та ры-пе сен ні кі. 
Пры ем на, што мі ніс тэр ства гэ та 
ра зу мее і нас пад трым лі вае.

Мы са мі сва ёй твор час цю імк-
нём ся да ка заць, што му зы ка мо-
жа быць не толь кі за ба вай — яна 
мо жа быць і спа чу ван нем, і спо-
вед дзю, і про па вед дзю, і прыт-
чай, і ма літ вай. Для мя не не іс нуе 
пы тан ня, па трэб ны са юз ці не. Ён 
дае маг чы масць пра во дзіць між-
на род ныя фес ты ва лі, у тым лі ку 
но вай, мо ла дзе вай му зы кі. Ма-
ла дыя твор цы па він ны ве даць, 
што ства ра юць іх ад на год кі. І 
ні я кі са мы леп шы за піс не за ме-
ніць жы во га гу чан ня му зы кі ў за-
ле фі лар мо ніі. Мі сія ака дэ міч на га 
мас тац тва — ду хоў нае раз віц цё 
ча ла ве ка. Ма ла дыя кам па зі та ры 
ад чу ва юць сён ня сваю не за па-
тра ба ва насць. Са юз кам па зі та-
раў мо жа ім да па маг чы. Мы не 
спа дзя ём ся на ней кую вя лі кую 
ма тэ ры яль ную пад трым ку. Але 
твор чая па він на быць...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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ЁСЦЬ ТА КАЯ ПРА ФЕ СІЯ!
Як спа лу ча ец ца 80-га до вае жыц цё і су час ная ма ла досць Бе ла рус ка га са ю за кам па зі та раў
Не каль кі га доў та му, ка жуць, адзін бе ла рус кі 
кам па зі тар су тык нуў ся з ней кай не зра зу ме лас цю: 
у рэ ест ры ўсіх пра фе сій та кой не бы ло... 
А вось лю дзі, якія з'яў ля юц ца кам па зі та ра мі, — ёсць. 
У Бе ла рус кім са ю зе кам па зі та раў іх сён ня ка ля 130. 
І гэ та больш, чым прос та нось бі ты пра фе сіі, 
бо толь кі ўмен ня скла даць ме ло дыі і за піс ваць но ты 
ма ла для та го, каб му зы ка ста ла мас тац твам.
Умець пе ра даць пей заж... гу ка мі. На пі саць 
дра ма тыч ную гіс то рыю су тык нен ня ха рак та раў — 
но та мі. Рас па вес ці пра ка хан не — пя шчо тай кла віш 
ці струн... Ва ло даць дзіў ным умен нем чуць му зы ку 
там, дзе ін шыя ло вяць ха а тыч ныя гу кі рэ ча іс нас ці. 
Ці ў іх жа ад га даць ці хую ме ло дыю сар дэч най 
ма літ вы... Му зы ка як мас тац тва ства рае воб ра зы 
і прад стаў ляе сю жэ ты, ра дуе і пры му шае ду маць.

Сён ня па чы нае пра цу 
пер са наль ная вы ста ва 
скульп та ра Анд рэя Аста шо ва 
«Еў ра зія» ў яго мін скай га ле рэі 
на ву лі цы Баг да но ві ча, 1. 
Гэ та га твор цу на зы ва юць 
ад ным з са мых па спя хо вых 
бе ла рус кіх скульп та раў, ха ця 
сам ён ад ной чы вель мі сціп ла 
на зваў ся бе прос та «хут чэй, 
шчас лі вым ча ла ве кам». 
Экс па зі цыя «Еў ра зія» 
па сва ім вы зна чэн ні — неш та 
эк за тыч нае і глы ба ка дум нае. 
Скульп тар су па стаў ляе 
і па раў ноў вае два све ты — свет 
еў ра пей скай куль ту ры, з яе 
эма цы я наль най ад кры тас цю 
і знеш нім бляс кам, і стры ма ны, 
вы тан ча ны свет усход няй 
куль ту ры, якія скла да на 
спа лу ча юц ца ў су час ным 
ча ла ве ку.

ЕЎ РА ЗІ ЕЦ
Скульп тар Анд рэй Аста шоў спа лу чае 
мі фа ло гію За ха ду і Ус хо ду

Мне так шчас ціць у жыц ці на су-
стрэ чы з ці ка вы мі і доб ры мі людзь-
мі, што ка лі б, не дай Бог, не ча ка на 
гэ тая тэн дэн цыя пе ра пы ні ла ся, я 
ад чуў бы ся бе збяд не лым, ня шчас-
ным і адзі но кім. Зрэш ты, ка лі б не 
іх доб рае спры ян не, то ці стаў бы я 
тым, кім стаў? 

Ся род гэт кіх вы дат ных асоб — Ра-
дзім Гаў ры ла віч Га рэц кі. Ча ла век, з 
якім ні ко му і ні ко лі не мо жа быць сум-
на, уваж лі вая да бры ня і на ту раль ная 
шчы расць яко га ро бяць кож на га яго 
су бя сед ні ка даб рэй шым, шчы рэй шым 
і ра зум ней шым. Ча ла век, які ўмее не 
толь кі ка заць ра зум ныя рэ чы, але і 
слу хаць. І не толь кі слу хаць, бо пра-
цэс гэ ты мо жа быць па сіў ным, але і 
чуць, што не менш важ на, чым га ва рыць са мо му. 
Ад ным сло вам, якія б эпі тэ ты, па раў на нні і ацэн кі 
я ні вы каз ваў, іх усё ад но не хо піць, каб вы явіць, 
аца ніць, на зваць га лоў ныя якас ці ха рак та ру гэ та га 
Ча ла ве ка. І гэ та не да ні на юбі лей най тра ды цыі, не 
звык лая ма не ра хва ліць «пры на го дзе». Ха ця я на-
огул пры трым лі ва ю ся пра ві ла: доб рыя сло вы ча ла-
ве ку трэ ба ка заць (ка лі, вя до ма, яны ад па вя да юць 
праў дзе), па куль ён сам мо жа чуць іх.

А гэ та ж, на шчас це, не адзі ная мая су стрэ ча з 
Ра дзі мам Гаў ры ла ві чам. І да та го, і пас ля іх бы ло 
вель мі шмат. У роз ных аб ста ві нах, з роз най на го-
ды. Але кож ная з іх, без пе ра боль шан ня, для мя не 
па мят ная і ка рыс ная. Ву чыц ца ў доб ра га і шчы ра га 
ча ла ве ка мож на не толь кі ка лі ён чы тае лек цыі аль-
бо неш та рас па вя дае. Мож на і та ды, ка лі ён прос та 
маў чыць, зна хо дзя чы ся по бач.

Мя не за хап ля ла і за хап ляе ня стом насць Ра дзі ма 
Гаў ры ла ві ча ў спра ве вы ву чэн ня жыц ця і дзей нас ці і 
ўша на ван ня па мя ці свай го дзядзь кі — кла сі ка бе ла-
рус кай лі та ра ту ры Мак сі ма Іва на ві ча Га рэц ка га, свай-
го баць кі — вя до ма га ву чо на га Гаў ры лы Іва на ві ча. Тут 
ён не пе ра стае здзіў ляць. Коль кі роз ных ка рыс ных і 
доб рых спраў зроб ле на, коль кі вы ка за на слуш ных 
слоў, а ён не стам ля ец ца шу каць, ад кры ваць і за ма-
цоў ваць у люд ской па мя ці но вае, не вя до мае, знач нае 
і вар тае на ша га агуль на га ўша на ван ня. Дык гэ та ж 
ён адзін. А ка лі б яго вы сіл кі ды знай шлі ра зум ную 

на шу агуль ную пад трым ку? Уяў ля е це, 
як бы ма тэ ры я лі за ва ла ся па трэ ба не 
на сло вах, а на спра ве за свед чыць на 
на шай зям лі па мяць і Мак сі ма, і Гаў-
ры лы, ды і сы на Мак сі ма ва га Ле а ні да, 
які лёг на по лі біт вы пад Ле нін гра дам у 
га ды апош няй вай ны! Але я ве ру: ра на 
ці поз на на ма ган ні і жа дан ні Ра дзі ма 
Гаў ры ла ві ча (ды і не толь кі яго) спраў-
дзяц ца, ста нуць рэ аль нас цю і ў пом ні-
ках, і ў па мят ных зна ках, і ў му зей ных 
экс па зі цы ях, і ў но вых вы дан нях кніг.

Бо, я пе ра ка наў ся, кло пат Ра дзі-
ма Гаў ры ла ві ча пра як ма га боль шую 
да свед ча насць лю дзей на конт лё су 
прад стаў ні коў ро ду Га рэц кіх — гэ та 
не пры ват ная, не аса біс тая спра ва. Не 
бы вае паў на вар тас най гіс то рыі на цыі 

без гіс то рыі асоб ных ро даў. Ме на ві та гіс то рыя ро даў 
і дае пад ста вы на пі саць поў ную і адэ кват ную рэ аль-
нас ці гіс то рыю бе ла рус ка га на ро да. Ра дзім Гаў ры ла-
віч прак тыч на ні ко лі не рас каз вае пра ся бе, пра сваю 
дзей насць. Яго сціп лас ці мож на толь кі па дзі віц ца. Ён 
прос та вы кон вае сваё ча ла ве чае пры зна чэн не: дбаць 
пра ін шых, да па ма гаць, спры яць, пад трым лі ваць. Ён 
прос та пра цуе, дзей ні чае, ро біць, ра іць, ад гук нец ца 
на лю бое за пра шэн не, ня стом на і ня спын на ез дзіць 
па кра і не.

Ды і ў на пі сан ні кніг Ра дзім Гаў ры ла віч не пе ра-
ўзы дзе ны і ня стом ны руп лі вец. Ка лі вы ста віць на 
ад ну па лі цу ўсё вы да дзе нае, што на пі саў ён пра 
свой род, атры ма ец ца год ны на бы так. Та кая ня-
стом насць здоль ная тва рыць цу ды. І яны тво рац ца. 
Рэ аль на, па ста ян на, на стой лі ва.

А вы на ход лі васць і ня стом насць Ра дзі ма Гаў-
ры ла ві ча ў пра вя дзен ні Га рэц кіх чы тан няў? Ужо 
двац цаць та кіх на ву ко вых збо раў, у тым лі ку між на-
род ных, пра ве дзе на з мэ тай да сле да ван ня жыц ця, 
дзей нас ці і твор час ці бра тоў Га рэц кіх — Мак сі ма 
і Гаў ры лы, ін шых прад стаў ні коў ро ду, пра ця гу іх 
тра ды цый. І кож ны год пас ля чы тан няў аба вяз ко ва 
вы хо дяць збор ні кі гэ тых ма тэ ры я лаў. Хто сам не 
ра біў па доб най пра цы, не мо жа ўя віць, коль кі і ча го 
гэ та каш туе. А Ра дзім Гаў ры ла віч ро біць, пра цуе, 
ар га ні зуе, удзель ні чае, вы сту пае і не скар дзіц ца, 
не шу кае апраў дан няў, каб не ра біць. На ад ва рот, 

ён на по рыс та ка рыс та ец ца маг чы мас цю па шы раць 
і па глыб ляць чы тан ні, ад кры ваць но вае ў дзей нас ці 
Га рэц кіх і ўво дзіць гэ та ў кан тэкст еў ра пей скай і су-
свет най лі та ра ту ры, куль ту ры і на ву кі. Тым са мым 
ён пад ах воч вае і ін шых.

Здзі ві ла мя не і яшчэ ад на ня даў на мной ад кры тая 
ры са ха рак та ру Ра дзі ма Гаў ры ла ві ча. Тое, што ён 
дбай ны руп лі вец на ні ве бе ла рус кай спра вы, вя до ма 
шмат ка му. Бо руп насць гэ тая ў мно гім ста ла явай, 
жы ве і дзей ні чае ў сён няш нім гра мад стве. Кштал ту 
стар шы ні згур та ван ня бе ла ру саў све ту «Баць каў-
шчы на», кі раў ні ком і «ма то рам» яко га мно гія га ды 
з'яў ляў ся Ра дзім Гаў ры ла віч. Мя не ж здзі ві ла тое, як 
Ра дзім Гаў ры ла віч прый шоў да бе ла рус кай мо вы.

Так бы ло за ўгод на лё су, што ён, як і мно гія з 
ро ду Га рэц кіх (з ін шых бе ла рус кіх ро даў так са ма), 
быў на доў га ада рва ны ад сва ёй зям лі, не жыў тут. 
На ту раль на, не ха дзіў у бе ла рус кую шко лу, не вы ву-
чаў бе ла рус кую мо ву, лі та ра ту ру і гіс то рыю. Толь кі 
ў свае со рак га доў пры ехаў Ра дзім Гаў ры ла віч у 
Бе ла русь. За зна чу, што па аду ка цыі ён не гу ма ні та-
рый, — а гэ та мае пэў нае зна чэн не ў асва ен ні моў. 
Ад нак тут, до ма, ён не толь кі па цвер дзіў свае не-
звы чай ныя здоль нас ці ву чо на га, якія бы лі спра вяд-
лі ва пры зна ны пры сва ен нем яму зван ня ака дэ мі ка, 
не толь кі за свед чыў ар га ні за тар скія здоль нас ці, за 
што быў вы лу ча ны на па са ду ды рэк та ра Ін сты ту та 
геа хі міі і геа фі зі кі і ві цэ-прэ зі дэн та Ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі, але і вы явіў твор чыя пры ро дай да дзе ныя 
за дат кі, улас ці выя ўсім Га рэц кім. Сён ня ні хто і не 
зда га да ец ца, што ён не вы ву чаў мо ву ў шко ле, не 
раз маў ляў па-бе ла рус ку ра ней. Бо мо ва — гэ та не 
толь кі на бор слоў і здоль насць раз маў ляць, але і 
маг чы масць ду маць на мо ве. Та ды яна гу чыць на-
ту раль на і ня зму ша на. Ра дзім Гаў ры ла віч вы дат на 
да ка заў, што мо ва пад да ец ца кож на му, хто мае на-
мер і жа дан не ёю ка рыс тац ца. Вар та за ха цець — і 
жа да нае збу дзец ца. Пра вер це на ўлас ным во пы це 
і пе ра ка на е це ся ў спра вяд лі вас ці гэ та га.

У 85-га до вы юбі лей, які ад зна ча ец ца 7 снеж ня, 
ха це ла ся б па жа даць гэ та му ня стом на му пра цаў ні-
ку доў гіх і плён ных у ду хоў ным і фі зіч ным зда роўі 
га доў дзе ля на шай агуль най спра вы — ма ца ван ня 
не за леж нас ці і су ве рэн нас ці лю бай Бе ла ру сі.

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ
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З ро ду Га рэц кіх
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«Мо ра ўнут ры» (2013), брон за, ка мень.

5 снеж ня. Дзяр жаў ны ака дэ міч ны сім фа ніч ны 
ар кестр Бе ла ру сі на га даў пра юбі лей Ана то ля Ба-
га ты ро ва, ад крыў шы ве чар свя точ най увер цю рай. 
Пра гу чаў пра лог з ба ле та «Ма ра» Яў ге на Гле ба ва. 
Сім фа ніч ная сю і та з ба ле та «Апош ні ін ка» Сяр гея 
Кар тэ са. Ада жыа і эпі лог з ба ле та «Кле а пат ра» 
Вя ча сла ва Куз ня цо ва. Скер ца з сім фо ніі № 5 Ула-
дзі мі ра Гар ку шы. Ра зам з Ула дзі мі рам Гро ма вым, 
са ліс там на цы я наль най опе ры, — твор Дзміт рыя 
Смоль ска га «Пес ня апош ня га тру ба ду ра». Кан цэрт 
для фар тэ пі я на з ар кест рам Ган ны Ка рот кі най. З 
11-й сім фо ніі Анд рэя Мдзі ва ні пра гу ча лі 2-я і 3-я 
част кі. Вы ка на на пер шая част ка Кан цэр та для вя-
лі ка га сім фа ніч на га ар кест ра Га лі ны Га рэ ла вай.

11 снеж ня — па рад прэм' ер ад сім фа ніч на га 
ар кест ра На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё-
кам па ніі Бе ла ру сі. Ім ёны і аў та ры ве ча ра «Ма ла-
дая Бе ла русь» — кан цэрт для цым бал з ар кест рам 
Вік та ра Вой ці ка, кан цэрт для ба я на з ар кест рам 

«Adventum Dіes» Алі ны Без ен сон, «Плач Іе рэ міі» 
Вя ча сла ва Куз ня цо ва, сім фа ніч ная кар ці на «Млеч-
ны Шлях» Сяр гея Бель цю ко ва, фі нал сім фо ніі 
№ 4 Ула дзі мі ра Са ўчы ка.

10 снеж ня. Ста рон кі бе ла рус кай му зы кі ў кан-
цэрт ных транс крып цы ях для фар тэ пі я на ад на род-
на га ар тыс та Бе ла ру сі Іга ра Алоў ні ка ва.

13 снеж ня. Кан цэрт ха ра вой му зы кі.

18 снеж ня. «Бе ла рус кі кам па зі тар. Ал хі мік. 
Твор ца.» Кан цэрт Дзяр жаў на га ка мер на га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У пра гра ме: Кан цэрт 
Га лі ны Га рэ ла вай для струн ных і удар ных, Кан цэрт 
для флей ты, гі та ры і струн на га ар кест ра Усе ва ла-
да Грыц ке ві ча, Твор для брас-квін тэт «Пе ра піс на-
сель ніц тва» Ула дзі мі ра Кур' я на. «Шлях у аб ло кі-3» 
для фар тэ пі я на і струн ных Яў ге на Па плаў ска га, 
«Пуш кін ская сю і та» з опе ры «Ду эль» Ві та ля Ра дзі-
во на ва, сім фо нія для струн на га ар кест ра «Ча ты ры 
здзіў лен ні Мі ха лі ны» Ла ры сы Сі ма ко віч.

5 ВЕ ЧА РОЎ
Ра зам з му зы кай бе ла рус кіх кам па зі та раў у Бел дзярж фі лар мо ніі

— Су час насць па ста ян на і вель мі ін тэн сіў на 
ства рае но выя мі фа ла гіч ныя гіс то рыі і ге ро яў, 
— ка мен туе ідэю вы ста вы Анд рэй АСТА ШОЎ. 
— Вы мо жа це гэ та за ўва жыць хоць бы па куль-
ту ры ма са ва га кі но — мы ўжо даў но жы вём 
ся род аб са лют на но вых ге ро яў мі фат вор час ці, 
якія вый шлі з-пад пя ра на шых су час ні каў. «Чу-
жыя», Бэт мен, Су пер мен, Ча ла век-па вук ды 
ін шыя су пер ге роі — так ча ла вец тва пра цяг вае 
за паў няць ва ку ум у не вя до май яму пра сто ры, 
як гэ та ра бі лі прод кі ў ар ха іч ныя ча сы, на да ючы 
сі лам пры род ных сты хій ча ла ве чыя ім ёны, ха-
рак та ры, лё сы. «Еў ра зія» — гэ та спро ба раз гле-
дзець праз прыз му су час ных ге ро яў іх ана лаг 
у Ста ра жыт най Грэ цыі, мі фа ла гіч ных ба гоў у 
кан тэкс це су час ных мі фаў. Лі чу, што мас тац-
тва па він на за да валь няць па трэ бу ча ла ве ка ў 
фан та зіі.

Скульп тур ныя ства рэн ні Анд рэя Аста шо ва 
заўж ды ад роз ні ва юц ца ка зач нас цю, мі фіч нас-
цю, не ве ра год най пра пра ца ва нас цю дэ та ляў і 
на ват дзі ця час цю. Мне заўж ды зда ва ла ся, што 
скульп ту ры Анд рэя па він ны вель мі па да бац ца 
ме на ві та дзе цям. У тым лі ку і та му, што са мі 
дзе ці час та вы сту па юць ге ро я мі яго скульп тур, 
так бы мо віць, ка зач ны мі пер са на жа мі. Дзе ці, 
не раз бі ра ю чы ся ў куль ту ра ла гіч ных па сы лах 
і спа сыл ках, мо гуць з за да валь нен нем раз гля-
даць дзіў ныя ўпры га жэн ні ге ро яў скульп та ра, 
іх не звы чай ныя по зы, воп рат ку і на ват сю жэт, 
які мож на са мім пры ду маць, раз гля да ю чы гэ-
тых ці ка вых іс тот. Ёсць у твор час ці Аста шо ва і 
пэў ны эра тызм. Ві да воч на, гіс то рыя ўжо зу сім 
не для дзя цей. Вы тан ча ныя жа но чыя фор мы, 
по зы, якія да па ма га юць раз гле дзець усе част-
кі це ла. На ват ка лі жа но чае (дзя во чае) це ла 
скульп тар не па каз вае аго ле ным, да дат ко выя 
прад ме ты і ак се су а ры, якія ёсць у скульп тур-
най кам па зі цыі, пры чым вы ка на ныя вір ту оз на, 
ча сам на да юць гэ тую эра тыч ную ін та на цыю. 

Па цвяр джэн нем не ка то рых ма іх раз ваг з'яў-
ля юц ца сло вы Паў ла БЕЛЬ СКА ГА, ку ра та-
ра вы ста вы «Анд рэй Аста шоў. Скульп ту-
ра. Гра фі ка» ў Дзяр жаў ным Рус кім му зеі ў 
Санкт-Пе цяр бур гу:

— У май стэр скіх скульп тур ных і гра фіч ных 
тво рах Анд рэй Аста шоў з лёг кас цю апе ры руе 
мі фа мі роз ных ча соў і на ро даў, якія слу жаць яму 
ма тэ ры я лам для ства рэн ня ўлас на га вы яў лен-
ча га све ту. Па двое насць воб ра зу, пры ця галь-
насць і агі да, якія ад на ча со ва вы клі ка юць яго 
скульп ту ры, па ля га юць у асно ве мі фа ло гіі аў та ра. 
Ча ла век, асаб лі ва дзі ця, вы сту пае ў яго гуль ні і 
на ба ку даб ра, і на ба ку зла; ён і на па дае, і па-
тра буе аба ро ны. Спа лу чэн не су праць лег лас цяў 
аб умоў лі вае ін та рэс да па лі морф ных мі фа ла гіч-
ных пер са на жаў.

Мас так Анд рэй Аста шоў ро дам з Лі ды — 
удзель нік больш за 100 рэс пуб лі кан скіх і між-
на род ных вы стаў, су пра цоў ні чае з га ле рэ я мі 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Іс па ніі, Фран цыі, Га лан дыі, Ка-
на ды. Яго тво ры зна хо дзяц ца ў На цы я наль-
ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, Му зеі су час на га 
вы яў лен ча га мас тац тва Бе ла ру сі, пры ват ных 
збо рах Бе ла ру сі, Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Га-
лан дыі, Літ вы, Поль шчы, Ра сіі, ЗША, Швей ца-
рыі, а так са ма ў Му зеі мас тац тваў у Ма ла зе 
(Іс па нія). Сё ле та па вы ні ках VІІ мас коў ска га 
між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Тра-
ды цыі і су час насць» Анд рэя Аста шо ва ўзна-
га ро дзі лі прэ мі яй у га лі не мас тац тва «Ве ра» 
ў на мі на цыі «За шы ры ню за мыс лу і гран ды ёз-
насць ува саб лен ня».

Сло вам, пас ля та кой прэ зен та цыі нель га бу дзе 
не прый сці на яго вы ста ву, якая пра цуе да 5 сту-
дзе ня. І, да рэ чы, усе скульп ту ры, прад стаў ле ныя 
на вы ста ве, мож на ку піць.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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Вось так і па ду ма еш, што 
опер ны фо рум ад крыў нам 
гэ та га ня мец ка га кам па зі-
та ра. Ле тась опе ру Ры хар да 
Ваг не ра «Зігф рыд» мож на 
бы ло па слу хаць у рам ках 
Мінск ага ка ляд на га опер на-
га фо ру му — дзя ку ю чы Са-
фій ска му опер на му тэ ат ру. 
Гэ та бы ло са праў ды не паў-
тор на: на ша пуб лі ка ці не 
ўпер шы ню слу ха ла твор, 
які доў жыў ся амаль 5 га-
дзін.

Для па ста ноў кі ў Мін ску больш 
ран няй опе ры Р. Ваг не ра «Ля ту чы 
га лан дзец» бы ла на го да: 200-год-
дзе кам па зі та ра, тво раў яко га ў нас 
у тэ ат ры да гэ туль не бы ло ні ў са-
вец кі час (ча му ёсць тлу ма чэн не), 
ні ўжо ў най ноў шай гіс то рыі на шай 
кра і ны.

Але ка лісь ці трэ ба ад кры ваць 
кам па зі та ра, зна ка мі та га аў та ра 
опер на га цык ла «Пярс цё нак ні бе-
лун га», твор часць яко га паў плы ва-
ла не толь кі на раз віц цё му зыч на га 
мас тац тва, але і на ста наў лен не ня-
мец ка га на ро да.

Стаў лен не да твор час ці Ваг не-
ра — ілюст ра цыя та го, як лю бую 
ідэю ўжо без удзе лу аў та ра мож-
на вы ха піць з кан тэкс ту, пе ра вяр-
нуць і ска рыс таць у сва іх ін та рэ сах. 
Тым не менш яго на зы ва юць вя лі кім 
рэ фар ма та рам опе ры (ён шмат у 
чым ады шоў ад прын цы паў, за кла-
дзе ных італь ян ца мі), аў та рам, які 
ўвёў у гэ тае мас тац тва міс ты цызм 

і ра ман тызм. «Ля ту чы га лан дзец» 
— прык лад ме на ві та ра ман тыч най 
опе ры, у якой ка хан не і вер насць 
вы шэй за смерць...

З гэ тай ра ман ты кі сё ле та і пач-
нец ца опер ны фо рум, які ў Мін ску 
прой дзе ўжо ў чац вёр ты раз. Пач-
нец ца ён гуч най прэм' е рай На цы я-
наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ-
ат ра Бе ла ру сі — пер шай прэм' е рай 
опе ры Ваг не ра ў на шай кра і не. 10 
і 11 снеж ня ай чын ная пуб лі ка мае 
маг чы масць па гля дзець па ста ноў-
ку, якую тэ атр ажыц ця віў ра зам з 
Хан сам Іа хі мам Фра ем — апош ні 
вы сту піў у якас ці рэ жы сё ра. Мас-
так-па ста ноў шчык — Манф рэд Ма-
ер хо фер з Аў стрыі.

З ня даў ніх прэм' ер у пра гра-
ме фо ру му «Ту ран дот» Джа ко ма 
Пу чы ні ў па ста ноў цы Мі ха і ла Пан-
джа ві дзэ. Спек такль за кан чва ец ца 
тра гіч на — па вод ле са мо га Пу чы ні, 
хоць ёсць і ін шы ва ры янт, да пра ца-
ва ны пас ля смер ці аў та ра сяб рам 
кам па зі та ра. Асаб лі васць опер на га 
фо ру му ў тым, што ў спек так лі на-
ша га тэ ат ра за пра ша юц ца за меж-
ныя опер ныя «зор кі». 14 снеж ня 
ра зам з бе ла рус кі мі са ліс та мі Ка ця-
ры най Га лаў лё вай (прын цэ са Ту ран-
дот), На стас сяй Маск ві ной (ра бы ня 
Ліу), Ва сі лём Ка валь чу ком (Ці мур), 
пар тыю Ка ла фа бу дзе вы кон ваць 
за слу жа ны ар тыст Ра сіі, на род ны 
ар тыст Та тар ста на, са ліст Ма ры ін-
ска га тэ ат ра Ахмед Ага дзі.

Прэм' е ры вя лі кіх па ста но вак ад 
Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі на опер-
ным фо ру ме — з'я ва зра зу ме лая. 
Але ка мер ныя опе ры бу дуць дэ ман-

стра вац ца ўпер шы ню ў ка мер най 
за ле імя Ла ры сы Алек санд роў скай 
ця гам трох ве ча роў (12, 14 і 15 снеж-
ня): «Тэ ле фон» Ме но ці, «Ча ла ве чы 
го лас» Пу лен ка, «Спа чат ку му зы ка, 
по тым сло вы» Саль е ры, «Ды рэк тар 
тэ ат ра» Мо цар та, «Ры та, аль бо пі-
рац кі трох кут нік» Да ні цэ ці. У гэ тым 
шэ ра гу ёсць і бе ла рус кі су час ны 
твор кам па зі та ра Сяр гея Кар тэ са 
«Мядз ведзь».

Мін скі ка ляд ны фо рум ці ка вы 
тым, што дае маг чы масць зна ё-
міц ца з за меж ны мі па ста ноў ка мі. 
Сё ле та на шым гос цем бу дзе Санкт-
Пе цяр бург скі Мі хай лаў скі тэ атр з 
опе рай Джу зэ пэ Вер дзі «Баль-мас-
ка рад» у па ста ноў цы лат вій ска га 
рэ жы сё ра Анд рэй са Жа гар са. Яго 
ў Бе ла ру сі ве да юць дзя ку ю чы спек-
так лю «Ма нон Лес ко», які ў мі ну лым 
се зо не пры во зі ла На цы я наль ная 
опе ра «Эс то нія». Та ды нам пра-
дэ ман стра ва лі, што зна чыць «пра-
чы тан не» опер на га тво ра ў ча се. 
Але не толь кі дзе ля рэ жы сёр скай 
трак тоў кі вар та пай сці 13 снеж ня 
ў опер ны тэ атр Бе ла ру сі, але і каб 
па слу хаць га ла сы Ма рыі Літ ке, Фё-
да ра Атас ке ві ча, Дзміт рыя Да ра ва, 
Ла ры сы Кас цюк, якія за ня тыя ў гэ-
тым спек так лі.

Бе ла рус кая пуб лі ка асаб лі ва ча-
кае Га ла-кан цэр та на за крыц цё фо-
ру му: ра зам з ай чын ны мі са ліс та мі 
на сцэ ну вый дуць спе ва кі з ін шых 
кра ін. Вя до мыя ар тыс ты, цу доў ныя 
га ла сы.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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ВАГ НЕР 
ЯК АД КРЫЦ ЦЁ

Прэм' е ра «Ля ту ча га га ланд ца» на Ка ляд ным опер ным фо ру ме


