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Ты дзень та му Бе ла рус кая дзяр жаў ная 

фі лар мо нія рас па ча ла но вы се зон, які 

стаў вась мі дзя ся тым у яе гіс то рыі. Але, 

па пры знан ні са міх му зы кан таў, сё лет-

нія кан цэр ты якас на не бу дуць ад роз-

ні вац ца ад мі ну лых, бо кож ны год у 

фі лар мо ніі — свя точ ны, а кам па зі та ры 

і вы ка наў цы пад час кож на га вы ступ-

лен ня шу ка юць са мы ка рот кі шлях да 

свай го слу ха ча.

Юбі лей ныя да ты ў фі лар мо ніі ідуць па-

ра лель на: 30 га доў дзей ні чае Дзяр жаў ны 

ка мер ны хор, 50 га доў спаў ня ец ца Дзяр-

жаў на му ка мер на му ар кест ру, 90-га до вы 

юбі лей ад зна чае Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 

сім фа ніч ны ар кестр, а 70-га до вы — яго кі-

раў нік, ды ры жор Аляк сандр Ані сі маў, які 

пры зна ец ца, што ка лек тыў сё ле та за над-

та за па тра ба ва ны і бя рэ ўдзел амаль ва 

ўсіх юбі лей ных кан цэр тах. Тым не менш 

гэ ты ар кестр заў сё ды ўмеў ураж ваць, вось 

і 26 каст рыч ні ка на юбі леі свай го ды ры-

жо ра му зы кан ты вы ка на юць «Ура чыс тую 

ме су» — твор, які ў Бе ла рус кай фі лар мо ніі 

іг ра лі толь кі ад ной чы.

Свят ка ван не юбі ле яў пра цяг нец ца цык лам 

кан цэр таў «Бе ла рус кая му зыч ная во сень». 

Гэ та адзі ная во сень, дзе не бу дзе даж джу 

і па хмур на га на двор'я, а толь кі най леп шая 

му зы ка і яе якас нае вы ка нан не. На прык лад, 

кан цэрт ны мі пра гра ма мі ад зна чаць юбі леі 

кам па зі та раў Дзміт рыя Смоль ска га, Вік та ра 

Вой ці ка, Сяр гея Бель цю ко ва, Анд рэя Мдзі ва-
ні: у вы ка нан ні вя ду чых ка лек ты ваў фі лар-
мо ніі бу дуць гу чаць най леп шыя са чы нен ні 
юбі ля раў.

Без умоў на, ні адзін му зыч ны се зон не маг-
чы мы без ар ган ных кан цэр таў, та му фі лар-
ма ніч ны цыкл «Шэ дэў ры су свет на га ар ган-

на га мас тац тва» вяр та ец ца ра зам з но вы мі 

му зы кан та мі: поль скім ар га ніс там Мар кам 

Мар ку шэў скім, му зы кан та мі Да ні э лем Саль-
ва до рам з Іс па ніі і Ёга нэ сам Ге фер там з Гер-
ма ніі. Не за бы лі ся так са ма і пра лю бі мы бе-
ла рус кай пуб лі кай джаз: сё ле та фі лар мо нія 
зноў су пра цоў ні чае з Поль скім Ін сты ту там 

у Мін ску, та му на сцэ ну за ві та юць поль скія 

джаз ме ны, а так са ма прад стаў ні кі кра і ны, 
дзе на ра дзіў ся гэ ты кі ру нак, — аме ры кан скія 
му зы кан ты.

Ад ной з са мых доў га ча ка ных па дзей му-
зыч на га жыц ця бе ла рус кай ста лі цы зноў ста-
но віц ца Між на род ны фес ты валь Юрыя Баш-
ме та, які прой дзе ў Мін ску ўжо дванаццаты 
раз! Шэ раг кан цэр таў ад бу дзец ца ў Вя лі кай 
за ле Бел дзярж фі лар мо ніі, у тым лі ку і са-
мы гран ды ёз ны: адзін з кла сі каў су час нас ці, 
кам па зі тар і ды ры жор Кшыш таф Пен дэ рэц кі 
ўпер шы ню бу дзе ды ры жы ра ваць сім фа ніч-
ным ар кест рам Бе ла ру сі на мін скай сцэ не.

Бе ла рус кія му зы кан ты так са ма пад рых та-
ва лі шмат сюр пры заў. На прык лад, мас тац кі 
кі раў нік на род на га ар кест ра імя І. Жы но ві ча 

Мі ха іл Ка зі нец рас ка заў, што ка лек тыў вы ра-

шыў ад даць ува гу твор час ці, якая згу бі ла ся ў 
ча се: «Ра ней мы ад на ві лі «Гус ля ра» Му ля ві на, 

а за раз звяр ну лі ся да бес смя рот на га «Вян ка» 

Мак сі ма Баг да но ві ча, які скла да ец ца з пят нац-

ца ці кам па зі цый на вер шы паэ та».

Фальк лор ныя пра гра мы ў юбі лей ным се-

зо не пад рых ту юць так са ма ка лек ты вы «Ку-

па лін ка», «Свя та», «Ха рош кі», вы сту пяць 

ма ла дыя пі я ніс ты і ва ка ліс ты. Ад ной з са-

мых не ча ка ных па дзей бу дзе но вы пра ект 

ка мер на га хо ра. Ён ство ра ны кам па зі та рам 

Ла ры сай Сі ма ко віч, якая так са ма з'яў ля ец-

ца сцэ на рыс там, рэ жы сё рам, ха рэо гра фам 

і ліб рэ тыс там. Без су мнен няў, пер фор манс 

бу дзе кан цэп ту аль ным: твор з сім ва ліч най 

наз вай «Пло шча Яку ба Ко ла са», на пі са ны 

ў жан ры ха ра во га тэ ат ра, бу дзе не толь кі 

вар тым па да рун кам паэ ту-юбі ля ру, але і экс-

пе ры мен таль ным пра ек там: аб жыц ці Ко ла са 

слу ха чы да ве да юц ца праз му зы ку.

Для фі лар мо ніі но вы се зон бу дзе ад зна-

ча ны не толь кі шэ ра гам кан цэр таў, але і 

спро бай да даць у му зыч нае жыц цё кра і ны 

но выя фар бы: сё ле та пла ну ец ца ства рыць 

кан цэрт ную пля цоў ку пад ад кры тым не бам 

по бач з фі лар мо ні яй, за сна ваць Алею зо рак, 

а так са ма вы даць кні гу пра фі лар ма ніч нае 

жыц цё за апош нія пят нац цаць га доў.

Мар га ры та ДЗЯХ ЦЯР



Ча роў ныя гу кі і но выя фар бы
Чым фі лар ма ніч ныя му зы кан ты за ва ёў ва юць слу ха ча?

Ёсць у це ле са мой п'е сы 
ней кае вар' яц тва. Чац вё-
ра сал дат бры тан скай ар міі 
вы ра шы лі па жы віц ца ў па-
га дзе, але адзін з іх, Джэ рая 
Джып, тра піў у паст ку і па кі-
нуў сля ды — ры жыя ва ла сы. 
Яго сяб ры вы му ша ны неш та 
пры ду маць, каб па сля дах не 
выявіў ся зла чын ца, і шу ка юць 
не ка га, хто мог бы на вя чэр-
няй па вер цы за мя ніць п'я на-
га, з пра пле шы най на га ла ве, 
Джы па. Тут ім су стра ка ец ца 
Гэ лі Гэй, які на са мрэч вый шаў 
па ры бу, але тра піў не ў тое 
мес ца і не ў той час. Яго ня-
здоль насць ка заць «не», вя-
до ма, умоў ная, не тое каб ён 
быў шчас лі вы да па маг чы сал-
да там, але амаль вы му ша ны 
апра нуць фор му па спеў на 
гэ тай аван цю ры па жы віц ца. 
Да лей — больш. П'я на га Джэ-
рая Джы па тры мае бон за ты-
бец кай па га ды ў над зеі, што 
ва ен нае кі раў ніц тва зной дзе 
зла чын цу па яго ад сут нас ці, 
а сал да ты зноў жа па він ны 
звяр тац ца да Гэ лі Гэя па да-
па мо гу.

Шэ раг аб сур дысц кіх 
сцэн — і мы атрым лі ва ем 
гіс то рыю пра пе ра роб ле на-
га ча ла ве ка, пра са бра ную 
па част ках свя до масць, пра 
не тры ва ласць ча ла ве ка пе-
рад на тоў пам. Гэ лі Гэй з груз-
чы ка, які пай шоў ра ні цай па 
ры бу, пе ра тва рыў ся ў ад на-
го з най больш кры ва жэр ных 
сал дат, з на бя рэж най тра піў 

у сал дац кі строй, яго паў-
ся дзён ная гул лі васць ста ла 
гуль нёй са збро яй.

Што зра біў Аляк сей Ля-
ляў скі, дык на даў гэ та му сю-
жэ ту яшчэ больш аб сур ду, 
пры чым у ней кім ры ту аль-

ным кі рун ку. Тан цы і спе вы, а 

на гэ тай сцэ не яны да да юць 

аб сур ду, — доб рае су пра ва-

джэн не для ста наў лен ня но-

ва га ча ла ве ка. Гла баль ная 

пе ра бу до ва — та му што ўсё, 

што да ты чыц ца ма лень ка га 

ча ла ве ка ў жор нах гіс то рыі, 

на са мрэч гла баль нае — ад-

бы ва ец ца праз ня знач ны, 

на ват жар таў лі вы шэ раг па-

дзей. Каб пад крэс ліць, што 

пе ра тва рэн не ча ла ве ка — 

гэ та вы нік не за моў злых ге-
ні яў аль бо хі міч ных рэ чы ваў 
у ве нах, а лёг кіх ру хаў, вар та 
бы ло «раз драб ніць» сю жэт 
п'е сы на, зда ва ла ся б, ня-
знач ныя па дзеі і да даць яшчэ 
больш дро бя зяў, склад ні каў 
кам па зі цыі ў спек такль.

П'е са Бер толь да Брэх та 
доб ра па ды хо дзіць ме на ві та 
для ля леч на га тэ ат ра, на-
ват з улі кам та го, што, ка лі 
сам Брэхт ста віў «Mann іst 
Mann», ён вы ка рыс тоў ваў 
неш та па доб нае — штуч-
ныя воб ра зы лю дзей, толь кі 
ў вя лі кіх па ме рах. Дык вось, 
ка лі га вор ка ідзе пра та кое 
ан ты ўта піч нае ўздзе ян не на 
ма лень ка га ча ла ве ка (груз-
чы ка аль бо пад крэс ле на 
амаль бес свя до май част кі 
на ла джа най сіс тэ мы), доб ра 
вы ка рыс тоў ваць ля лек, якія 
на сцэ не ста но вяц ца яшчэ і 

ад па вед ным сім ва лам. Ёсць 
ляль ка, а ёсць той, хто з ёй 
гу ляе, апра нае і пры дум ляе 
для яе гіс то рыю жыц ця. Гэ лі 
Гэй, што па ха ваў са мо га ся бе 
і на зваў ся чу жым імем, стаў 
цац кай без во лі і ўлас на га 
шля ху, і не толь кі ён: не здар-
ма ў спек так ле Ля ляў ска га 
га лоў ныя ге роі па чар зе са 
сва і мі ляль ка мі вы сту па юць 
на пер шы план. Што штуч-

ны ча ла ве чы воб раз, што 
ўлас на ча ла век — ана ло гія 
зра зу ме лая.

За ту ма не ная сцэ на, тан цы 
ў эс тэ ты цы аб сур ду, сім ва лы 
ў спек так лі як раз і ства ра юць 
той па трэб ны ан ты ўта піч ны 
ма тыў, у кан тэкс це яко га гіс-
то рыя пе ра бу до вы ча ла ве ка 
вы гля дае най больш ар га ніч-
най. І хоць сут насць п'е сы, 
бяс спрэч на, най больш па ды-
хо дзіць рэ флек сам Гер ма ніі 
1920—1940-х, па ста ноў ка ў 
Ля леч ным — аб са лют на су час-
ная, не толь кі та му што «тэ ма 
веч ная», а дзя ку ю чы пэў ным 
фар ма лісц кім ра шэн ням.

Фі наль ны вы гук «Я Джэ-
рая Джып» — на пэў на, са мы 
рас ча ра валь ны, за тое моц ны 
мо мант п'е сы/спек так ля, і рэ-
жы сёр «Mann іst Mann» пры-
му сіў гэ та га азна чэн ня ча-
каць. Па чуц ці, з які мі гля дач 
на блі зіц ца да кан чат ко ва га 
сцвер джан ня, на пэў на, ста-
нуць для яго так са ма вы зна-
чаль ным мо ман там (а гэ тых 
пра ек цый да сяг нуць до ра га 
каш туе). Улас на я ўсё яшчэ 
спа дзя ва ла ся, што ў ва ры ян-
це Ля леч на га Гэ лі Гэй ска жа, 
што ён Гэ лі Гэй.

Важ на зра зу мець: ма-
лень кім ча ла ве кам, што 
аказ ва ец ца пад ад па вед-
ным уз дзе ян нем, мо жа це 
быць вы, а ўмоў ная ма шы-
не рыя мо жа па глы нуць сва-
бо ду на раз-два. Што яшчэ 
важ на — знай сці ана ло гіі ў 
роз ных, ма лень кіх і ўсю ды-
іс ных, сфе рах жыц ця. Су-
час ныя тэх на ло гіі, «дрэн ная 
кам па нія», рас паў сю джа ныя 
пе ра ка нан ні — дай дзі це і да 
маш та баў алю зій са мо га 
Бер толь да Брэх та. На шчас-
це, ля леч ны тэ атр і Аляк сей 
Ля ляў скі, якія і без та го зна-
хо дзяц ца ў якас ных лі да рах 
бе ла рус ка га тэ ат ра, зноў 
прад ста ві лі па ста ноў ку, на 
якую бі ле ты трэ ба на бы ваць 
у пер шую чар гу. Каб ча ла век 
быў усё ж ча ла ве кам.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by



РЫ ТУ АЛЬ НЫ ТА НЕЦ 
У ГО НАР НО ВА ГА ЧА ЛА ВЕ КА

Аляк сей Ля ляў скі па ста віў но вы спек такль у Ля леч ным тэ ат ры

Шэ раг аб сур дысц кіх 
сцэн — і мы 
атрым лі ва ем гіс то рыю 
пра пе ра роб ле на га 
ча ла ве ка, пра са бра ную 
па част ках свя до масць, 
пра не тры ва ласць 
ча ла ве ка пе рад 
на тоў пам.

Важ на зра зу мець: 
ма лень кім ча ла ве кам, 
што аказ ва ец ца пад 
ад па вед ным уз дзе ян нем, 
мо жа це быць вы, 
а ўмоў ная ма шы не рыя 
мо жа па глы нуць сва бо ду 
на раз-два.

На сцэ неНа сцэ не  

Мне па да ба ец ца на зі раць за ду э та мі ак цё раў і ля лек 
у спек так лях Аляк сея Ля ляў ска га. Яны дзіў на су іс ну-
юць: пер шыя на гад ва юць ма лых дзя цей, па глыб ле ных 
у свет улас ных фан та зій, дру гія — у «крэй зі», за мі-
ла валь ным аль бо смеш ным вы гля дзе — ста но вяц ца 
га лоў ны мі ге ро я мі сю жэ таў для да рос лых. На гэ ты 
раз сю жэт не прос та да рос лы, у но вай па ста ноўцы 
Дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек «Mann іst Mann» па вод ле 
Бер толь да Брэх та — прэм'е ра спек так ля ад бы ла ся 
21 ве рас ня — скла да ны бэкг раўнд. П'е са, наз ва якой 
пе ра кла да ец ца як «Ча ла век ёсць ча ла век», ад сы лае да 
Гер ма ніі пас ля Пер шай су свет най вай ны, узы хо джан ня 
гіт ле раў скай ідэа ло гіі і вы муд ра ва ных транс фар ма-
цый па няц ця «ча ла век». Але толь кі тэ а рэ тыч на, бо мы 
ве да ем, хто та кі Брэхт, дзе і ка лі ён жыў. А на сцэ не 
ля леч на га бры тан скія вой скі ў бры тан скай Ін дыі і пар-
то вы груз чык Гэ лі Гэй, не здоль ны ка заць «не».
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