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Дры неў скi не толь кi ба га ты, 
але i шчас лi вы ча ла век. На род ны 
ар тыст Рэс пуб лi кi Бе ла русь, за-
слу жа ны дзе яч мас тац тваў, пра-
фе сар, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii 
БССР, лаў рэ ат прэ мii Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь «За ду хоў-
нае ад ра джэн не», ка ва лер ор дэ-
на Пра цоў на га Чыр во на га Сця га 
i ор дэ на Фран цыс ка Ска ры ны, 
га на ро вы ака дэ мiк Мiж на род най 
кад ра вай ака дэ мii. А хор, якiм ён 
кi руе, за час яго пра цы атры маў 
най вы шэй шыя ты ту лы: у 1983 
го дзе — зван не ака дэ мiч на га, у 
1987 — iмя Ге на дзя Цi то вi ча, у 
2002 — зван не на цы я наль на га, а 
ў 2004 го дзе па ста но ваю Са ве та 
Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь хор 
быў на зва ны дзяр жаў най уста но-
вай куль ту ры, якая мае асаб лi вае 
зна чэн не для за ха ван ня, раз вiц ця 
i рас паў сю джан ня бе ла рус ка га на-
цы я наль на га му зыч на га мас тац-
тва.

Пес нi, як лю дзi, — 
роз ныя

— Мi хась Паў ла вiч, на род-
на му хо ру Бе ла ру сi не ўза ба ве 
споў нiц ца 60 га доў...

— Усё пай шло ад Ге на дзя Iва-
на вi ча Цi то вi ча. Дзя ку ю чы яго ак-
тыў нас цi, яго энер гii, яго ад да на сцi 
бе ла рус ка му фальк ло ру. У да лё-
кiм 1939 го дзе ён са браў i ўзна-
ча лiў са ма дзей ны на род ны хор у 
вёс цы Вя лi кае Пад лес се Ля ха вiц-
ка га ра ё на. Хор яшчэ да вай ны 
стаў шы ро ка вя до мы ў рэс пуб лi-
цы. Але са праўд ная сла ва прый-
шла да яго ў пя цi дзя ся тыя га ды, 
ка лi са ма дзей ны ка лек тыў быў пе-
ра ўтво ра ны ў Дзяр жаў ны на род ны 
хор БССР. Г.I. Цi то вiч зра бiў яго 
вя ду чым мас тац кiм ка лек ты вам, 
якi стаў вя до мы да лё ка за ме жа-
мi Бе ла ру сi. А ў 1975 го дзе, ка лi 
Ге надзь Iва на вiч пай шоў на пен-
сiю, го нар i вя лi кая ад каз насць 
уз на ча лiць зна ка мi ты ка лек тыў 
вы па лi мне.

— Што па тра бу ец ца ад ка-
лек ты ву, якi мае вы со кiя зван нi 
на цы я наль на га, ака дэ мiч на га, 
на род на га, каб ад па вя даць па-
тра ба ван ням ча су, быць су час-
ным?

— Тра ды цыi, ка лi яны доб рыя, 
на род ныя, на цы я наль ныя, то яны 
— веч ныя. Гэ та як тое жы цей ка: 
якiм яно бы ло ты ся чу га доў та-
му, та кiм яно ёсць i ця пер, та кiм 
бу дзе i яшчэ праз ты ся чу га доў. 
Сут насць яго не зме нiц ца.

Я ча сам бы ваю ў рос па чы, ка лi 
рап там чую ад не ка то рых «спе цы-
я лiс таў ад му зы кi», што, маў ляў, 
ня ма ча го чап ляц ца за ста рое — 
трэ ба ства раць, раз вi ваць но вае, 
су час нае. Але ка лi ў гэ тым су час-
ным вы траў ле на ду ша, ка лi ў iм 
ня ма паэ зii, ня ма ме ло дыi, то якое 
яно су час нае? Яно — ча со вае: як 
прый шло — так i пой дзе.

А тра ды цыi — яны ня хiт рыя: 
ашчад на збi раць i кла пат лi ва за-
хоў ваць на шу ба га тую спад чы ну 
i як са мы каш тоў ны скарб пе ра-
даць яе на ступ ным па ка лен ням. 
I я лi чу, што гэ та — са мае га лоў-
нае, што мы па вiн ны ра бiць. А па 
мо дзе iс цi — гэ та лёг ка. Мож на 
на ват i доб рыя гро шы за ра бiць. 
Адзiн з на шых эст рад ных спе-
ва коў, ка лi раз мо ва зай шла пра 
кры зiс, здзi вiў ся: «Якi кры зiс? Я 
за мi ну лы год мiль ён до ла раў на-
ка сiў!»

Та му мы пры трым лi ва ем ся 
«за ла то га пра вi ла»: су час нае 
па вiн на гар ма нiч на спа лу чац ца 
з глы бо ка на род ны мi, на цы я-
наль ны мi тра ды цы я мi. Што гэ та 
азна чае для нас на прак ты цы? 
А тое, што ў сва iх твор чых по-
шу ках мы пры трым лi ва ем ся трох 
асноў ных кi рун каў. Пер шы — вы-
кон ва ем на род ныя пес нi ў iх пер-
ша род ным, аў тэн тыч ным вы гля-
дзе, рас кры ва ем срод ка мi хо ру 
сут насць iх ме ла са. Дру гi кi ру нак 
— апра цоў ка, аран жы роў ка на-
род ных пе сень з тым, каб на даць 
iм су час нае гу чан не. Пры гэ тым 
ста ра ем ся ме ло дыю мак сi маль на 
за ха ваць, рас кве цiў шы, уз ба га-
цiў шы яе су час ны мi ха ра вы мi i 
му зыч ны мi срод ка мi. Нех та з му-
зы ка знаў цаў та кi пра цэс воб раз-
на на зваў пе ра ўтва рэн нем 
вуг ла ва та га, не апра ца ва-
на га ал ма за, зда бы та га з 
не траў на род най па мя цi, у 
да ра гi, пры го жы, со неч ны 
брыль янт. I, на рэш це, трэ-
цi кi ру нак — вы ка нан не 
на род на га пе сен на-тан ца-
валь на га мас тац тва ў сiн-
тэ тыч ным адзiн стве спе ваў, 
му зы кi i тан ца. Гэ та дае нам 
маг чы масць ства раць яр кiя жан-
ра выя за ма лёў кi на род ных гу лян-
няў, пес нi-ка ра го ды, раз гор ну тыя 
ва каль на-ха рэа гра фiч ныя кам па-
зi цыi.

У сваю чар гу, мы не цу ра ем ся 
i та го леп ша га, што ёсць у на шых 
су се дзяў-бра тоў. Але 90 пра цэн-
таў рэ пер ту а ру скла да юць бе ла-
рус кiя на род ныя пес нi, тыя са мыя, 
што збi раў ка лiсь цi Ге надзь Цi то-
вiч, iн шыя фальк ла рыс ты.

Пес нi, як лю дзi, — роз ныя. Ёсць 
у нас тво ры лi рыч ныя, пра цяж ныя, 
жар тоў ныя, ёсць вяс но выя, ка ра-
год ныя, вя сель ныя, сал дац кiя, 
ба лад ныя... Ка лi пад лi чыць, то 
ўся го ў на шым рэ пер ту а ры бу дзе 
больш за ты ся чу ну ма роў пе сен-
най кла сi кi.

У дзе ю чым рэ пер ту а ры — 
не дзе пад сот ню, а мо жа, i за 
сот ню. Ве да еш, ёсць та кiя пес-
нi, якiя жы вуць кож ны дзень 
на пра ця гу мно гiх га доў. Ёсць 
пес нi, якiя вы кон ва юц ца ад 
свя та да свя та...

Пра ца ваць 
у мас тац тве — 
што па клад цы 

iс цi
— Ар тыст хо ру... Якi мi 

якас ця мi ён па вi нен ва ло-
даць?

— Най перш — доб рым го-
ла сам. Важ ны так са ма тэмбр. 
Бы вае го лас моц ны, але за-
над та рэз кi, не пры ем ны, ён не 
злi ва ец ца з iн шы мi га ла са мi. 
Та кi для хо ру, зра зу ме ла, не па ды-
хо дзiць. А яшчэ трэ ба быць му зы-
кан там, ад чу ваць iн та на цыю сло-
ва. Му зы каль насць, эма цы я наль-
насць — да лё ка не апош нiя рэ чы 
ў на шай спра ве. А яшчэ не аб ход-
на ра зу мець, што ты спя ва еш. 
Ра зу мець сэнс тво ра. Ства раць 
воб раз, на строй. У пес нi кож нае 
сло ва мае зна чэн не. Умець вы лу-
чыць га лоў нае, зра бiць на гэ тым 
ак цэнт. Пры чым не аба вяз ко ва 
гуч на — мож на i шэп там.

Сва iм ар тыс там я час та ка жу: 
«У ва шым тэмб ры па вiн на ад-
люст роў вац ца сон ца».

— А цi мно га ў вас са лiс таў?
— Гэ та за ле жыць ад рэ пер ту-

а ру. Ад го ла су, яго сi лы, спе цы-
фi кi, дыя па зо ну. Ад на са лiст ка 
гэ ты твор мо жа спець вы дат на, 
а дру гая яго не спяе нi ко лi. Ад на 
ра зу мее на род ную пес ню ду шою, 
а дру гая бу дзе спя ваць нi бы та i 
пра вiль на, па но тах, але ду шы ў 
гэ тым спя ван нi не ад чу ва ец ца. I 
да сэр ца гле да ча та кая пес ня не 
дой дзе.

Са лiст, воб раз на ка жу чы, та-
вар адзiн ка вы i да во лi рэд кi. Iх 
мно га нi ко лi не бы вае. Дзя ка ваць 
Бо гу, у нас ва ўсе ча сы бы лi са-
праўд ныя «зор кi». Ёсць яны, на 
шчас це, i ця пер. Най перш ха-
чу на зваць Ва лян цi ну Кры ло вiч. 
Наш за ла ты го лас, спя вач ка ад 
Бо га, за слу жа ная, а па сут нас цi, 
ужо даў ным-даў но на род ная ар-
тыст ка. Ня даў на атры ма ла ор дэн 
Фран цыс ка Ска ры ны. Я вель мi 
ўдзяч ны та ле на вi тым спе ва кам, 
за слу жа ным ар тыс там рэс пуб лi кi 
Ва сi лю Бра i му i Ула дзi мi ру Бу даю. 
Усё боль шую вя до масць i па пу ляр-
насць на бi ра юць на шы са лiс ты, 
лаў рэ а ты рэс пуб лi кан ска га кон-
кур су бе ла рус кай пес нi Рэ на та 
Мац ве ен ка, На тал ля Гар на ста е ва, 
Iван Вяр бi ла i iн шыя.

Я ска заў, што коль касць са лiс-
таў за ле жыць ад рэ пер ту а ру. Але 
i раз на стай насць рэ пер ту а ру за-
ле жыць ад ад па вед ных га ла соў. 
Мне, на прык лад, для цар коў ных 
пе сень не ха пае нiз кiх ба соў. Па-
куль што адзiн Аляк сандр Снiт ко. 
Праў да, мае рэд кi го лас — пра-
фун да-бас. Па кры вае ўсе га ла сы. 
Пры чым лю бую но ту бя рэ лёг ка, 
без на пру гi, з за па сам. Без умоў-
на, ха це ла ся б мець яшчэ па ру та-
кiх ба соў, ды дзе ж iх зной дзеш...

— А, да рэ чы, як iдзе по шук i 
пад бор ха рыс таў?

— Ця пер гэ та не та кая ўжо i 
праб ле ма. Асаб лi ва жа но чых га-
ла соў. Та му што шмат роз ных 
кон кур саў, фес ты ва ляў. Дый з 
му зыч ных ву чы лi шчаў, дзе мя не 
ўсе ве да юць i я iх усiх ве даю, ча-
сам тэ ле фа ну юць, пра па ну юць 
цi ка вых вы пуск нi коў. А ёсць жа 
яшчэ Унi вер сi тэт куль ту ры, ка фед-
ра ха ра во га ды ры жы ра ван ня, дзе 
так са ма, па шу каў шы, мож на знай-
сцi та ле на вi тых спя ва чак. Ця жэй з 
муж чын скi мi га ла са мi.

— А ў чым пры чы на? У тым, 
што ў Бе ла ру сi тра ды цый на ма-
ла доб рых спе ва коў?

— Ну i гэ та, вя до ма. Але га лоў-
нае — зар пла та. Ну што та кое для 
муж чы ны за ро бак у 2 — 3 мiль ё ны 
руб лёў? Як на та кiя гро шы пра-
кар мiць сям’ю? Та му хлоп цы i вы-
бi ра юць больш гра шо выя спе цы-
яль нас цi. За ста юц ца ўжо са мыя 
ад да ныя, са мыя бес ка рыс лi выя.

— Ця ку часць кад раў вя лi-
кая?

— Мож на ска заць, ну ля вая. У 
хо ры яшчэ пра цу юць лю дзi, з якi мi 
я не ка лi па чы наў. А гэ та ўжо амаль 
ча ты ры дзе ся дзi год дзi. На ват ка лi 
ча ла век вы хо дзiць на пен сiю, ён 
яшчэ за ста ец ца на год-дру гi ў ка-
лек ты ве. I я да гэ та га стаў лю ся з 
ра зу мен нем.

— Ар тыс ты хо ру ў асноў ным 
з вёс кi?

— Так, ра ней бы лi ў асноў ным з 
вёс кi. А ця пер я б не ска заў. Ёсць 
i «ас фаль тныя», як я ча сам жар-
тую. Асаб лi ва мо ладзь, якая пры-
хо дзiць. Яна вы ключ на га рад ская. 
Без умоў на, iм ця жэй пра нi каць у 
сут насць на род най пес нi. Але на 
тое i мас тац кi кi раў нiк, каб да па-

ма гаць iм i на кi роў ваць iх раз вiц цё 
ў той бок, ку ды трэ ба. Каб яны 
ду шою спа сцi га лi ўсё ба гац це му-
зыч на га фальк ло ру i маг лi пе ра-
даць iн та на цый на, дра ма тур гiч на 
так, як я гэ та га пра шу.

— Ка жуць, што наш на род-
ны хор мо жа спя ваць на во сем 
га ла соў...

— Без умоў на. У хо ры ча ты ры 
пар тыi — са пра на, аль ты, тэ на-
ры i ба сы. Кож ная з гэ тых пар тый 
дзе лiц ца яшчэ на дзве. А бы вае, 
што са пра на мо жа дзя лiц ца на-
ват на тры. Што та кое хор? Вось у 
фар тэ пi я на мы на цiс ка ем кла вi шу 
— ад ну, а гук зда бы ва ец ца з трох 
струн. Атрым лi ва ец ца свое асаб-
лi вая ар ган насць. Тое ж i ў хо ры: 
шмат га лос се на дае спе вам аб'-
ём насць, глы бi ню, не звы чай ную 
яр касць i вы раз насць. Ха ра вая 
тка нi на — як ба га тая вы шыў ка. 
Вя до ма, не ў кож ным вы пад ку та-
кое ба гац це па тра бу ец ца. Ёсць 
пес нi, дзе мож на абы сцi ся i больш 
прос ты мi срод ка мi. Шмат га лос се 
ж вы ка рыс тоў ва ец ца, га лоў ным 
чы нам, у ака пэль ных спе вах, у 
цар коў ным пес на пен нi.

— Якi мi якас ця мi па вi нен ва-
ло даць ды ры жор?

— Перш за ўсё ён па вi нен мець 
доб ры слых. У мя не, на прык лад, 
тэмб раль ны слых, i гэ та мо жа на-
ват важ ней, чым аб са лют ны. Да-
лей. Трэ ба быць пе да го гам, псi-
хо ла гам. А яшчэ — лю бiць сва iх 
ха рыс таў, да па ма гаць iм. Не ка му 
трэ ба да па маг чы ўлад ка ваць дзi-
ця ў са док, не ка му — стаць 
на чар гу ў ка а пе ра тыў, i шмат 
яшчэ ча го iн ша га. Я мог бы гэ-
тым i не зай мац ца, але та ды ў 
мя не не бы ло б з ка лек ты вам 
кан так ту, да ве ру, а без гэ та га 
не бы ло б нi чо га. Скла да насць 
у тым, што нас у кан сер ва то-
рыi ву чаць толь кi му зы цы. А 
ка лi трап ля еш у ка лек тыў, то 
су ты ка еш ся з мност вам iн шых 
праб лем. I вось тут да во дзiц ца 
гэ тую ня прос тую на ву ку — ча-
ла ве каз наў ства — спа сцi гаць 
са ма стой на.

— Струк ту ра хо ру за ха-
ва ла ся ра ней шая, трох звён-
ная?

— Так, у ад ным ка лек ты ве 
цэ лыя тры ка лек ты вы — ха-
ра вы, тан ца валь ны i ар кест-
ра вы. I кож ны з iх мае свай го 
кi раў нi ка. Хо рам зай ма ю ся я, 
а так са ма хор май стар — за-
слу жа ны дзе яч мас тац тваў 
Iван Аб ра зе вiч. Ба лет май-
страм пра цуе наш вы ха ва нец, 
за слу жа ны ар тыст рэс пуб лi кi 
Юрый Паў лi шын. Ар кест рам 
жа кi руе вель мi та ле на вi ты 
му зы кант i аран жы роў шчык 
Пётр Глу шчук. Лю бую ме ло дыю 
ён умее аздо бiць, рас кве цiць так, 
што нель га не за хап ляц ца.

— Вя до мых, пра слаў ле ных 
ка лек ты ваў на пост са вец кай 
пра сто ры за ста ло ся не так ужо 
i мно га. Хор iмя Пят нiц ка га, Ку-
бан скi на род ны хор у Ра сii ды 
хор iмя Вя роў кi ва Укра i не — 
вось, ба дай, i ўсё. У чым ад мет-
насць На цы я наль на га ака дэ мiч-
на га на род на га хо ру Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь?

— Га лоў нае, на мой по гляд, 
у змес це на род най бе ла рус кай 
пес нi, яе ме ла се. Наш пе сен ны 
фальк лор ад роз нi ва ец ца i ад 
рус ка га, i ад укра iн ска га. Ха ця 

на шы тры на ро ды-су се дзi i 
вель мi блiз кiя, але ўсё роў-
на роз нi ца тут ёсць. У нас 
ня ма гэт кiх раз уха бiс тых, 
раз гуль ных пе сень. Я ду-
маю, што гэ та аб умоў ле на 
гiс та рыч на. Хто толь кi ні 
тап таў ся па на шай зям лi, 
якiх толь кi па кут наш на-
род ні вы цер пеў ад роз ных 
за ва ёў нi каў! Вось ча му бе-
ла рус кiя пес нi амаль усе 

па чы на юц ца з «ой» — «Ой, ты, 
груш ка мая», «Ой, па вей, ве ця-
рок...», «Ой, сi вы конь бя жыць...» 
На ша «ой» — не ўзнёс лае, не 
ра дас нае, а за ду мен на-жур бот-
нае. Ка лi для рус кiх на род ных 
спе ваў ха рак тэр ная зыч насць, 
для ўкра iн скiх — труб насць, то 
для на ша га хо ру — мяк касць i 
со неч насць.

Як пай ду 
я да ро гаю

— Як пры хо дзiць ад чу ван не 
ду шы ў на род най пес нi?

— На ра дзiў ся я ў вёс цы То неж 
Лель чыц ка га (а та ды Ту раў ска-
га) ра ё на. Гэ та са мая глы бiн ка 
пры пяц ка га Па лес ся. Ха раст во 

пры ро ды — не апi саль нае! 
Не здар ма ж па эт-пе сен нiк 
Адам Ру сак, па бы ваў шы ў 
ту тэй шых мяс цi нах, на зваў 
iх са лаў i ным бе ра гам. Але 
ён жа на пi саў i та кое двух-
рад коўе: «Ой, не едзь, мой 
мi лы, ў То неж — не за е дзеш, 
а ўто неш...» Спра ва ў тым, 
што ў ча сы май го ма лен ства 
ды i юнац тва так са ма гэ ты 
са лаў i ны край быў не толь кi 
глы бiн ным, але i глу хiм, да-
лё кiм ад да брот цы вi лi за цыi. 
Я рос, не ве да ю чы нi ра дыё, 
нi тэ ле ба чан ня. А кнiж кi да-
во дзi ла ся чы таць час цей за 
ўсё пры лу чы не.

Але пры гэ тым бы ла ад-
на вель мi важ ная пе ра ва га: 
лю дзi бы лi не па сiў ны мi спа-
жыў ца мi куль ту ры, а ак тыў-
ны мi твор ца мi. З больш чым 
пя цi сот то неж скiх два роў не 
бы ло, ба дай, нi вод на га, дзе 
б хто-не будзь не ўдзель нi чаў 
у мас тац кай са ма дзей нас цi. 
Не ў тым сэн се, што ча ла век 

вы сту паў на сцэ не, а ў тым, што 
ён неш та тва рыў — па-май стэр-
ску iг раў на гар мо нi ку, вiр ту оз на 
спраў ляў ся з буб нам, пры го жа 
тан ца ваў, вы дат на спя ваў. Асаб-
лi ва ў нас лю бi лi i ўме лi спя ваць. 
Iш лi на пра цу — спя ва лi, вяр та лi-
ся — так са ма. Пас ля ве ча рам у 
роз ных кан цах вёс кi аль бо дзе-
не будзь за вёс каю, ка ля каст ра, 
збi ра лi ся гур ты хлоп цаў i дзяў чат 
i спя ва лi да са май ра нi цы. Ця пер 
дзi ву да еш ся: як мы маг лi, амаль 
не спаў шы, цэ лы дзень за тым 
пра ца ваць. Вось што зна чыць са-
праўд нае, жы вое, жыц ця дай нае 
мас тац тва!

— Баць кi лю бi лi спя ваць?
— Баць ка спя ваў доб ра. Асаб-

лi ва да жа нiць бы, хлоп цам. Сяб ра 
яго, Па ша Вян гу ра, пад во дзiў, а ён 
ба са ваў. Пас ля ўжо, ка лi ажа нiў-
ся, з'я вi ла ся сям'я, вель мi лю бiў 
на ладж ваць му зыч ныя ве ча ры. З 
вай ны баць ка пры вёз губ ны гар-
мо нiк. Дык вось пад гэ ты гар мо нiк 
мы i спя ва лi, i тан ца ва лi. Леп ша му 
тан цо ру баць ка да ваў прэ мiю — 
двац цаць ка пе ек, а ча сам на ват 
i ру бель.

— А хто iг раў?
— Ста рэй шы брат Дзi ма. 

Баць ка да вя раў каш тоў ны iн-
стру мент толь кi яму, больш нi-
ко му не да ваў. Пас ля ўжо, ка лi 
за ста ляр ку пры дбаў не вя лiч кi 
акар дэ он чык, Дзi ма стаў iг раць 
на iм, а мне да стаў ся губ ны гар-
мо нiк. Праз ней кi час баць ка ку-

пiў боль шы акар дэ он, а мен шы 
пе рай шоў да мя не. Iг раць я ву-
чыў ся на слых, без уся ля кiх нот, 
са ма ву кам. За тое з над звы чай-
наю ах во тай — ры паў кож ную 
воль ную хвi лi ну. Ма цi iн шы раз 
не вы трым лi ва ла. «Каб та бе ў 
жы ва це ры па ла! — ня злос на сва-
ры ла ся яна i штур ха ла мя не ў 
пле чы. — Iдзi от за ад ры ну i там 
ця гай свае мя хi, а то га ла ва аж-
но гу дзе...»

— Сям'я ў вас бы ла вя лi кая?
— Ма цi на ра дзi ла дзе вя ця-

рых. Але пер шыя чац вё ра па-
мер лi. Ма лы мi. Ад дыф тэ рыi цi, 
як у нас ка за лi, ра за чкi. Пас ля 
з'я вi лi ся, адзiн за ад ным, пя цё-
ра хлоп цаў. Я на ра дзiў ся пе рад 
са май вай ной, у лю тым. I амаль 
яе не пом ню. За стаў ся ў па мя цi 
адзiн жах лi вы эпi зод, ка лi амаль 
трыс та ма iх ад на вяс коў цаў нем цы 
са гна лi ў царк ву i жыў цом спа лi лi. 
На ша сям'я ўца ле ла толь кi та му, 
што мы жы лi ў зям лян цы на вы спе 
ся род ба ло та. У гэ тай зям лян цы 
мы, чац вё ра ма ла лет каў i ма цi, i 
пра ка ча лi ся ўсю вай ну. Баць ка ва-
я ваў на фрон це.

Мне iшоў пя ты год, ка лi на вёс-
цы па чуў, што вай на скон чы ла ся. 
Я пры бег да сва iх i ра дас на аб вяс-
цiў: «Ма ма, не бу дзем за раз сне-
даць. Бу дзем ча каць та ту!» Але 
та та вяр нуў ся толь кi ў лiс та па дзе: 
дэ ма бi лi за цыю за тры ма лi ў су вя зi 
з япон скай вай ной.

— А хто вы зна чаў твой лёс — 
сам цi баць кi?

— Не, баць ка не ада браў мой 
пра фе сiй ны вы бар. Ка заў: му зы ка 
мне трэ ба, ка лi я доб ра на ем ся ды 
вазь му чар ку, але гэ та не час та 
бы вае. Сло вам, пра фе сiю му зы-
кан та, як i лю бы вяс ко вы ча ла век, 
ён лi чыў не сур' ёз най. Лю бiў дак та-
роў, та му Дзi ма, Мi ко ла i Ва ло дзя 
i аб ра лi гэ тую пу ця вi ну. Два з iх 
— пра фе са ры. Яшчэ адзiн брат, 

Ры гор, уз на чаль ваў ла ба ра то рыю, 
якая пра ца ва ла на кос мас. Баць ка 
iх на ват больш па ва жаў, чым мя-
не. Па ве рыў, што i я неш та зна чу, 
толь кi пас ля ад на го вы пад ку. Мы 
да ва лi кан цэрт для вай скоў цаў, i 
вось пас ля кан цэр та мя не ра зам 
з баць кам за пра сiў у гос цi адзiн 
мой доб ры зна ё мы, ге не рал. А ў 
баць кi, на пэў на, яшчэ з вай ны за-
ста ла ся вя лi кая па ва га да ва е на-
на чаль нi каў. I ка лi ён па ся дзеў по-
бач з ге не ра лам ды яшчэ вы пiў з 
iм чар ку за ха ро ша га сы на, неш та 
ў баць коў скiм сэр цы скра ну ла ся. 
«Аказ ва ец ца, — пры знаў ён, — i 
му зы кан ту мож на жыць доб ра...» 
А кры ху паз ней, ка лi я атры маў 
зван не пра фе са ра, баць ка з не-
пад роб ным здзiў лен нем i шчы рай 
ра дас цю ўсклiк нуў: «А ёл кi-ма тал-
кi! I ў вас пра фе са раў да юць...»

— Дык як жа вы пай шлi су-
проць во лi баць кi — па сту па лi 
ў му зыч нае ву чы лi шча?

— Ма ёй са юз нi цай ака за ла-
ся ма цi. Яна ўга ва ры ла баць ку 
не пе ра шка джаць мне вы бi раць 
тое, што я ха чу. Та му я хоць i без 
баць коў ска га бла сла вен ня, але 
i не на су пе рак яго во лi па сту пiў 
пас ля ся мi кла саў ву чыц ца на ба-
я нiс та. Праў да, па ступ лен не гэ тае 
ака за ла ся мар ным. Мне не да лi 
мес ца ў iн тэр на це, i я праз два 
тыд нi вяр нуў ся да до му. Зноў пай-
шоў у шко лу. А ха дзiць да вя ло ся 
да лё ка, у су сед нюю вёс ку, за 13 
кi ла мет раў. Скон чыў шы дзе ся цi-
год ку, я ў дру гi раз па сту пiў у Го-
мель скае муз ву чы лi шча. На гэ ты 
раз на ха ра вое ад дзя лен не. Ча му 
на ха ра вое? А я яшчэ ў шко ле кi-
ра ваў хо рам, i на ват не ад ным, а 
тры ма — школь ным i дву ма кал-
гас ны мi, з вёс кi То неж i вёс кi Бук-
ча, дзе я кан чаў дзе ся цi год ку. I, 
зда ец ца, не без пос пе ху. Хор вёс-
кi То неж на за наль ным агля дзе 
ка лек ты ваў мас тац кай са ма дзей-
нас цi за няў пер шае мес ца. Мне 
па абя ца лi: «Па е дзе це ў Маск ву 
на Су свет ны фес ты валь мо ла дзi 
i сту дэн таў». Я быў на сё мым не-
бе ад шчас ця. Стры еч ная сяст-
ра дзе ля гэ та га на ват вы шы ла 
мне шы коў ную, у на цы я наль ным 
сты лi са роч ку, якая не дзе i ця пер 
за хоў ва ец ца ў вяс ко вым му зеi. 
Мы шмат рэ пе цi ра ва лi. Але па-
ехаў iн шы ка лек тыў — зна ка мi ты 
Ту раў скi хор. Крыўд на бы ло. Але 
што зро бiш? За тое гэ та ста ла 
мне доб рым уро кам на ўсё жыц-
цё: нi што не да ец ца так прос та i 
лёг ка, а пры ня ўда чы — нi ў якiм 
ра зе не апус каць ру кi.

— Гэ тае пра вi ла да па ма га ла 
пас ля ў ву чо бе, у пра цы?

— Да па ма га ла. У ву чы лi шчы 
мя не за ўва жы ла Ра i са Цi ма фе еў-
на Крас нiц кая, вы дат ны пе да гог i 
цу доў ны ча ла век. З пер ша га кур-
са яна ста ла пе ра кон ваць, што 
мне аба вяз ко ва трэ ба рых та вац-
ца да ву чо бы ў кан сер ва то рыi, i 
та му на гру жа ла мя не дай Бог. 
Ча сам на ват ка ле гi яе па пра ка лi 
за гэ та, але яна заў сё ды ад каз-
ва ла: «Хло пец цяг не — ня хай 
цяг не. Ня хай раз вi вае Бос кую 
iск ру».

I як жа я быў пас ля ўдзяч ны ёй 
за гэ тую «на груз ку», ка лi з лёг-
кас цю па сту пiў у кан сер ва то рыю 
i ўсе га ды без асаб лi вых праб лем 
там пра ву чыў ся. Праў да, не без 
да па мо гi дру го га вы дат на га пе-
да го га, да цэн та Ган ны Паў лаў ны 
Зе лян ко вай.

А я ж яшчэ не толь кi ву чыў ся, 
але i пра ца ваў. У мя не прак тыч-
на не бы ло нi вод на га го да «чыс-
тай» ву чо бы. У ву чы лi шчы — кi-
ра ваў хо рам дрэ ва ап ра цоў ча га 
кам бi на та, на род ным хо рам вёс-
кi Пры быт кi, на трэ цiм кур се на-
ват да ве ры лi пра во дзiць за ня ткi 
з за воч нi ка мi. У кан сер ва то рыi, 
ка лi быў яшчэ пер ша курс нi кам, 
наш вя до мы ды ры жор-хор май-
стар Ула дзi мiр Ра го вiч за пра сiў 
мя не па пра ца ваць з ка пэ лаю 
Па ла ца куль ту ры Мiнс к ага трак-
тар на га за во да. Ад та кой спа-
кус лi вай пра па но вы ад мо вiц ца 
бы ло цяж ка. Дый ка пей ка якая, 
па праў дзе ка жу чы, бы ла не лiш-
няя. Але ж, вя до ма, не ка пей ка 
бы ла на пер шым пла не. Пра ца 
ў ка пэ ле мя не на столь кi за ха-
пi ла, што я ад даў ёй усе пяць 
га доў свай го i без та го на пру жа-
на га кан сер ва тор ска га жыц ця. 
I ве да еш, мне i сён ня пры ем на 
ўспом нiць той шчас лi вы час. Ус-
пом нiць i ад чуць го нар, бо ка пэ-

ла МТЗ бы ла пры зна на леп шай 
у Са вец кiм Са ю зе!

— Ве даю, што пас ля за кан-
чэн ня кан сер ва то рыi вы атры-
малі на кi ра ван не ў ас пi ран ту ру 
ў Маск ву. Ча му не па ехалі?

— О, тут цэ лая гiс то рыя. Праў-
да, гэ та бы ло не ад ра зу пас ля 
кан сер ва то рыi, а кры ху паз ней. 
А спа чат ку я быў на кi ра ва ны на 
пра цу ў Мiн скае му зыч нае ву чы-
лi шча. I амаль ад на ча со ва атры-
маў за пра шэн не ад Ге на дзя Цi-
то вi ча ў Дзяр жаў ны на род ны хор 
на па са ду хор май стра (па су мя-
шчаль нiц тве, вя до ма). А яшчэ ж 
за ста ва ла ся i ка пэ ла. Не знаю, 
як я вы тры маў та кую на груз ку. 
На пэў на, да па маг ла мне мая 
вяс ко вая за гар тоў ка i ся лян ская 
цярп лi васць.

I вось у раз гар усiх гэ тых кло-
па таў мне рап там пра па ноў ва-
юць ехаць у Маск ву ў ас пi ран-
ту ру. Пас ля не ка то рых ва ган няў 
я даў зго ду. Але па трэб на бы ла 
яшчэ зго да Мi нiс тэр ства куль ту-
ры. А там за мест ас пi ран ту ры 
не ча ка на пра па ноў ва юць па са ду 
га лоў на га хор май стра ў На род-
ны хор. А ў мя не ўжо быў i бi лет 
на Маск ву. I жон ка хацела, каб 
я ехаў ву чыц ца. Але мi нiс тэр скi 
чы ноў нiк ака заў ся на стой лi вы. 
«Iдзi, — ка жа, — па ду май». Та кiя 
пра па но вы па сту па юць не кож ны 
дзень. Ноч не спаў, ду маў. Ра нi-
цою прый шоў i ка жу: «Не». «Iдзi 
яшчэ па ду май». На трэ цi раз я 
здаў ся.

— Дзе i як вы па зна ё мi лi ся з 
Цi то вi чам?

— У 1968 го дзе ў фi лар мо нii 
быў наш вы пуск ны, спра ва здач-
ны кан цэрт. Я ў якас цi дып лом-
най ра бо ты ды ры жы ра ваў скла-
да ным тво рам для двух ха роў. 
Гэ та ка лi яны спя ва юць адзiн i 
той жа твор, але ў кож на га свая 
пар тыя. Яны як бы спа бор нi ча-
юць мiж са бой. То адзiн на пе ра-
дзе, то дру гi, то ра зам. Для ды-
ры жо ра гэ та вель мi скла да ная 
за да ча — нi дзе нi чо га не ўпус-
цiць, да бiц ца цэль на га, гар ма-
нiч на га гу чан ня. Мне, зда ец ца, 
уда ло ся спра вiц ца, бо ад ра зу 
пас ля кан цэр та да мя не па ды-
шоў Ге надзь Iва на вiч, па вiн ша-
ваў i за пра сiў у свой хор.

— Не ка лi Ге надзь Цi то вiч на-
зваў го мель скае Па лес се «не-
ча па ным куф рам», «кла доў кай 
бе ла рус кай на род най пес нi». А 
Ры гор Шыр ма ма рыў да жыць 
да та го ча су, ка лi на род ная пес-
ня, гэ тая ся ля нач ка, вы рас це ў 

ве лi ка свец кую да му. Цi збы ва-
юц ца спа дзя ван нi на шых па тры-
яр хаў?

— Ад на знач на ад ка заць скла-
да на. У не чым мы сён ня пай шлi 
на пе рад, а ў не чым — ад сту пi лi. 
Тое, што мы мно гае з на род на-
га пе сен на га фальк ло ру па спе-
лi за пi саць, апра ца ваць, — гэ та 
доб ра. А кеп ска, што ў вёс ках 
ця пер амаль не спя ва юць. Яр-
кiя, са ма быт ныя нось бi ты ста ра-
даў нiх пе сень пай шлi з жыц ця, а 
мо ладзь, на вя лi кi жаль, да лё ка 
не ўсю ды пад ха пi ла ад iх бяс цэн-
ную эс та фе ту. На сцэ не i ў жыц цi 
па нуе су час ная па пса — гэ тая 
за ра за, я па-iн ша му на зваць яе 
не ма гу, бо яна глу мiц ца з уся-
го на род на га, чыс та га, та ле на-
вi та га.

Дзя ка ваць Бо гу, у апош нiя га-
ды па чаў ад бы вац ца пры кмет ны 
па ва рот да леп ша га. Зноў ста ла 
з'яў ляц ца шмат ка лек ты ваў мас-
тац кай са ма дзей нас цi — цi ка вых, 
та ле на вi тых, да рос лых i дзi ця чых, 
га рад скiх i вяс ко вых. А коль кi пры-
ем ных ад крыц цяў ад бы ва ец ца 
пад час рэс пуб лi кан скiх фес ты ва-
ляў i кон кур саў!..

— Мi хась Паў ла вiч, у вас 
шмат га на ро вых зван няў i вы со-
кiх уз на га род. Што бы ло са мым 
да ра гiм, са мым хва лю ю чым?

— Вось, даль бог, ка жу як на ду-
ху: я нi ко лi не пра ца ваў на зван не, 
на ўзна га ро ду. Пра ца ваў, як мог, 
пра ца ваў мно га, упар та, на стой-
лi ва, каб быў вы нiк, каб зра бiць 
спра ву. I нi ко лi не ча каў нi я кiх уз-
на га род, а та му i не на да ваў iм 
вя лi ка га зна чэн ня. Ад зна чы лi — 
доб ра, дзя куй. Гэ та аба вяз вае 
мя не пра ца ваць яшчэ лепш. А ад 
та кой хва ро бы, як зайз драсць, 
сла ва люб ства, я не па ку та ваў i 
не па ку тую.

Гу тар ку вёў 
Зi но вiй ПРЫ ГО ДЗIЧ.

Мi хась ДРЫ НЕЎ СКI:

«НЕС ЦI НА РО ДУ ЯГО Ж СПАД ЧЫ НУ»
Мi хась Дры неў скi — адзiн з тых руп лiў цаў-па дзвiж нi каў, 
хто кож ны свой дзень пры свя чае свя той i вы са ка род най 
спра ве — за ха ван ню, раз вiц цю i ўзба га чэн ню бе ла рус кай 
на род най пес нi. 

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».
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Я ча сам бы ваю ў рос па чы, 
ка лi рап там чую ад не ка то рых 
«спе цы я лiс таў ад му зы кi», што, 
маў ляў, ня ма ча го чап ляц ца 
за ста рое — трэ ба ства раць, 
раз вi ваць но вае, су час нае.

НА ВОШ ТА 
ПА КI ДАЦЬ СНЕГ У СА ДЗЕ

Снеж ная зi ма толь кi на ка рысць са ду i ага ро ду. Снег — са-
праўд ная цёп лая коў дра, якая да па мо жа рас лi нам пе ра зi-
ма ваць без страт i пад рых туе гле бу да на ступ на га се зо на. 
Чым больш сне гу, тым ляг чэй пла до вым i дэ ка ра тыў ным 
дрэ вам, кус там, шмат га до вым квет кам, па дзi мо вым ага-
род ным куль ту рам. На ват га зо ну снег бу дзе толь кi на ка-
рысць.

Як утры маць снег
У бя лют ка га рых ла га сне гу ёсць 2 во ра гi: ве цер i вы па рэ нне з 

па верх нi. У яс ны i ўме ра на ма роз ны вет ра ны дзень з 1 кв. м па-
верх нi сне гу вы па рва ец ца да 5% яго аб' ёму. Та му вар та ўся ляк 
пе ра шка джаць вет ру, каб ён не здзi маў i не «вы па рваў» снег з 
па са дак. Для гэ та га ўста люй це не каль кi не вы со кiх пе ра шкод. Яны 
вы ка на юць ад ра зу 2 за да чы — аба ро няць снег, якi вы паў, ад вы-
дзi ман ня i па слу жаць на за па шваль нi ка мi для сне гу, якi яшчэ бу дзе 
iс цi i збi ра ц ца ка ля пе ра шкод. Трэ ба толь кi вы зна чыць асноў ны 
на пра мак вят роў.

Са до выя збу да ван нi
Эфект на вы гля дае на фо не за сне жа на га са ду тын з ла зы цi 

плас ты ка вы (аба вяз ко ва ма ро за ўстой лi вы!) яго за мен нiк. Не вы-
со кiя шчыль ныя ага ро джы з ме та ла плас ты ку ха ла доў не ба яц ца. 
Та му лет нiя ага ро джы, якiя не пры бра лi на зi му, змо гуць за тры-
маць снег на клум бе. Ка лi клум ба вя лi кая, трэ ба прос та да даць 
па ра лель ныя за га род кi. Та кi мi ж ага ро джа мi ня цяж ка аб га ра дзiць 
i па дзя лiць на сек та ры га зон.

Ка лi ўво сень вы зва лi лi ся пе ра нос ныя лёг кiя кан струк цыi, па 
якiх вi лi ся ад на га до выя лi я ны, iх так са ма мож на пус цiць у спра ву 
— уста ля ваць у па трэб ным мес цы i ўшчыль нiць нiж нюю част ку 
плён кай або сет кай. Вы дат на за трым лi вае снег спе цы яль ная 
плас ты ка вая сет ка, якая пры мя ня ец ца для аба ро ны аў та да рог. 
На дач ным участ ку гэ тую сет ку мож на ўста ля ваць пра ма або ду-
га па доб на, што яшчэ лепш утры мае снег.

На ту раль ны спо саб за тры ман ня сне гу — вал кi з яго ж. Зра бiць 
iх не скла да на.

Шчыль ныя «зя лё ныя» сце ны — на ту раль ная пе ра шко да, ка-
ля якой за вея на мя це вы со кiя гур бы. Пры кры тыя знi зу снеж ны мi 
вал ка мi, жы выя за га ро ды не горш аба ро няць сад ад зi мо ва га 
вет ра во га ўсу шэн ня, а ў ма ла снеж ную зi му за сце ра гуць гле бу 
ад вы дзi ман ня.

САК РЭ ТЫ СА ДА ВО ДАЎ
� Зям лю пад дрэ ва мі за ся ва ць тра вой не па жа да на, па коль кі 

яна моц на вы сіль вае гле бу. Лепш па са дзіць квет кі, тра вы або 
ягад нік. Іх усё роў на да вя дзец ца рых ліць і ўгной ваць, а зна чыць, 
і дрэ ву бу дзе ка рысць. Гле бу пад кро на мі пла до вых дрэў аба-
вяз ко ва трэ ба рых ліць і ўгной ваць. Пры гэ тым пе ра коп ваць на 
глы бі ню не больш за 10 см. Каб унес ці ўгна ен ні глы бей, трэ ба 
вост рым ка лом асця рож на пра ра біць у гле бе па глыб лен ні на 
30-50 см, ад сту піў шы ад ства ла пры клад на на 1 метр ці блі жэй 
да пе ры мет ра кро ны. Та кія па глыб лен ні ро бяць ва кол дрэ ва ў 
не каль кіх мес цах. У іх і на лі ва юць пры га та ва ныя ўгна ен ні, па-
куль гле ба бу дзе іх убі раць. За тым ад ту лі ны за сы па юць рых лай 
урад лі вай зям лёй.

Да рос лыя пла да нос ныя дрэ вы мож на пад кар міць на ступ ным 
чы нам: па пе ры мет ры кро ны ка па юць па ко ле ка наў ку шы ры-
нёй і глы бі нёй ка ля 35 см. Яе за паў ня юць пе ра прэ лым гно ем 
з да баў лен нем 3-4 кг драў ня на га по пе лу, тро хі ўшчыль ня юць і 
за сы па юць гле бай.

Пры ўгна ен ні сліў і ві шань ка рыс на яшчэ да даць га ша най вап-
ны або ста рой тын коў кі.

� Дрэ вы бы ва юць бяс плод ны мі з роз ных пры чы н. На прык-
лад:

— ка лі пры па са дцы бы ла за глыб ле на ка ра нё вая шый ка, то 
дрэў ца дрэн на рас це і хва рэе;

— пры па са дцы са джан цаў у сы рым ха лад на ва тым мес цы, 
ка лі ка ра ні су ты ка юц ца з плас та мі гле бы з бліз кім за ля ган нем 
ха лод ных грун та вых во даў;

— ка лі гле ба за над та бед ная;
— ка лі ж гле ба ўрад лі вая, а дрэ вы скі да юць квет кі і за вязь, 

зна чыць, не ха пае мі не раль ных рэ чы ваў. Трэ ба тэр мі но ва ўнес ці 
мі не раль ныя ўгна ен ні з фос фа рам і ка лі ем;

— ка лі гле ба за над та ўжо тлус тая. Пры гэ тым на дрэ вах шмат 
ліс то ты і вель мі ма ла пла до вых га лі нак. У та кім вы пад ку да гле бы 
пры меш ва юць глі ну, по пел, вап ну або ўно сяць фос фар на-ка лій-
ныя ўгна ен ні;

— пры вель мі моц ным аб ра за нні ад бы ва ец ца ін тэн сіў ны рост 
ве ге та тыў ных, але не пла до вых па раст каў;

— ка лі падчас цві цен ня на зі ра лі ся моц ныя за ма раз кі аль бо 
ста я ла вель мі сы рое даждж лі вае на двор'е. У та кім вы пад ку на-
ся ко мых вель мі ма ла і квет кі за ста юц ца не апы ле ны мі;

— пры моц ным па шкодж ан ні дрэў на ся ко мы мі. Не аб ход на пра-
во дзіць пра фі лак тыч нае апырс кван не ад па вед ны мі прэ па ра та мі 
ў пэў ныя тэр мі ны.

НЕ ЗВЫ ЧАЙ НАЯ ГА РОД НI НА 
I СА ДА ВI НА

ЮЗУ
Юзу, цi япон скi лi мон, — гiб-

рыд ман да ры на i iчанг скай па-
пе ды (дэ ка ра тыў ны цыт рус). 
Жоў та га цi зя лё на га ко ле ру 
фрукт з буг рыс тай скур кай 
па ме рам з ман да рын мае яр кi 
во дар i кiс лы смак. Ён вы ка рыс тоў ва ец ца япон ца мi яшчэ з VII ста-
год дзя, ка лi бу дый скiя ма на хi за вез лi яго на аст ра вы з ма це ры ка. 
Фрукт па пу ляр ны так са ма ў ку лi на рыi Ка рэi i Кi тая.

Юзу ўжы ва ец ца ў боль шас цi вы пад каў для ад душ кi. У яго ўзбу-
джаль ны во дар — цыт ру са вы, з но та мi iг лi цы i квет ка вы мi ад цен-
ня мi. Цэд ра юзу — ад на з  па пу ляр ных япон скiх за праў. Яна вы ка-
рыс тоў ва ец ца для мяс ных i рыб ных страў, да да ец ца ў суп мi со, 
лок шы ну. На асно ве цэд ры ро бяц ца ал ка голь ныя i без ал ка голь ныя 
на поi, джэ мы, сi ро пы, дэ сер ты. Кiс лы, дух мя ны i не та кi пра ста лi-
ней ны, як цыт ры на вы, сок юзу вы ка рыс тоў ва ец ца ў якас цi во ца ту, 
так са ма ён слу жыць ас но вай для па пу ляр на га со у су по нзу.

Юзу вы ка рыс тоў ва ец ца не толь кi ў ку лi на рыi. Гэ ты фрукт з'яў-
ля ец ца ўдзель нi кам япон ска га свя та зi мо ва га сон ца ста ян ня, якi 
ад зна ча ец ца 22 снеж ня. У гэ ты дзень да рос лыя i дзе цi пры ма юць 
ван ны з пла да мi юзу, сiм ва ла сон ца. У га ра чай ва дзе фрукт пах-
не яшчэ мац ней i, па вод ле па вер' яў, ад га няе злыя сi лы. Лi чыц ца, 
што пас ля ван ны з юзу ча ла век год не бу дзе хва рэць на пра сту ду, 
асаб лi ва ка лi пас ля вод ных пра цэ дур па каш та ваць гар бу за, — а 
гэ та яшчэ адзiн знак сон ца. У юзу-ван ну аку на юць i хат нiх жы вёл, 
а ва дой, якая за ста ла ся, па лi ва юць рас лi ны.
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