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«Аль пій ская ба ла да» — «Аль пій-
ская ба ла да» Ба ры са Сця па на ва

«Ён ту ліў да гру дзей яе за пла ка ны твар і цьмя на 
праз боль сва іх па кут ад чу ваў і яе боль».

Апо весць: Вай на і ка хан не на вай не. Іван Ця рэш ка здо леў 

уця чы з ла ге ра для ва ен на па лон ных у Аў стрыі, ска рыс таў-

шы ся вы бу хам не ча ка на зной дзе най бом бы. Ужо ў ле се ён 

па чуў за са бой вок лік «Рус со!» і вы явіў, што за ім ідзе яшчэ 

ад на бяг лян ка. Гэ та бы ла італь ян ка Джу лія, з якой праз 

пэў ны час Іван па ра зу меў ся дзя ку ю чы ве дан ню не каль кіх 

ня мец кіх слоў і яе ве дан ню не каль кіх рус кіх слоў. На шля-

ху да ўяў най сва бо ды ў рэш це рэшт яны за ка ха лі ся ад но ў 

ад на го, але не ўза ба ве тра пі лі ў паст ку. Па куль на Іва на не 

на кі ну лі ся са ба кі, ён па спеў кі нуць Джу лію з прор вы ў гур бу 

сне га... Праз шмат га доў род ныя га лоў на га ге роя атрым лі-

ва юць ліст з Ры ма і да вед ва юц ца, што ў Іта ліі рас це і ву чыць

рус кую мо ву Іва наў сын.

Кі но: Ёсць вя до мая гіс то рыя пра тое, як на здым кі «Аль пій-

скай ба ла ды» прэ тэн да ваў не хто-не будзь, а сам Джу зэ пэ дэ 

Сан ціс — італь скі рэ жы сёр, што ста яў ля вы то каў неа рэа ліз му. 

Ён па пра сіў на быць пра вы на эк ра ні за цыю, але яму ад мо ві лі 

і дэ ле га ва лі за да чу зняць кар ці ну са вец ка му аў та ру Ба ры су

Сця па на ву. Га лоў ныя ро лі ў філь ме вы ка на лі Ста ні слаў Люб-

шын і Лю боў Ру мян ца ва — тры дні ге роі ў па ла са тых ро бах 

пра бі ра лі ся да бу ду чы ні і раз маў ля лі на су ме сі не каль кіх моў. 

У трох ад ме ра ных днях на фо не ўра жаль ных края ві даў (здым кі, 

праў да, пра хо дзі лі не ў Аль пах, а ў Ка ра ча е ва-Чэр ке сіі) знай-

шло ся мес ца для ўсме шак, на дзей і ўзру ша на га ўды хан ня 

сва бо ды. Толь кі кі но маг ло па ка заць, як ка хан не рас кве ці ла 

тва ры Іва на і Джу ліі ў той іх шчас лі вы дзень на аль пій скім лу зе. 

І ме на ві та кі но, з да па мо гай му зы кі, буй ных пла наў і на ўмыс на га 

ха о су сцэ ны, у якой да ўце ка чоў на блі жа юц ца са ба кі, змаг ло 

па ка заць кант раст пе ра хо ду ад аб са лют на га шчас ця да тра-

ге дыі ўся го жыц ця.

«Сот ні каў» — «Узы хо джан не» 
Ла ры сы Ша піць ка

«Зна чыць, не вя до масць, цем ра, за быц цё — 
на заўж ды, без удзяч нас ці і ўзна га ро ды?»

Апо весць: Гэ та веч ная гіс то рыя пра ма раль ны 

вы бар, сі лу ду ху і здра ду. Два пар ты за ны — Сот-

ні каў і Ры бак — пас ля тыд ня на па ра ным жы це 

ідуць на ху тар, каб знай сці ежы для ся бе і атра да. 

Хво ры Сот ні каў кеп ска ся бе ад чу вае, але ўпар ціц-

ца пры знац ца, як скла да на яму да ец ца да ро га. На

ад ва рот ным шля ху пар ты за наў зда лёк за ўва жа-

юць нем цы і ра няць Сот ні ка ва. Ры бак да цяг вае 

на пар ні ка да най блі жэй шай ха ты, але там іх, а за-

ад но і гас па ды ню Дзём чы ху, арыш тоў ва юць. Абод-

ва пра хо дзяць праз до пыт у па лі цая, але пе рад 

апош нім пры га во рам вы зна ча юць 

для ся бе роз ныя пры яры тэ ты.

Кі но: Ме на ві та «Сот ні каў» стаў 

ас но вай шэ дэў ра «Узы хо джан не» 

ад ной з най вя до мей шых рэ жы сё-

рак са вец ка га кі но Ла ры сы Ша-

піць ка. Чор на-бе лая кар ці на, што 

пры нес ла аў та рцы За ла то га мядз-

ве дзя Бер лін ска га кі на фес ты ва лю, 

вы пі са ла не ве ра год ных пер са на-

жаў, а Сот ні ка ва па раў на ла з са мім 

Ісу сам Хрыс том. Улас на шлях звы чай на га, але 

над звы чай моц на га ду хам пар ты за на, на шы-

бе ні цу, праз хва ро бу, ра нен не і до пыт, дзе яму 

вы па лі лі зор ку га ра чым жа ле зам, і з'яў ля ец ца 

ме та фі зіч ным узы хо джан нем. Вы ўба чы це пад 

ад мыс ло вым ра кур сам Ба ры са Плот ні ка ва, што 

вы ка наў га лоў ную ро лю, по зірк яго крыш таль-

ных вя лі кіх ва чэй і апош няе ўра та ван не пе рад 

па ве шан нем. Ры ба ка ў філь ме сыг раў Ула дзі-

 мір Гас цю хін, які не ад на ра зо ва рас каз ваў, як 

цяжка яму далася роля, чаму ў на ступ ны раз 

пра ца ваць з Ша піць кай ён ад мо віў ся.

«У ту ма не» — «У ту ма не» 
Сяр гея Лаз ні цы

«Хі ба лю дзі так хут ка мо гуць мя няц ца? 
Каб да вай ны адзін, а ў вай ну — ін шы».

Апо весць: Бу раў і Вой цік ма юць за дан не: за біць 

свай го зна ём ца Су шчэ ню за здра ду. Вы сно вы пар-

ты за ны зра бі лі з дзе ян няў нем цаў: не ка то ры час та-

му не каль кі ра бот ні каў чы гун кі бы лі арыш та ва ныя 

за ды вер сію, дык усіх па ве сі лі, апроч Су шчэ ні. Зна-

чыць — вы даў. Для Су шчэ ні гос ці не ака за лі ся над та 

не ча ка ны мі, і ён па кор лі ва пай шоў за імі, толь кі ў 

ле се ўсе трое тра пі лі ў хіт рую паст ку — улас на для 

гэ та га нем цы і вы зва лі лі ад на го з арыш та ва ных — і 

Бу раў ака заў ся па ра не ны. Дыс па зі цыя па мя ня ла ся 

і Су шчэ ня за мест та го, каб іс ці пад ду лам руж жа, 

па нёс па ра не на га Бу ра ва, па куль той не ска наў. Ня-

гле дзя чы на тое, што смя рот ны пры га вор яму быў 

ад ме не ны, га лоў ны ге рой усё роў на не ўба чыў для ся бе маг-

чы мас ці жыць.

Кі но: «У ту ма не» ста ла дру гой іг ра вой кар ці най у філь ма гра-

фіі Сяр гея Лаз ні цы (між ін шым, ён на ра дзіў ся ў Ба ра на ві чах, але 

ка лі яму бы ло шэсць ме ся цаў, сям'я пе ра еха ла ў Кі еў). Прэм' е ра  

«У ту ма не» ад бы ла ся ў Асноў най кон курс най пра гра ме Кан ска га 

кі на фес ты ва лю, дзе фільм атры маў прыз Між на род най фе-

дэ ра цыі кі на кры ты каў FІPRESCІ. Кар ці на ста ла фі ла соф скай 

прыт чай, пра цяг лым на ве сам на чыс тае сум лен не ва ен ных 

ака ліч нас цяў, раз ме ра ным апа вя дан нем, дзе шэп та мі агуч ва-

ец ца са мае га лоў нае, а ча сам не агуч ва ец ца ўво гу ле — толь кі 

пе рад аец ца на ўзроў ні ад чу ван няў. Ула дзі мір Свір скі ў га лоў-

най ро лі па-май стэр ску ад маў чаў свае пе ра жы ван ні і прый шоў 

да фі на лу з ма раль ным і фі зіч ным гру зам, пры чым ма раль ны 

ака заў ся ця жэй шы.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

«Дзе мой край»
Ка рат ке віч ве даў, а су час нае 

гра мад ства так і не прый шло да 

ад ной роў ні цы — усё ж вы са ка-

род най ар хі тэк ту ры ці чыр во най 

зор кі. Ча сам ка міч нае, ча сам 

дра ма тыч нае су іс на ван не ў ма-

ла дой кра і не роз на га кштал ту 

ўплы ваў за ста ец ца над звы чай 

ці ка вай тэ май для мас тац ка га 

да сле да ван ня. Як мі ну лае і 

раз на стай ныя ідэа ло гіі пра яў ля-

юц ца ў бе ла рус кай рэ ча іс нас ці, 

якія муд ра ге ліс тыя кам бі на цыі 

атрым лі ва юц ца праз іх спа лу-

чэн не, як усё гэ та фар мі руе воб-

раз мыс лен ня бе ла ру са?

Па куль што ад ка зы за ста-

юц ца ту ман ны мі, бо куль ту ра іх 

да сле дуе ня сме ла, дыс курс не 

да ся гае дэ цы бе лаў, якія б мож-

на бы ло рас па знаць, а мыс лен-

не, ка лі спра ва да хо дзіць да 

та кіх аб стракт ных пы тан няў, пе-

ра клю ча ец ца на больш прос тыя 

ка тэ го рыі. Хоць, зда ва ла ся б, 

у ма ла дой кра і не з ня вы зна ча най 

на цы я наль най ідэ яй, дзе мож на 

су стрэць ад сыл кі да ста ту таў 

ВКЛ на бе ла рус кай і ў той жа час 

па чуць, што мо ва бы ла штуч на 

ўтво ра на ў 1920-х, больш удзяч-

най і не аб ход най тэ мы ня ма.

Тым больш, та кія рэ флек сіі 

амаль не су стра ка юц ца ў кіно, 

та му да во лі да лі кат нае вы каз-

ван не Мак сі ма Шве да ро біц ца 

прад стаў ні ком рэд ка га ві ду.

Пра што кі но?
У га рад ской пра сто ры раз-

по раз з'яў ля ец ца бе лае па лат но: 

га лоў ны ге рой кар ці ны ма ла ды 

мас так За хар Ку дзін — адзін з 

яго тво раў, да рэ чы, зна хо дзіц ца 

ў фон дах На цы я наль на га мас-

тац ка га му зея — вы хо дзіць у го-

рад, каб на тхніц ца фор ма мі, якія 

ўзні ка юць на да мах і ага ро джах 

праз пра цу ЖКГ. Су пра цоў ні цы 

жыл лё ва-ка му наль най гас па-

дар кі Ін на Краў чан ка і Зі на і да 

Вік та ро віч, так са ма ге роі філь-

ма, геа мет рыч ны мі бло ка мі за-

маз ва юць на род ны ван да лізм — 

над пі сы «Мая кра і на Бе ла русь»,

альбо «Lіfe іs art».

І атрым лі ва ец ца на ту раль-

ны Ма ле ві чаў су прэ ма тызм ці 

яго воб раз, пры чым, як і ма ры лі 

«ўна ві саў цы» ў Ві цеб ску ў 20-я 

га ды мі ну ла га ста год дзя, паў-

сюд на ін тэ гра ва ны ў га рад скую 

пра сто ру. За хар Ку дзін пад мя-

чае гэ тыя кан струк цыі і бя рэ іх 

за асно ву, толь кі яго аб стракт-

ныя па лот ны ў ад роз нен не ад 

шэ рых пра ста кут ні каў на збу-

да ван нях час та вы клі ка юць не-

пры няц це і па сва ім змес це, і па 

мес цы, дзе яны пі шуц ца, — нех-

та не пры знае та кое мас тац тва, 

нех та прос та вы клі кае мі лі цыю, 

а прад стаў нік мі лі цыі мо жа ска-

заць: «Я ўво гу ле не ра зу мею, 

што гэ та та кое і для ча го гэ та, 

па тлу мач це мне».

Вы ні кам пра цы ста но віц ца 

дэ ман стра цыя тво раў За ха ра 

Ку дзі на ў ад мыс ло вай вы стаў-

цы. Ін на і Зі на і да як пра су ну тыя 

жан чы ны і ама та ры су час на га 

мас тац тва пры хо дзяць у вы ста-

вач ную пра сто ру і па зна юць у 

па лот нах сваю ра бо ту. 

Кант ра пунк ты
Аб стракт нае мас тац тва га лоў-

на га ге роя, а так са ма ві цеб ская 

шко ла і пе ра да выя ідэі ўна ві-

саў цаў, што не па збеж на пры хо-

дзяць у га ла ву пад час пра гля ду 

філь ма, сім ва лі зу юць аван гард, 

раз ві тае гра мад ства, ад сут насць 

за ба бо наў і ін шыя пры го жыя ха-

рак та рыс ты кі еў ра пей скай плы-

ні, якую на ша кра і на ў са бе ня се. 

Ня се праз кроп лі, якія сва бод на 

кла дуц ца на кар ці ну; open-aіr 

фес ты валь на Каст рыч ніц кай 

ву лі цы; раз ва гу пра зван не за-

слу жа на га, за якое трэ ба вы слу-

жыц ца; на цы я наль ны ар на мент 

і тых, хто жа дае па кі нуць свой 

след на бе лым па лат не (За хар 

Ку дзін пра па нуе па ма ля ваць вы-

пад ко вым лю дзям).

Гэ тыя сім ва лы, ка лі яны трап-

ля юць у го рад, увесь час ад ця-

ня юць спад чы ну са вец ка га ча су —

яе за мі ла валь на не па срэд ныя 

пра явы, кан сер ва тызм і ру ды-

мен ты, што ні як не сы дуць у мі ну-

лае. На рас кве ча ны ву ліч ны фес-

ты валь на Каст рыч ніц кай ву лі цы 

гля дзіць шэ ры бюст Ле ні на...

У ад ным з эпі зо даў дзя ду ля па-

ды хо дзіць да мас та ка і са сва ёй 

са вец кай пра ста той і дак лад нас-

цю ўсту пае ў дыс ку сію, ка жу чы, 

маў ляў, «на ша га ла ва пры зна-

 ча на для та го, каб ра зу мець», 

з ча го вы ні кае, што аб стракт ныя 

воб ра зы Ку дзі на не ад па вя да юць 

яго азна чэн ню мас тац тва.

Агуль нае несвя до мае ў нас 

хут чэй не агуль нае, а раз роз-

не нае: еў ра пей скі па ча так ста не 

спа сці гаць мас тац кія воб ра зы, 

а са вец кі за пы тае «Ча го вы тут 

аці ра е це ся?»

Чыс тае мас тац тва
Што па ка заль на, ка лі б на ад-

ной з га рад скіх ага ро джаў з'я віў ся 

«Чор ны квад рат» Ма ле ві ча, яго б 

ні хто не за ўва жыў: каб на быць 

сэнс, яму трэ ба бы ло апы нуц ца 

ў «чыр во ным ку це». Геа мет рыя 

су пра цоў ніц ЖКГ мі мік ры руе пад 

ар ды нар ную пра сто ру, а пе ра не-

се ная ў ра бо ты Ку дзі на ста но-

віц ца мас тац твам. Ня гле дзя чы 

на тое што УНО ВІС пра ца ваў у 

Ві цеб ску амаль ста год дзе та му, 

су час нае гра мад ства аказ ва ец ца 

не га то вае да аб страк цы я ніз му, а 

ча сам праз сваё стаў лен не пра-

яў ляе дры му часць, але яго пра-

воб ра зы ўсё роў на знай шлі са бе 

мес ца і поў на ўлад на за па на ва лі 

на сце нах га ра доў.

Вы гля дае ап ты міс тыч на: па-

куль мас тац тва, якое ў кан тэкс-

це філь ма мы на зва лі сім ва лам 

еў ра пей скай плы ні, спа ты ка ец-

ца аб пэў ныя пе ра шко ды (аб ме-

жа ван няў у кар ці не да стат ко ва), 

яго воб ра зы па сту по ва за паў ня-

юць го рад і хут ка на кры юць яго 

цал кам. Шэ рыя пра ста кут ні кі ў 

та кім вы пад ку — але толь кі ў 

кан тэкс це філь ма — вы гля да-

юць ку ды больш важ ны мі за са-

праўд ны стрыт-арт.

Фільм Мак сі ма Шве да, да рэ-

чы, знай шоў мес ца, каб вель мі 

да лі кат на і па-кі нош на му рэд-

кім лейт ма ты вам вы ка зац ца пра 

ва гу на цы я наль най куль ту ры і 

мо вы: па куль ар на мент аказ ва-

ец ца за сет кай (ме та фа ра яшчэ 

ад пі я не раў кі но), ад на з ге ра інь 

ка жа дру гой, што ўрок па бе-

ла рус кай лі та ра ту ры ў шко ле 

дач кі пра во дзіц ца толь кі раз на 

ты дзень, дык з мо вай уз ні ка юць 

праб ле мы. Больш ні чо га не трэ-

ба: на мёк зра зу ме лы.

Но вае жыц цё
«Чыс тае мас тац тва» — адзін з 

най леп шых бе ла рус кіх да ку мен-

таль ных філь маў апош ня га ча су, 

пры чым ён цу доў на пад да ец ца

пад ін тэр прэ та ван не. Гэ та ра бо та 

для ўнут ра на га спа жы ван ня:

ні хто, апроч бе ла ру са, так доб ра 

не зра зу мее пры го ды сва бод на-

га мас та ка з вя лі кім па лат ном 

у ад нос на сва бод ным го ра дзе 

і тон касць, з якой яны па ка за-

ны. Рэ жы сёр па вяр цеў у ру ках 

мас тац тва і тое, што яно мае на 

ўва зе, з усіх ба коў: зда ец ца, ня-

ма ні чо га да тыч на га тэ мы, што ў 

кар ці не не ака за ла ся хоць бы ў 

ад ным пла не, пры чым гэ та дзіў-

ным чы нам упля та ец ца ў ло гі ку, 

а ў той жа час мо жа яе раз га лі-

на ваць — толь кі па жа дай.

Праз аб стракт ныя кам па зі цыі 

і тое, якія ру хі яны пра ва ку юць, 

як на гэ та рэ агуе на ва кол ле, за 

свае пяць дзя сят хві лін «Чыс тае 

мас тац тва» па спявае на га даць, 

на коль кі два іс тая на ша куль ту-

ра, як у ёй пра яў ля юц ца на ту-

раль ны мен та лі тэт і пры шчэп-

ле ны са вец кі мі дзе ся ці год дзя мі 

воб раз мыс лен ня і што мы да-

гэ туль не зра зу ме лі, дзе мы са-

праўд ныя, а дзе сфар мі ра ва ныя 

пад уз дзе ян нем.

Адзін з мі на коў (на са мрэч 

не мі нак, у філь ме за дзей ні ча-

на да во лі зна ё мых рэ жы сё ра, 

якія вы гля да юць вы пад ко вы мі 

пер са на жа мі, і гэ та сур' ёз ная 

пад ста ва на зваць яго на па ло ву 

фік тыў ным) ка жа га лоў на му ге-

рою, што шэ рая геа мет рыч ная 

фі гу ра на яго кар ці не на гад вае 

цаг лі ну, «якая б'е па га ла ве і па-

кі дае ў шо ку, яшчэ б і па мяць 

стра ціць — дык уво гу ле мож на 

но вае жыц цё па чаць».

Но вае жыц цё па ча ло ся ў 

1991-м.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
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АВАН ГАРД І БЮСТ ЛЕ НІ НА
Яшчэ адзін фільм 
да сле дуе аб ліч чы 
ма ла дой кра і ны

СПАД ЧЫ НА БЫ КА ВА, 
ПА МНО ЖА НАЯ НА ДВА

На ад кры тай пра сто рыНа ад кры тай пра сто ры

Vіva, Штра ус!
«Кла сі ка ля Ра ту шы» прой дзе ў пя ці га ра дах кра і ны

У гэ тым се зо не ў нас з'я ві ла ся яшчэ ад на на го да анан са ваць вы хад 

вы со ка га мас тац тва на ву лі цу — пя ты год не ад' ем най част кай куль-

тур най пра гра мы ў га рад ской пра сто ры з'яў ля ец ца се рыя кан цэр-

таў пад ад кры тым не бам «Кла сі ка ля Ра ту шы». Свой юбі лей пра ект 

ад зна чыць у пя ці га ра дах: дзе сяць пад рых та ва ных кан цэр таў апроч 

Мін ска будуць праходзіць у Брэс це, Грод не, Го ме лі і Ві цеб ску, з яко га 

29 чэр ве ня фес ты валь і пач нец ца.

На ві цеб скай пло шчы Пе ра мо гі вы сту піць Art Musіc Orchestra, да рэ чы, 

но вы ўдзель нік «Кла сі кі ля Ра ту шы», з кан цэр там «Vіva, Штра ус!». Па вод ле 

слоў ар га ні за та раў, сё лет няя пра гра ма не толь кі аб' яд ноў вае най леп шых 

кла січ ных кам па зі та раў і най леп шыя ка лек ты вы Беларусі, але і прад стаў ляе 

роз ныя му зыч ныя куль ту ры еў ра пей скіх кра ін, што ро біць фес ты валь са мым 

моц ным за ўсе пяць га доў.

3 лі пе ня кан цэр ты прой дуць у Го ме лі і Грод не, дзе вы сту пяць ад па вед на 

Art Musіc Orchestra і ан самбль «Мінск-Кла сік», 28 лі пе ня Art Musіc Orchestra 

пры е дзе ў Брэст, а ас тат нія шэсць вы ступ лен няў ад бу дуц ца ў Мін ску.

Ар га ні за та ры — Мін скі га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт, кам па нія velcom | A1 і 

«Мінск кан цэрт» — за пра сі лі да ўдзе лу Дзяр жаў ны ака дэ міч ны сім фа ніч ны і 

Прэ зі дэнц кі ар кест ры Бе ла ру сі, му зы ч ную ка пэ лу «Са но рус», а так са ма гас цей з 

за меж жа — Эс тон скі ду ха вы ар кестр, які пра вя дзе кан цэрт у Мін ску 10 жніў ня.

Фі наль нае вы ступ лен не ад зна чыць апош ні дзень ле та 31 жніў ня. Кож ны з 

кан цэр таў бу дзе транс ля вац ца на сэр ві се ліч ба ва га тэ ле ба чан ня VOKA. Ну і, 

як звы чай на, прый сці па слу хаць кла січ ную му зы ку ў вы ка нан ні прафесійных 

ка лек ты ваў мож на воль на.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

«Спя чая пры га жу ня» і «Ра мэа і Джуль е та»
Май стры ба лет най сцэ ны з'язджаюцца ў Мінск

Па вя лі кім ра хун ку, тэ атр опе ры і ба ле та се зон не за кры вае: ка лек тыў 

толь кі вяр нуў ся з «Ве ча роў Вя лі ка га тэ ат ра ў за мку Ра дзі ві лаў», што 

прай шлі з 14 да 16 чэр ве ня ў Ня сві жы, а ўжо ад крыў «Ба лет нае ле та 

ў Вя лі кім». Учо ра «ма ра фон ха рэа гра фіч ных хі тоў» рас па ча ло вы-

ступ лен не прэм' е раў Ма ры ін кі. Ар га ні за та ры мяр ку юць прад ста віць 

гле да чам шэ раг зна ка мі тых спек так ляў і за вяр шыць іх га ла-кан цэр-

там з удзе лам зо рак су свет на га ба ле та.

Тры ха рэа гра фіч ныя ну ма ры і тры за слу жа ныя ар тыс ты Ра сіі — Ігар Колб, 

Да ні ла Кар сун цаў і Яў ген Іван чан ка — з пра ек там «Dance Dance Dance» 

вы сту пі лі на сцэ не Вя лі ка га і ад кры лі «Ба лет нае ле та».

«Мне зда ец ца, пра гра ма вель мі на сы ча ная і ці ка вая, але толь кі гле да чам 

мер ка ва ць, на якую глы бі ню яна да хо дзіць у сэр ца, — ка жа мас тац кі кі раў нік 

тэ ат ра Ва лян цін Елі зар' еў. — Шчы ра ска жу, збі раць та кія фес ты ва лі ў сён-

няш нім све це вель мі скла да на — з роз ных пры чын, але ў пер шую чар гу праз 

за ня тасць ар тыс таў. Тым не менш нам уда ло ся пры цяг нуць і ма ла дых зо рак, 

і зо рак ся рэд ня га па ка лен ня, і зо рак су свет на га ба лет на га мас тац тва».

Ад ра зу два ве ча ры з ся мі бу дуць пры све ча ны тэ ат ру вя до ма га ха рэо гра-

фа Ра ду Па клі та ру «Кі еў Ма дэрн-ба лет» — ён па ка жа «Спя чую пры га жу ню» 

Пят ра Чай коў ска га, спек такль «Уверх па ра цэ» на му зы ку Аляк санд ра Ро-

дзі на і ад на акт ны «Доў гі ка ляд ны абед».

У на ступ ныя ве ча ры пуб лі цы бу дуць прад стаў ле ны «Анас та сія» Вя ча сла ва 

Куз ня цо ва, «Ле бя дзі нае во зе ра» ўжо зга да на га Чай коў ска га з за про ша ны мі 

ар тыс та мі з Мас коў ска га ака дэ міч на га Му зыч на га тэ ат ра і «Ра мэа і Джуль-

е та» Пра коф' е ва ў па ста ноў цы Елі зар' е ва.

Га ла-кан цэрт аб' яд нае вы ступ лен ні прым і прэм' е раў тэ ат раў Кі е ва, Бер-

лі на, Санкт-Пе цяр бур га і ін шых. Свой удзел так са ма па цвер дзіў Мі ка лай 

Цыс ка ры дзэ, хоць Ва лян цін Елі зар' еў ага ва рыў ся, што «ў та кіх за ня тых 

лю дзей усё мо жа са рвац ца». За вяр шаль ны кан цэрт фес ты ва лю прой дзе 

28 чэр ве ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

«Мы жы вём у кра і не, якая мае га на ро вую наз ву Бе лая Русь» — 

гучыць на паказанай у фільме ўрачыстай цырымоніі. Лю дзі, 

зда ец ца, і са мі не вы зна чы лі ся, у Бе ла ру сі яны жы вуць аль бо 

ў Бе лай Ру сі, з Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га па хо дзяць аль бо 

з Са вец ка га Са ю за, УНО ВІ Сам ад мет ная іх куль ту ра аль бо 

бюс та мі Ле ні на. Тут вы са ка род ная ар хі тэк ту ра су сед ні чае з 

чыр во най зор кай, як на ад ным са здым каў Мі ха ла Анем па-

дыс та ва. Уплы вы, сім ва лы і вод га ла сы роз ных куль тур ных 

плас тоў за поў ні лі на ва кол ле, а да ку мен таль ны фільм «Чыс тае 

мас тац тва» Мак сі ма Шве да пай шоў па іх пе ра кры жа ван нях, 

кант рас тах і су пя рэч нас цях. Прэм' е ра кар ці ны ад бы ла ся на 

Кра каў скім кі на фес ты ва лі і спра ва ка ва ла цэ лы стос ду мак пра 

на ша кі но, куль ту ру і калектыўнае, несвя до мае.

Асо баАсо ба

Бе ла рус ка му пісь мен ні ку Ва сі лю 

Бы ка ву, ад на му з най бу йней шых аў та раў 

дру гой па ло вы XX ста год дзя, які пі саў 

па-бе ла рус ку і пра Бе ла русь (і пра 

ка тэ го рыі, вя до ма ж, уні вер саль ныя) 

19 чэр ве ня споў ні ла ся б 95 га доў. 

Аў тар зна ё мых кож на му з нас тво раў, 

дзе ге рой у час вай ны пра хо дзіць 

праз не ча ла ве чыя вы пра ба ван ні, 

ро біць ма раль ны вы бар, раз маў ляе на 

ўні каль най, мі лай сэр цу, га вор цы, ка заў, 

што з'яў ля ец ца прад стаў ні ком за бі та га 

па ка лен ня.

Яго і праў да за бі лі, але толь кі на па пе ры: 

у па чат ку 1944 го да род ныя Бы ка ва 

атры ма лі «па ха валь ную» на яго імя, 

але на шчас це, так са ма ліст ад са мо га 

Ва сі ля, а пас ля дэ ма бі лі за цыі на рэш це 

і яго са мо га, жы во га. Цяж кія 

ва ен ныя гады — яны апі са ныя ў 

аў та бія гра фіч най кні зе «Доў гая да ро га 

да до му» — і ўсё па ба ча нае пад час вай ны 

ста ла ас но вай не за быў най про зы, якая 

апы ну ла ся ў пер шых шэ ра гах су свет най 

лі та ра ту ры мі ну ла га ста год дзя. Па мёр 

пісь мен нік роў на шас нац цаць га доў та му, 

у шэсць дзя сят дру гую га да ві ну па чат ку 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, якая за ня ла 

ледзь не ўсё яго жыц цё.

Мы да гэ туль не ма ем ста ліч най ву лі цы, 

на зва най у го нар Ва сі ля Бы ка ва, аль бо 

пры све ча на га яму пом ні ка, за тое 

тво ры пісь мен ні ка бы лі не ад на ра зо ва 

эк ра ні за ва ныя, як на кі на сту дыі 

«Бе ла русь фільм», так і за ме жа мі 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Мы па да бра лі 

тры тво ры Бы ка ва ў су пра ва джэн ні іх 

не без вя до мых эк ра ні за цый, каб ліш ні 

раз спы ніц ца ля спад чы ны вя лі ка га 

кла сі ка.


