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Гэ тым ра зам фес ты валь 

«Бе лая ве жа» не тое што 

згу біў ся, але атры маў ся 

ні бы кры шач ку ў ця ні гран-

дыёз  ных свят ка ван няў ты-

ся ча год дзя. І вы ступ лен не 

на га лоў най пло шчы го ра да 

даў ня га сяб ра і ўлю бён ца 

ту тэй шай пуб лі кі Львоў ска-

га тэ ат ра «Уваск рэ сен не» 

мно гія ўспры ма лі як ме ра-

прыем  ства юбі лей най пра-

гра мы.

У рэш це рэшт так яно і ста ла-

ся. Гэ та быў на ват не спек такль, 

а яр кае вог нен нае шоу пад наз-

вай «Кар пац кі ка лей да скоп». Пад 

ка ла рыт ную му зы ку ар тыс ты на 

ха ду лях па ка за лі пры го жую дзею 

на ма тыў ста ра даў ніх ле ген даў бу-

каў чан, гу цу лаў і бой каў. Сю жэт 

за мя ні ла ча роў ная ма гія агню, ад 

яко га на во кал ста на ві ла ся го ра ча і 

пры го жа. Гэ ты ка лек тыў умее пад-

па рад ка ваць са бе гле да ча сва ім 

мас тац твам. Яшчэ ў 2007 го дзе 

ву ліч ным спек так лем «Віш нё вы 

сад» яны ўзя лі Гран-пры на «Ве-

жы» пры ад на душ ным мер ка ван ні 

як пра фе сій на га, так і гля дац ка га 

жу ры.

Сё ле та львоў скія сяб ры фес ты-

ва лю вя сё лай вог нен най фе е ры-

яй па він ша ва лі брас таў чан з днём 

на ра джэн ня го ра да, а мас тац кі кі-

раў нік і ды рэк тар тэ ат ра Яра слаў 

Фе да ры шын па абя цаў на ле та 

пры вез ці да нас но вы спек такль 

з маш таб ны мі дэ ка ра цы я мі і вя-

лі кім ба ле там, пры све ча ны фран-

цуз ска му тан цо ру Сер жу Лі фа ру. 

Год прой дзе хут ка.

Рэ жы сёр Фе да ры шын быў яшчэ 

раз за яў ле ны ў афі шы фес ты ва-

лю, і зноў з яго лю бі мым Чэ ха вым. 

Праў да, па ста ноў ка «Дзядзь кі 

Ва ні» ажыц цёў ле на як су мес ны 

пра ект двух вен гер скіх тэ ат раў — 

Да нуб Бенд Тэ ат ра і Ка мер на га 

Те ат ра Бар так. Ар тыс ты з го ра да 

Вац ура зі лі сва ёй не прос та вір-

ту оз най іг рой, але амаль фан тас-

тыч най плас ты кай, умен нем ужы-

ва цца ў воб раз ге роя. Гар ма ніч на 

тут вы гля да ла ўсё: іг ра, дэ ка ра цыі, 

эс тэ ты ка. Кры ты кі, сло вам, бы лі 

ў за хап лен ні. А гле да чы ў за ле 

смяя лі ся, пла ка лі, пры мя ра лі дум-

кі пер са на жаў на ся бе. Бо на сцэ-

не іш ла дзея пра не маг чы масць 

быць шчас лі вым, пра по шук ка хан-

ня і шчас ця ў све це, які хо дзіць па 

кра ёч ку без да ні. Нех та з кры ты-

каў по тым на зваў ра бо ту па кло-

нам рэ жы сё ра вя лі ка му мас тац-

тву. Так яно, пэў на, і ёсць. І ні ко га 

не здзі ві ла, ка лі па вы ні ках фэс ту 

экс перт ны са вет най леп шым спек-

так лем на зваў ме на ві та «Дзядзь ку 

Ва ню».

Па дзе яй сё лет няй «Ве жы», 

не су мнен на, стаў мо нас пек такль 

ар мян скай акт ры сы На ры нэ Гры-

га ран «Мая сям'я ў ма ім ча ма да-

не». Гэ та не толь кі спек такль, гэ та 

аповед ві да воч цы, удзель ні ка тых 

страш ных па дзей. Пра вай ну ў 

На гор ным Ка ра ба ху мы ве да ем у 

асноў ным са ску пых вы пус каў на-

він. Та ды, на па чат ку 1990-х, нам 

яна зда ва ла ся не чым да лё кім, не 

над та зра зу ме лым. Праў да, зда-

ра ла ся па чуць ад зна ё мых ці свая -

коў зна ё мых, што нех та пры ехаў, 

збег ад вай ны, ад пе ра сле ду. Іх 

рас по ве ды ад роз ні ва лі ся ад су-

хіх те ле ві зій ных па ве дам лен няў. 

А тут прос та шок... На ры нэ, якой у 

1992 го дзе бы ло 12 га доў, рас каз-

вае пра ўба ча нае, па чу тае, пе ра-

жы тае. Яе баць кі ча ка лі трэ цяе дзі-

ця, вы еха лі з го ра да ў ка ра бах скае 

ся ло ў спа дзя ван ні знай сці спа кой 

і па ра ту нак. І ака за лі ся на са май 

лі ніі фрон ту. Баць ка На ры нэ, які 

пра ца ваў на бу доў лі, тра піў у тур-

му і што дня пад вяр гаў ся жорст кім 

ка та ван ням. Ва ча мі дзяў чын кі, яе 

дзі ця чай ду шой мы спа сці га ем, 

як мож на вы жыць у пад ва ле, ка-

лі аб стрэл доў жыц ца не каль кі га-

дзін за пар, як ад каз ваць на ўро ку 

ў шко ле, ка лі паль цы за мяр за юць 

і ба ляць ад хо ла ду.

І гэ та не са мае страш нае, са-

мае жах лі вае на сту пае, ка лі сям'я 

аказ ва ец ца на па ро зе вы ба ру... 

З'я ві ла ся маг чы масць вы вез ці ад-

на го з сям'і ў Ар ме нію, вы ра та ваць 

ад на го з пя ці ча ла век. І сям'я вы-

ра шае, што гэ та па він на быць На-

ры нэ. Сю жэт ная лі нія спек так ля 

бу ду ец ца на ўспа мі нах дзяў чын кі 

з ча ма да нам, якая ча кае вы ра та-

валь на га вер та лё та.

Гле дзя чы на жан чы ну, што пе-

ра жы ла ўсё гэ та дзі цем, вы му ша-

на па ку ту еш, хва рэ еш дум ка мі: 

ну як лю дзі мо гуць быць та кі мі 

нао гул, ча му яны раз вяз ва юць 

па доб ныя вой ны і пе ра тва ра юц ца 

ў не лю дзяў? Ча му тыя, што га да-

мі, дзе ся ці год дзя мі, вя ка мі жы лі 

па-су сед ску, за ней кі ла пік зям лі 

па чы на юць ні шчыць адзін ад на-

го, ад ны ста но вяц ца за бой ца мі 

дру гіх па на цы я наль най пры кме-

це? І па куль мы ра зам з дзея ча мі 

мас тац тва па кут лі ва раз ва жа ем, 

вой ны ў роз ных кан цах све ту пра-

цяг ва юц ца.

Сваю ін тэр прэ та цыю па доб най 

тэ мы пра па на ваў Цю мен скі вя лі кі 

дра ма тыч ны тэ атр. Яны пры вез-

лі спек такль «Ган на Франк». Гэ-

та рэ аль ны ча ла век. Аб гіс то рыі 

да ве да лі ся ва ўсім све це пас ля 

пуб лі ка цыі дзён ні каў 15-га до вай 

ах вя ры Ха ла кос ту. Дзяў чын ка ра-

зам з сям' ёй два га ды ха ва ла ся 

ў цес ным па коі пад да шка ад на го 

з да моў Амстэр да ма, па куль іх 

не знай шлі і не за бі лі на цыс ты. 

Фільм італь ян ца Ра бер та Бе ні ні 

«Жыц цё цу доў нае» па ма ты вах 

дзён ні каў Ган ны атры маў «Ос ка-

ра». А вось цю мен цы пра па на ва лі 

сваё ба чан не п'е сы Асі Ва ло шы-

най пра юную Ган ну. І ар тыс там 

уда ло ся, не су мнен на, за ча піць 

гле да ча лі та раль на з пер шых 

се кун даў, ка лі на сцэ ну вы бег ла 

мі ла від ная ку ча ра вая дзяў чын ка 

і ад рэ ка мен да ва ла ся пісь мен ні-

цай, якой 27 га доў. А праз се-

кун ду пры зна ла ся, што на сам-

рэч яе ня ма, бо яна яў рэй ка, а 

ней кія лю дзі вы ра шы лі, што яе 

не па він на быць... А ў цэ лым жа 

спек такль пра жыц цё, якое бы вае 

вя сё лае, сум нае, за баў нае, тра-

гіч нае. Але гэ та жыц цё кож на га, 

і хто мае пра ва па збаў ляць ча-

ла ве ка яго прос та так? Вя до ма, 

тэ ма не но вая, але ж вар тая, каб 

яе за васт раць зноў і зноў.

Так скла ла ся, што гле да чы 

«Бе лай ве жы» заў сё ды тра пят лі-

ва ча ка юць прыезду мас коў скіх і 

пі цер скіх тэ ат раў. Боль шас ць з іх 

ста новіцца па дзе яй фэс ту, хоць 

зда ра лі ся і рас ча ра ван ні. Але гэ-

тым ра зам сту дэнц кі спек такль 

«Шко ла. Мет ро. Сны» тэ ат раль най 

шко лы Кан стан ці на Рай кі на прай-

шоў з анш ла гам. Сва іх сту дэн таў 

Кан стан цін Ар ка дзе віч прад ста віў 

сам, рас ка заў, якая жорст кая дыс-

цып лі на ў іх на ву чаль най уста но ве. 

За ня ткі пра хо дзяць з 9.30 да 22.10 

з дву ма пе ра пын ка мі па 45 хвілін. 

Са праў ды, рэ жым дня мож на па-

раў наць хі ба з ся рэд ня веч ным 

езуіц  кім ка ле гі у мам... Сту дэн ты 

хра ніч на не вы сы па юц ца, да сы-

паць да во дзіц ца ў мет ро па да ро зе 

ў ін сты тут. Ад сюль і наз ва. Але ж 

не здар ма пе да го гі так мушт ру юць 

на ву чэн цаў. Не ча му ўсё ж на ву чы-

лі, ка лі пас ля спек так ля іх доў га не 

ад пус ка лі са сцэ ны гле да чы. Сам 

жа на род ны ар тыст Ра сіі вы сту піў 

яшчэ з мо нас пек так лем «Звы чай-

ныя сло вы».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

В
Е ЧАР, пры све ча ны 70-год дзю ўтва рэн ня Кі тай-

скай На род най Рэс пуб лі кі, ад быў ся ў мін скім До ме 

друж бы. Сю ды бы лі за про ша ны афі цый ныя асо бы, 

прад стаў ні кі та ва рыст ва друж бы «Бе ла русь-Кі тай», ак ты віс-

ты Бе ла рус ка га та ва рыст ва друж бы, сту дэн ты мін скіх ВНУ. 

У за ле, упры го жа най дзяр жаў ны мі сця га мі Бе ла ру сі і Кі тая, 

гас цей ча ка ла вя лі кая фо та вы стаў ка, якая рас каз ва ла пра 

гіс та рыч ны шлях дзяр жа вы і яе да сяг нен ні.

Пе рад пры сут ны мі вы сту пі лі Над звы чай ны і Паў на моц-

ны Па сол Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь Цуй Ці мін, на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў 

Бе ла ру сі Анд рэй Да пкю нас, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

па між на род ных спра вах Па ла ты прад стаў ні коў Ва ле рый 

Ва ра нец кі.

Ка лі на вя лі кім эк ра не з'я ві лі ся ма ляў ні чыя пей за жы Кі тая, 

у за ле па ча ла ся му зыч ная част ка ве ча ра — вы ступ лен ні ма-

ла дых май строў мас тац тва. Лаў рэ а ты між на род ных кон кур-

саў, ма гіст ран ты Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі Ван 

Лэй і Юань Мэн вы ка на лі кі тай скія і бе ла рус кія пес ні. Са ліс ты 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га му зыч на га тэ ат ра 

На тал ля Дзя менць е ва і Ар цём Ха мя чо нак так са ма па да ры лі 

пры сут ным свае му зыч ныя ну ма ры.

Член та ва рыст ва «Бе ла русь-Кі тай» па эт, пе ра клад чык 

Мі ка лай Мят ліц кі пра чы таў свой верш, пры све ча ны твор цам 

Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.
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Фраг мен ты вы ступ лен ня тэ ат ра «Уваск рэ сен не».

СВЯ ТА СЯБ РОЎ — НА ША СВЯ ТА

На тэ ат раль ным тыд ні 
ў Брэс це 

вы зна чы лі ся ка лек ты вы 
з Ра сіі, Венг рыі, 

Ар ме ніі, ін шых кра ін

Беларусь і светБеларусь і свет Варта ўбачыцьВарта ўбачыць

Му зей гро шай 
пры мае на вед валь ні каў

Пер шы мі ста нуць 
най больш ак тыў ныя школь ні кі

Сё ле та 19 каст рыч ні ка споў ніц ца 25 га доў з мо-

ман ту за ма ца ван ня бе ла рус ка га руб ля ў якас ці 

адзі на га за кон на га пла цеж на га срод ку на шай 

кра і ны. У гэ ты дзень у На цы я наль ным бан ку 

ад бу дзец ца ўра чыс тае ад крыц цё аб ноў ле най 

экс па зі цыі Му зея гро шай, пры све ча най гіс то рыі 

гра шо ва га аба ра чэн ня і ра бо ты бан каў скіх уста-

ноў на тэ ры то рыі Беларусі.

Мяр ку ец ца, што пер шы мі на вед валь ні ка мі Му зея 

гро шай ста нуць на ву чэн цы ад ной з уста ноў агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі. Для іх бу дзе пра ве дзе на экс клю-

зіў ная эк скур сія з удзе лам стар шы ні праў лен ня На цыя -

наль на га бан ка Паў ла Ка ла у ра. Так са ма ўдзель ні каў 

ме ра пры ем ства ча ка юць сюр пры зы і па да рун кі.

Каб атры маць шанц стаць пер шы мі на вед валь ні ка мі 

аб ноў ле на га Му зея гро шай, на ву чэн цам не аб ход на пад-

рых та ваць і да 1 каст рыч ні ка на кі ра ваць у На цы я наль-

ны банк ка лек тыў нае (ад свай го кла са) ві дэа він ша ван-

не з 25-га до вым юбі ле ем бе ла рус ка га руб ля (або спа-

сыл ку на яго) на элект рон ны ад рас musеum@nbrb.bу. 

У ліс це трэ ба ўка заць на се ле ны пункт, шко лу, клас, 

кан такт ныя звест кі клас на га кі раў ні ка.

Аў та ры най леп ша га ві дэа він ша ван ня бу дуць за про-

ша ныя ме на ві та 19 каст рыч ні ка. Усе ас тат нія кла сы, 

якія да сла лі свае ві дэа він ша ван ні, атры ма юць маг чы-

масць тра піць на эк скур сію ў Му зей гро шай На цы я наль-

на га бан ка ў пры яры тэт ным па рад ку. Ад важ вай це ся!

Сяр гей КУР КАЧ.


