
Каму свеціць зорка Мулявіна?
XVI Нацыянальны фес- 
тываль беларускай 
песні і паэзіі "Мала- 
дзечна-2016" працяг- 
ваўся ўсяго два дні — 
10 — 11 чэрвеня, але, як 
заўжды, бьіў насыпаны 
шматлікімі падзеямі. 
I ў цэнтры, як і мае 
быць, апынуўся Нацы
янальны конкурс вы- 
канаўцаў беларускай 
эсіраднай песні.

Надзея БУНЦЭВІЧ

Сёлета адметнасць кон
курсу дый усяго фестывалю 
была, найперш, у яшчэ боль
шей, чым калі, скіраванасці іх 
на постаць Уладзіміра Муля- 
віна і 75-годдзе з дня яго на
родам. Мулявінская тэма бы
ла пазначана своеасаблівым 
лейтматывам "Маладзеч- 
на-2016": тут і выстава з фон- 
даў прысвечанага яму музея, 
і фотавыстава з яго здымка- 
мі, і тэматычны канцэрт ад- 
крыцця, які ўвабраў яго пе
сенную спадчыну, і творчая 
справаздача на сцэне амфі- 
тэатра выхаванцаў Нацы- 
янальнага цэнтра музычнага 
мастацтва яго імя, і спектакль 
сталічнага тэатра імя Максі- 
ма Горкага "Пясняр", і трады- 
цыйная паэтычная гасцёўня 
з удзелам беларускіх паэтаў, 
што перагукаецца з назвамі 
"пеняроўскіх" рэчаў, — "Ма- 
літва за Беларусь".

V такім асяродку яшчэ бо- 
льш значнай успрымалася 
галоўная конкурсная ўзна- 
гарода — прыз імя Уладзі- 
міра Мулявіна ў выглядзе 
хрустальнай гітары. Таму 
цалкам заканамерна, што 
Нацыянальны конкурс па- 
трапіў на тэлеэкраны, каб

назіраць за спаборніцтвам і 
хвалявацца за патэнцыйных 
пераможцаў магла ўся кра- 
іна (дададзім, што цяперашні 
фестываль увогуле меў да- 
волі шырокую тэлеверсію — 
праўда, выключна на канале 
"Беларусь 3").

Дык якім жа атрымаўся 
конкурс? 3 боку Нацыянапь- 
нага акадэмічнага канцэртна- 
га аркестра Беларусі і асабіс- 
та яго кіраўніка — народнага 
артыста краіны, прафесара 
Міхаіла Фінберга — было 
зроблена ўсё, каб конкурсныя 
выступленні прайшлі як мага 
лепш. Як заўсёды, канкурсан- 
ты некалькі разоў з'язджаліся 
ў Мінск на папярэднія рэпе- 
тыцыі з аркестрам (сёлета, як 
расказвалі ўдзельнікі і іх вы- 
кладчыкі, рэпетыцый было 
нават больш).

Было заўважна, што ўсе 
больш адказна, а часам і пры- 
дзірліва падышлі да выбару 
рэпертуару: у адрозненне ад 
мінулых гадоў, практычна не 
сустракаліся сітуацыі, каб ад- 
ну і тую ж песню, бы неісну- 
ючы на гэтым конкурсе "аб- 
авязковы твор”, канкурсанты 
спявалі б адзін за адным. Пры- 
емна, што куды часцей, у па- 
раўнанні з мінулымі гадамі, 
рабіўся выбар на карысць 
прафесійных кампазітараў, 
прызнаных аўтараў але іх не 
надта "растыражыраваных" 
кампазіцый. Так, у конкур
сным рэпертуары апынуліся 
ажно шэсць розных песень 
Дзмітрыя Даўгалёва ("На- 
рач", "Мелодыя орца", "За- 
раніцы", "Балада растання", 
"Рэха жураўлінае", "Наша рэ-

чанька"), чатыры — Алены 
Атрашкевіч ("Маладзечанскі 
блюз", "Паўзабыгы свет", 
"Гукай мяне", "Ночы блакіт- 
ны рай"), тры — Фёдара Жы- 
ляка ("Спытай у неба", "Маё 
орца ў далонях", "Жураўлі"), 
дзве— Яўгена Алейніка ("Чу- 
еш мяне", "3 табой"), столькі 
ж — вядомага ўкраінска- 
га кампазітара Аляксандра 
Панамарова ("Ты дачакай- 
ся мяне", "Човен"). Дарэчы, 
наконт апошняга: пакуль у 
конкурсных умовах не будзе 
абсалютна дакладна прапі- 
сана неабходнасць звароту 
да беларускіх творцаў, а не 
проста беларускамоўных пе
сень, удзельнікі часам будуць 
прапаноўваць пераклады за- 
межных аўтараў як у дадзе- 
ным выпадку.

Аднак больш за ўсё было 
менавіта "песняроўскіх" пе
сень — з розных перыядаў 
існавання мулявінскага ка- 
лектыву і некалькіх гуртоў 
яго паспядоўнікаў ("Касіў Ясь

канюшыну", "Ля замкавай 
гары", "Тры крынічанькі", 
"Стася", "Ночка цёмная", 
"Ліцвінка"). "Жняя" ж Рама
на Козырава і цяперашняга 
Дзяржаўнага ансамбля "Пес- 
няры" на чале з Уладзімірам 
Мулявіным увогуле гучала 
двойчы: у жаночай і мужчын- 
скай версіях.

Былі згаданы таксама пес- 
ні Ізмаіла Капланава (пры- 
свечаная памяці Мулявіна "I 
змоўкла гітара"), колішняга 
"песняра" Ігара Паліводы 
("Па-над белым пухам віш- 
няў"), якіх ужо з намі няма, 
Яўгена Магаліфа, які з 1990-х 
жыве ў ЗША ("Больш табе я 
не пазваню"). Звярталіся кан
курсанты і да новых, нават 
зусім новых песень, сцвяр- 
джаючы іх запатрабаванасць 
("Белая ласгаўка" Уладзімі- 
ра Кандрусевіча, з якой Алё
на Ланская перамагла на 
"Славянскім базары ў Віцеб- 
ску-2012", "Сонца каласы" 
Пятра Ялфімава, "Няма дру

гой такой" Веранікі Мусвідас, 
"Бяжы” Насты Шпакоўскай з 
гурта "Naka", "Новы дзень" 
з рэпертуару "Navi", "Русал- 
кі" Аляксандра Маркевіча 
з "By cry", "Свяча" Рамана 
Валазнёва, прэзентаваная ім 
толькі летась на XIV Рэспублі- 
канскім конкурсе "Белазаўскі 
акорд").

Тым не менш, для многіх 
канкурсантаў менавіта вы
бар рэпертуару па-ранейша- 
му заставаўся адным з не- 
пяройдзеных рубіконаў. Бо 
мала знайсці добрую песню, 
неабходна яшчэ, каб яна ста
ла па-сапраўднаму "сваёй", 
раскрываючы лепшыя якасці 
выканаўцы. А для гэтага час- 
цяком патрабуецца яе рэда- 
гаванне, прыстасаванне да 
канкрэтнага спевака, пошукі 
ва ўсіх сэнсах новай інтэрпрэ- 
тацыі — да таго ж, узгодне- 
най з аўтарамі ці іншымі пра- 
ваўладальнікамі. На жаль, не 
ўсе "дацягваліся" да абраных 
відавочна "на выраст" пе

сень. Хтосьці ж, наадварот, 
схіляўся да простых мелодый, 
не спрабуючы расквеціць іх 
сольнай кадэнцыяй.

Па вялікім рахунку, нацы- 
янальнаму статусу конкурсу 
адпавядала прыблізна трэць 
удзельнікаў. Выканальніц- 
кія праблемы заставаліся 
ранейшымі: недавучанасць
(асабліва ў пастаноўцы пра- 
вільнага спеўнага дыхання), 
няўменне як след аонсаваць 
змест песні, адбудаваць му- 
зычную форму, зрабіўшы ў 
ёй кульмінацыю. А галоў- 
нае — вытрымаць добры 
густ, а не "скатвацца" ўвесь 
час да рэстаранных манераў. 
Дарэчы, на апошні недахоп, 
як паказалі фестывальныя 
канцэрты, пакутуюць і нека- 
торыя прафесійныя спева- 
кі, так што канкурсантам, на 
жаль, ёсць у каго набірацца 
"вопыту".

Каб падкрэсліць недастат- 
ковую планку, журы на чале 
з Міхаілам Фінбергам вы- 
рашыла сёлета Гран-пры не 
ўручаць. Першай прэміяй І 
спецпрызам імя Уладзіміра 
Мулявіна, які звычайна су- 
праваджае вышэйшую ўзна- 
гароду гэтага конкурсу, быў 
адзначаны выпускнік Мінска- 
га дзяржаўнага каледжа мас- 
тацтваў, цяперашні студэнт 
Універсітэта культуры і мас- 
тацтваў Аляксандр Саванец. 
Ён і сапраўды быў лепшым, 
паказаўшы вельмі высокую 
культуру выканання: папраў- 
дзе сталы прафесійны пад- 
ыход ідэальную адточанасць 
кожнай дэталі. Не першы год 
назіраючы за гэтым спева- 
ком, прыемна бачыць, як раз 
за разам ён бярэ ўсё новыя 
творчыя вяршыні, не спыня- 
ючыся ў самаўдасканаленні.
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культура  / Маладзечна — К
маладыя людзі былі задаво- 
леныя, пачуўшы якасны жы- 
вы гук.

Мушу адзначыць, што са 
сваей задачай канкурсанты 
справіліся, І на вялікай сцэне 
яны выглядалі вельмі годна. 
Можа, не кожны з іх стане су- 
перзоркай, але... думаецца, 
памяць пра тыя дні застанец- 
ца на ўсё жыццё. А гэта такса- 
ма дарагога каштуе.

Шмат разоў чуў пытанне: 
"А што далей будзе з лаў- 
рэатамі?". Адказ тут можа 
быць толькі адзін: дакладна 
не ведаю. Бо гэта найперш 
залежыць ад іх саміх.

Неаднаразова сустракаў 
такое меркаванне: маўляў, 
артысг павінен пасгупова 
ісці ўгару прыступка за пры- 
ступкай. Перамог у Мала- 
дзечне — едзь у Віцебск, а 
калі ты і там адзначыўся, дык 
"аўтаматам" трапляеш на 
"Еўрабачанне". Думаю, гэтая 
схема можа плённа праца- 
ваць хіба ў ідэале — хаця, як 
вядома, многія перамож- 
цы "Маладзечна" нядрэнна 
праявілі сябе на "Спавянскім 
базары...". Калі ты здатны да 
ўнуфанага росту і эвалюцыі, 
тады можаш прэтэндаваць 
І на пуцёўку на "Еўрабачан- 
не", а калі будзеш трохі "пад- 
буксоўваць"... Прабач, але 
"блат" мы табе не будзем за- 
бяспечваць, нягледзячы ні на 
якія заслугі.

— Як яшчэ можна ўдас- 
каналіць фестываль? Гэта 
пытанне не з простых. Пера- 
кананы, што ў дадзеным вы- 
падку самае важнае — гэта 
не рэформы, а захаванне та
га, што мы ўжо маем. А для

гэта га належыць дбайна пра- 
цаваць — кожнаму на сваім 
месцы. Думаю, работнікі ку
льтуры з усіх куткоў краіны 
ўжо сёння павінны актыўна 
заняцца падрыхтоўкай кан- 
курсантаў на будучы год. 
Прыгледзьцеся: можа, літара- 
льна поруч з вамі — будучая 
зорка нашай музыкі. I самае 
галоўнае: пры падрыхтоўцы 
не забывайцеся пра тое, што 
"Маладзечна" — гэта фес
тываль менавіта беларускай, 
нацыянальнай песні.

Вядома ж, мы таксама 
рыхтуемся поўным ходам. 
Лейтматыў наступнага фес- 
тывалю "Маладзечна" ўжо 
вызначаны, — вядома, гэта 
юбілеі Янкі Купалы і Якуба 
Коласа. Калі Бог дасць зда- 
роўя, аркестр налета прад- 
ставіць прысвечаную ім пра- 
фаму. Назвы яна пакуль не 
мае, але ж усе творы (а яны, 
адзначу, абсалютна новыя) 
ужо падрыхтаваны. I хочацца 
верыць, што хаця б некато- 
рыя з іхстануцьтымі песнямі, 
якія можна назваць папраў- 
дзе народнымі (нават пры 
наяўнасці аўтараў).

Сапраўды, што можа яшчэ 
лепей яднаць нацыю, чым 
выдатныя музычныя тво
ры? Згадайма знакамітае 
Свята песні І танца ў Рызе, 
на якое сцякаюцца дзясяткі 
тысяч турыстаў з усяго свету, 
каб адчуць дух птага наро
да. Паверце, "Маладзечна" 
цалкам можа — і, больш за 
тое, павінна! — заняць гэтую 
нішу ў нас. Але... Паўтаруся, 
для гэтага мы ўсе разам па- 
вінны працаваць. I, галоўнае, 
верыць у тую справу, якую 
робім.

К

Што ж, калі да Гран-пры 
прад'яўляць вышэйшыя па- 
трабаванні экстра-класа 
(маўляў, та павінна быць 
штосьці звышкасмічнае, што 
адкрывае прынцыпова но
выя, невядомыя раней шляхі 
ў мастацтве), дык і сапраў- 
ды — такіх выканаўцаў у Ма- 
ладзечне не было. Але калі 
параўнаць першую прэмію 
з дзвюма другімі (віцябчан- 
ка Марына Бараноўская і 
мінчанка Ніна Жукоўская), а 
тым больш — трыма трэцімі 
(яшчэ адна віцябчанка Аляк- 
сандра Вітушкіна, Апяксандр 
Ласоўскі са Светлагорска і 
Ксенія Бучылка з Гродна, да 
народнай спеўнай манеры 
якой так і хацелася дадаць 
крыху больш не акадэміч- 
най, а эсграднай), дык раз- 
рыў паміж імі атрымаецца 
надта вялікім — як паміж 
лаўрэатам і, у лепшым вы- 
падку, дыпламантамі. Затое 
"за бортам", на жапь, апы- 
нуліся некаторыя, на маю 
думку, даволі цікавыя і пер- 
спектыўныя выканаўцы. Гэта, 
да прыкладу, салістка аркес- 
тра Міністэрства ўнутраных 
спраў, выпускніца БДУКіМ і 
студэнтка Акадэміі мастац- 
тваў Вольга Калеснікава, 
схільная да прыцягальнага 
сінтэзу мастацтваў; маладзе- 
чанка Дзіяна Бажко, якая ска- 
рыла вялізным дыяпазонам і 
музычнасцю; навучэнка Мін- 
скага каледжа мастацтваў 
Юлія Юхневіч са Смаргоні, 
схільная да драматургічных 
тонкасцяў у абраных песнях; 
салістка Мірскага ДК з Брэс- 
тчыны, выпускніца Барана- 
віцкага музычнага каледжа 
Аксана Вайцешык, якая, у 
адрозненне ад многіх іншых, 
аонсавана карыстаецца го-

ласам і магчымасцямі свайго 
рэпертуару.

Будзем спадзявацца ўба- 
чыць у Маладзечне небыва
лы конкурсны ўздым — праз 
год і далей. Але пакуль, у 
немалой ступені, гэтаму пе- 
рашкаджае сістэма адбору 
ўдзельнікаў: ад кожнай воб- 
ласці і Мінска — па тры ча- 
лавекі. Вядома, гэта дае агу- 
льную карціну стаўлення да 
беларускамоўнай юрады 
ў краіне, але не спрыяе вы- 
яўленню ўсіх, хто, паводпе 
Палажэння аб конкурсе, здо- 
льны да "ўдзелу ў прэсгыж- 
ных міжнародных фестыва- 
лях і конкурсах". Але апошні 
пункт, як паказвае практыка, 
не вьпрымліваецца, нягле
дзячы на штогадовыя сцвер- 
джанні пра тое Міхаіла Фін- 
берга: на той жа "Славянскі 
базар у Віцебску" праводзіц- 
ца асобны адбор канкурсан- 
таў ад Беларусі. Можа, усё ж 
прыслухацца да прапаноў 
магутнага спецыяліста?

...Фестываль расце, раз- 
віваецца. Вось і сайт у яга 
асобны з'явіўся — і нават 
абнаўляецца, у адрозненне 
ад некаторых іншых фесты- 
вальна-конкурсных. Хіба да 
рубрыкі "Спіс пераможцаў" 
у арганізатараў рукі пакуль 
не дайшлі: там па-ранейша- 
му ўсё заканчваецца леташ- 
німі І яшчэ больш ранейшымі 
прозвішчамі (у некаторых, на 
жаль, І без фотаздымкаў). А 
між тым, маладзечанскі кон
курс узрасціў і адкрыў многіх 
цяперашніх знаных саліс- 
таў — тых жа Наталлю Таме- 
ла, Аляксандра Салаўёва, якія 
выдатна трымаюць званне 
яго лаўрэатаў. Пажадаем тага 
ж і новым зорачкам!
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