
724 чэрвеня 2017 г.

Выпуск №24 (371)

У ме жах рэа лі за цыі іні цы я ты вы, агу ча най на пя тым Усе бе ла рус-
кім на род ным схо дзе, пра цяг ва ец ца ак цыя «Belarus Day» («Бе ла-
рус кі Дзень»). Пад час ак цыі, якая па чы на ец ца на пя рэ дад ні Дня 
Незалежнасці, у ста лі цах роз ных дзяр жаў све ту ла дзяц ца вы сту пы 
вя до мых бе ла рус кіх ка лек ты ваў. 

Сё ле та ў па да рож жа вы праў ля юц ца Бе ла рус кі дзяр жаў ны ака дэ міч ны за-
слу жа ны ан самбль тан ца «Ха рош кі» з но вым пра ек там «Мы — бе ла ру сы!» 
і за слу жа ны ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Дзяр жаў ны ан самбль тан ца 
Бе ла ру сі» з му зыч на-ха рэа гра фіч най пра гра май «Спад чы на».

— На ша ак цыя пры мер ка ва на да свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, — па ве да мі ла пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры Бе ла-
ру сі Іры на Дры га. — Пры пад трым цы Мі ніс тэр ства куль ту ры, Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў і па соль стваў Бе ла ру сі за мя жой на шы най леп шыя ка лек-
ты вы зро бяць гаст роль ны тур па вя до мых ста лі цах Еў ро пы.

Пер шым у тур нэ вы пра віц ца ан самбль тан ца «Ха рош кі». З 23 чэр ве ня па 
12 лі пе ня ка лек тыў вы сту піць на зна ка мі тых кан цэрт ных пля цоў ках у Кі е ве 
(Укра і на), Вар ша ве (Поль шча), Бер лі не (Гер ма нія), Лі ё не (Фран цыя), Пра зе 
(Чэ хія), Бу да пеш це (Венг рыя), Бле дзе (Сла ве нія), Ко шчы цы (Сла ва кія) ды 
Бялг ра дзе (Сер бія). Ан самбль пла нуе па зна ё міць еў ра пей ска га гле да ча з 
пра гра май «По кліч прод каў», якая най больш поў на рас кры вае фальк лор-
ныя тра ды цыі бе ла ру саў і дэ ман струе раз віц цё на цы я наль най куль ту ры ад 
ча соў па ган ства да ся лян ска га і га рад ско га по бы ту ХХ ста год дзя. Асаб лі вую 
ці ка васць для за меж ні каў ма юць на род ныя строі, вы ка ры стан не ста ра жыт-
ных му зыч ных ін стру мен таў ды спа лу чэн не су час най і тра ды цый най ха рэа-
гра фіі, улас ці выя вы сту пам «Ха ро шак». Ды рэк тар Дзяр жаў на га ан самб ля 
тан ца Бе ла ру сі Дзя ніс Ці ту шын рас ка заў, што пра гра ма «Спад чы на» зро біць 
ак цэнт на на род ных тра ды цы ях. Гаст ро лі іх ка лек ты ву прой дуць з 17 па 
20 лі пе ня ў ста лі цах кра ін Бал тыі — Та лі не, Ры зе і Віль ню се.

— Ак цыя «Belarus Day» на гад вае су све ту, што ёсць та кі на род — бе ла-
ру сы, — ад зна чыў ды рэк тар ха рэа гра фіч на га ан самб ля тан ца «Ха рош кі» 
Аляк сандр Ні кі та. — Мы з го на рам ня сём сваё імя і зда быт кі на цы я наль най 
куль ту ры ў Еў ро пу на мо ве, зра зу ме лай без слоў, — мо ве тан ца, му зы кі, 
спе ваў. Па пу ля ры за цыя на род на га мас тац тва за мя жой свед чыць: бе ла-
ру сы — ду хоў на ба га тая на цыя.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ.

Ра ман Люд мі лы Руб леў скай 
«Да ге ра тып», які па ру ме ся цаў 
та му вый шаў у вы да вец тве Анд-
рэя Януш ке ві ча, прад стаў ляе 
доб ра скан стру я ва ны свет на-
шай мі нуў шчы ны. Гэ та на дзей ны 
мур — так спа кус на па ся ліц ца ў 
ім на заў сё ды, ка лі б толь кі бы ла 
та кая маг чы масць для ванд роў кі 
ў ча се.

На па чат ку тво ра га лоў ны ге-
рой, яко га за вуць Галь яш, збі ра-
ец ца з'е хаць у Аме ры ку — ужо і 
рэ чы спа ка ва ныя. І ня вес та з-за 
акі я ну кож ныя паў га дзі ны тэ ле-
фа нуе па скай пе. Усё ні бы та вы-
ра ша на і амаль ня ма су мне ваў, 

што па ра раз ві тац ца з Ра дзі май. 
Але на ант рэ со лях у ква тэ ры рап-
там зна хо дзіц ца ста ры аль бом з 
ся мей ны мі фо та здым ка мі. Ге рой 
ма ру дзіць, не спя ша ец ца ад гар-
нуць вок лад ку: да ве дац ца праў ду 
пра сваё мі ну лае ці лепш па кі нуць 
усё як ёсць? Ён, бі ё лаг па аду-
ка цыі, як ні хто ін шы ўсве дам ляе, 
што зна чыць па хо джан не ро ду і 
як мно гае гэ та мо жа змя ніць...

Тэкст скан стру я ва ны так, што 
пас ля ка рот ка га зна ём ства з су-
час нас цю чы тач ад ра зу трап ляе 
ва ўнут ра нае ко ла ра ма на — і 
ба чыць ін шы час і зу сім ін шых 
пер са на жаў: «Як усё, што змя-

няе жыц цё, гэ тыя ге роі з'я ві лі ся 
прос та і не ча ка на». У го ра дзе N 
кан ца XІX ста год дзя на ва мод ную 
фа та гра фіч ную май стэр ню ад-
кры вае чар ня вая, ка рат ка стры-
жа ная пры га жу ня Ба гус ла ва і па-
сі ве лы спа дар Ні хель, быц цам бы 
яе баць ка. Ад нак што на са мрэч 
яд нае гэ тых два іх і якая са праўд-
ная мэ та іх пры ез ду ў N, ста не 
зра зу ме лым знач на паз ней.

Ад мет на, што ў гэ тым тво-
ры не прос та рэ кан стру ю ец ца 
па пя рэд няя эпо ха. Ён спрэс на-
сы ча ны роз ду ма мі пра тое, што 
мно гае, важ нае з на шай гіс то-
рыі, на жаль, бы ло стра ча на: 
«А Ба гус ла ва — каб маг ла б 
та ды кры чаць, за кры ча ла б, каб 
не ад ву чы лі пла каць — пла ка ла 
б... Але яна са праў ды бы ла атру-
ча ным па раст кам, пус та зел лем, 
якое толь кі вы пад ко ва не вы па-
ла лі». Па коль кі па доб ныя дум кі ў 
тэкс це су стра ка юц ца паў сюд на, 
ро біц ца ві да воч на, што гэ та не 
прос та згад кі з бія гра фій ге ро яў. 
Гэ та ад сыл кі да гіс та рыч ных ка-
ра нёў бе ла ру саў, якіх увесь час 
імк ну лі ся раз' яд наць. А вось што 
ка жа яе на пар нік: «Я на ра дзіў ся 
тут, — па маў чаў шы, пра мо віў Ні-
хель. — Праў да, не ма гу ска заць, 
што бу ду жыць тут». Зноў тое ж 
па кут лі вае пы тан не по шу ку свай-
го мес ца на ма пе све ту.

Но выя ге роі, якіх уво дзіць аў-
та рка, так са ма апан та ныя толь кі 
ад ной ідэ яй: ад шу каць, за ха ваць 
і, ка лі спат рэ біц ца, сха ваць ад 
чу жых ва чэй штось ці важ нае. Гэ-
та два бед ныя сту дэн ты (адзін з 
іх апра ну ты ў вы шы ван ку), якія 
лю бой ца ной (і не толь кі апош ні-
мі на коп ле ны мі гра шы ма, але і 
шан та жом і па гро за мі) імк нуц ца 
ўга ва рыць фа то гра фаў на кі ра вац-

ца ў зла вес ны ма ён так Жу ха ві чы, 
каб зняць там уні каль ную эт на гра-
фіч ную ка лек цыю, якая лі та раль-
на праз па ру дзён мо жа быць зні-
шча на: «А тут та кая ка та стро фа... 
Спад чын нік Ка га нец кіх, ча ла век, 
які ўсё жыц цё ця га ец ца па ней кіх 
су мат рах ды явах, пры ехаў, каб 
па ха ваць ма чы ху — і зні шчыць 
баць ка вы ка лек цыі! З бла сла вен-
ня, вя до ма, мяс цо вых свя та роў». 
«Цем ра ша лы, — вы гук нуў Да-
выд. — Ма ла ім та го, што столь кі 
бяс цэн ных кніг з уні яц кіх кляш та-
роў, аб ра зоў мяс цо вай ра бо ты, 
пры зна ных не да стат ко ва пра ва-
слаў ны мі, тут спа ле на!» Уся кам-
па нія вы праў ля ец ца ў па да рож жа, 
якое ў лю бую хві лі ну мо жа абяр-
нуц ца тра ге ды яй.

Асаб лі вае мес ца ў тво ры зай-
мае лю боў ная лі нія. Гіс то рыя, 
што раз ва роч ва ец ца на ста рон-
ках тво ра, мо жа па са пер ні чаць у 
сва ёй ваб нас ці з гіс то ры яй Ра мэа 
і Джуль е ты. Пер са на жы, якім у 
жыц ці да гэ туль не над та шан ца-
ва ла, рап там аказ ва юц ца здоль-
ны мі на вель мі шчы рыя па чуц ці.

У адзін мо мант ге ра і ня апы-
на ец ца сам-на сам з... ча ла ве-
кам-ваў ка ла кам. І яна не бя жыць 
прэч. Яе ка хан не на столь кі моц-
нае, што спра буе змя ніць на ват 
зве ра. Ба гу та чы тае верш-за-
кляц це, які вось-вось мо жа абу-
дзіць ваў ка ла ка. Але праз кра ты 
клет кі на яе не кі да ец ца мор да са 
звя ры ным вы ска лам. Ге роі злі ва-
юц ца ў па ца лун ку. І гэ та, ба дай, 
адзін з са мых ра ман тыч на-га тыч-
ных мо ман таў кні гі.

«Да ге ра тып» на пі са ны над-
звы чай кі не ма та гра фіч на. Яск-
ра ва ба чыц ца ліц він ская го ты ка 
ў ззян ні за ня дба най і ве ліч най 
пры га жос ці. Вя лі кая коль касць 

дэ та ляў над звы чай яск ра ва вы-
ма лёў ва е ва ўяў лен ні ўсё, што 
імк ну ла ся па ка заць аў та рка.

Люд мі ла Руб леў ская вяр тае 
нас у пер шае ко ла, су час нае. 
Ад мет на, што ў ім так шмат аса-
біс та га з жыц ця пісь мен ні цы. 
Яшчэ да та го, як пе ра не сці ся ў 
XІX ста год дзе, яна рас каз вае пра 
афі цы ёз на пра цы, пра па гро зы 
зваль нен ня з-за над та рэз ка га 
ар ты ку ла... Па да ец ца, аку рат гэ-
та маг ла пе ра жы ваць і са ма Люд-
мі ла. Дэ та лі з по бы ту твор цы зноў 
і зноў пра бі ва юц ца ў тэкс це. І між-
во лі за дум ва еш ся: а што, ка лі б 
аў та рка не пра ца ва ла ў што дзён-
най га зе це; маж лі ва, мы б та ды 
атры ма лі не дэ ка данс ны ра ман, а 
цэ лую эпа пею пра XІX ста год дзе, 
ство ра ную ў наш час?.. А па куль, 
ка лі за ці хае тлум дзён ных спраў, 
Люд мі ла Руб леў ская па на чах пі-
ша свае кні гі, па ад ной на год.

Вар та асоб на ска заць і пра вы-
даў ца Анд рэя Януш ке ві ча. Пра-
фе сій ны гіс то рык, пэў ны час ён 
пра ца ваў да след чы кам, у тым 
лі ку ў Мір скім за мку. Але ма рыў 
пра вы пуск па пу ляр най лі та ра-
ту ры на гіс та рыч ныя тэ мы. Та-
му і зра біў ся вы даў цом. Не ўсё 
атрым лі ва ла ся ад ра зу, але ця пер 
на ра хун ку яго ка ман ды не адзін 
па спя хо вы пра ект.

Гро шы на «Да ге ра тып» бы лі 
са бра ныя праз краў дфан дынг 
(ах вя ра ван ні). Ра зам скла ла ся 
ўсё. Кні га, якую нель га бы ло не 
на пі саць. Вы да вец, які не мог не 
на дру ка ваць яе. І чы та чы, га то-
выя вы дат ка ваць гро шы на лі та-
ра тур нае ад наў лен не XІX ста год-
дзя. І на тое, каб уба чыць Ра мэа 
і Джуль е ту ў бе ла рус кай рэ ін кар-
на цыі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by

...Не, не ідэ ал. І мэ ты ў жыц ці ні бы та ў хлоп ца 
ня ма — толь кі за дзі ра ец ца з ты мі, ка го нель га 
кра наць, вы па ды су мнеў ныя ро біць, на ват ры-
зы коў ныя. Але та кі мі за хап ля юц ца лю дзі... Ды 
ба дзя ец ца, не, каб сур' ёз най спра вай зай маў-
ся, а ён га ла ву мо жа за тлу міць ней кі мі дзіў ны мі 
сло ва мі, на ват з вы клі кам. Але та кія па да ба юц-
ца жан чы нам. І не іс тот на, што хо дзіць у га ёк з 
кімсь ці, вель мі па доб ным на ка ха ную. Та ко му 
хлоп цу мож на да ра ваць шмат — і не сур' ёз насць 
(як зда ец ца збо ку), і блюз нер ства, і ня праў ду 
(але ж з та кой пе ра ка наў чай шчы рас цю да не се-
ную) і не аб ду ма ную ра шу часць (вар тую па ва гі). 
Та му што ён — ге рой.

Ціль Уленш пі гель прый шоў у Мінск. З ся-
рэд ня веч най Фланд рыі. Праз усю Еў ро пу, праз 
СССР (дзе гэ та га ге роя ўспом ніў ле ген дар ны 
тэ атр Лен ком), але ж і ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
у той час у тэ ат ры быў по шук ге роя, здоль на га 
змя ніць свет, — у ба ле це Яў ге на Гле ба ва. Больш 
чым праз 40 га доў пас ля пер шай су стрэ чы з Ці-
лем Уленш пі ге лем на га даць пра яго ў Бе ла ру сі 
вы ра шыў тэ атр «Тэ ры то рыя мю зік ла»: спек такль 
«Страс ці па Ці лю» ство ра ны рэ жы сё рам На стас-
сяй Гры нен кай па вод ле п'е сы Гры го рыя Го ры на, 
а му зы ка ў ім гу чыць Ге на дзя Глад ко ва. Ін шая 
спра ва, што гэ та мю зікл у сты лі рок, што да дае 
драй во вас ці са мой ле ген дзе пра Ці ля, не прос та 
пе ра ка за най Го ры ным, а ін тэр прэ та ва най ім з 
пунк ту гле джан ня ча ла ве ка ін шай эпо хі і з дум-
кай пра зме ну эпох на огул.

Зме на эпох, на дум ку аў та раў, на ўпрост за-
ле жыць ад лю дзей. А ча сам на ват ад ад на го, які 
здоль ны кі нуць вы клік цем ры, што ахі ну ла кра і ну. 
Лю бі мая Фланд рыя Уленш пі ге ля пад ула дай іс пан-
цаў. Ра дзі ма па лае вог ні шча мі: свя тая ін кві зі цыя 
вы яў ляе ерэ ты коў і тых, чые дум кі не ўпіс ва юц ца 
ў пры ня тую дакт ры ну. На та кім вог ні шчы зга рае і 
Клас, баць ка Ці ля. А яны ж — як ад но цэ лае, па-
доб ныя адзін на дру го га (ро лі вы кон вае ар тыст 
Дзміт рый Яку бо віч). Ціль у гэ ты час як раз ванд руе. 
А «доб рыя» су се дзі пра яў ля юць «мі ласць»: ня хай 
Клас гі не без доў гай па ку ты, на хут кім аг ні. Як гэ та 

пе ра жыць? І ка лі не маг чы ма змі рыц ца, то, мо жа 
быць, лепш змя ніць эпо ху, па зба віў шы ся ўся го чу-
жо га, жорст ка га, дзе ёсць пра ява не па ва гі да тых, 
ка му па він на на ле жаць гэ тая зям ля?..

Пы тан ні ўзні ка юць пад час пра гля ду спек так ля 
са мі па са бе, пры чым, амаль ад ра зу ўзруш ва юць 
сцэ ны вог ні шчаў: сцэ ніч ны воб раз, пра па на ва ны 
мас та ком Анд рэ ем Ме ран ко вым, уз мац ня юць 
эма цы я наль ныя спе вы ў спа лу чэн ні з ха рэа гра-
фі яй (ад Дзміт рыя Яку бо ві ча). У гэ тыя мо ман ты 
ду ма еш не пра Ся рэд ня веч ча, а пра лю дзей з ся-

рэд ня веч най свя до мас цю і стра хам, якія мо гуць, 
як гэ та ні дзіў на, жыць у лю быя ча сы. Ад сюль ад-
мыс ло вы па ды ход ад вон ка ва га аб ліч ча ге ро яў. 
Так, ні бы та яны са праў ды з той, ко ліш няй Фланд-
рыі, да якой ад сы ла юць кар ці ны на сцэ не. Ха рак-
тэр ныя ка пя лю шы кі ды воп рат ка — але вар та 
пры гля дзец ца, і за ўваж ныя су час ныя стыль ныя 
бо ты, зруч ныя на га ві цы, як ця пер но сяць, а то і 
адзен не ў ко ле рах ха кі (мас так па кас цю мах Тац-
ця на Лі са вен ка). Ды што там, на ват су час ныя аў-
та ма ты ў ру ках ге ро яў з'яў ля юц ца. Ха рак тар Ці ля 

пад крэс лі вае ней кая ці не рэ пер ская воп рат ка. 
Ня ма ча го здзіў ляц ца: спек такль, пра якіх бы 
лю дзей ні рас каз ваў, заў сё ды раз ліч вае на тых, 
хто ся дзіць у за ле. На гэ та раз ліч ваў Го рын — 
яго тэкст тон кі, скі ра ва ны не столь кі на рас каз 
ле ген ды, коль кі на дум кі, да якіх аў тар хо ча праз 
яе пры вес ці: пра на ка на ва насць ча ла ве ка, пад-
па рад ка ва насць шэ рых і не пры ча са насць яр кіх 
асоб, якія не хо чуць у шэ рас ці рас тва рац ца. Пра 
гэ та ста віў спек такль ка лісь ці Марк За ха раў — у 
шэ рыя ча сы ён у асоб на ўзя тым тэ ат ры здо леў 
ства рыць зу сім ін шы час і пе ра маг чы свой.

Ад тэ ат ра «Тэ ры то рыя мю зік ла» ні чо га та-
ко га ні бы та не ча ка еш. На му зыч ныя спек так лі 
хо дзяць у асноў ным з жа дан нем ад клю чыц ца ад 
паў ся дзён нас ці, атры маць свя та. Раз ня во ліц ца. 
Ка хан не, жар ты, пры го ды... Бу дзе ўсё гэ та, як і 
за рад энер гіі, ча му да па ма гае му зы ка, але не 
зу сім за баў ляль ная па сты лі: пад крэс лі вае лёс, 
які мо жа ві сець над на ро дам. Лёс пра ва ку юць 
лю дзі — здра дай, ня праў дай, жа дан нем вы слу-
жыц ца і неш та атры маць вы ключ на для ся бе, 
не важ на, што за гэ тым па ку ты ін шых. Але ў 
спек так лі ня ма цяж ка га ад чу ван ня, бо ад па чат ку 
зра зу ме ла: ка лі га вор ка пра ге роя, што мы ра-
зу ме ем па вод ле наз вы, то ўсё роў на ўсё бу дзе 
доб ра, тым больш што мы гэ та дак лад на ве да ем 
з гіс то рыі. Нам так хо чац ца, і мы шу ка ем гэ тых 
гіс то рый і ге ро яў у мас тац тве — на ват у за баў-
ляль ных яго ва ры ян тах, — ідзём дум ка мі ў глыб 
ста год дзяў і, мо жа быць, па ду ма ем пра сваё.

А ча сы ў гэ тым ча ла ве чым све це — ка тэ го-
рыя са праў ды ўмоў ная. Та му што рух гра мад-
стваў на пе рад, раз віц цё кра ін і сва бод ны дух і 
во ля на ро даў рас па ра джац ца сва ім лё сам заў-
сё ды за ле жыць ад ге ро яў. Іх адзін кі ў лю быя 
ча сы. Але і адзін у по лі — во ін, ка лі ён кем лі вы, 
энер гіч ны і, па вя лі кім ра хун ку, сум лен ны ча-
ла век. Хоць і не без дроб ных гра хоў. Іх мож на 
да ра ваць, ка лі ча ла век здо леў па ка заць свай му 
на ро ду вы хад з цем ры.
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...Перш чым тра піць у за лу, трэ ба бы ло 
прай сці праз дэ гус ты цыю: бя ро заў скія 
сы ры і ёгурт, ін шая сма ка та мяс цо ва га вы-
ра бу бы лі да рэ чы для тых, хто прый шоў на 
га ла-прад стаў лен не між на род на га лі та ра-
тур на-му зыч на га фес ты ва лю «Сла вян скі 
вя нок». Яшчэ да па чат ку, па гля дзеў шы ў 
аб вест ку з ім ёна мі ўдзель ні каў паэ тыч на-
га кон кур су, мож на бы ло зра зу мець: гэ та 
сур' ёз на і на доў га. Улас на, на тое і спа дзя-
ва лі ся: у но вым Па ла цы куль ту ры го ра-
да Бя ро зы, што на Брэст чы не, са бра ла ся 
поў ная за ла: фес ты валь, які ад бы ваў ся 
сё ле та чац вёр ты раз, упер шы ню стаў свя-
там для ўся го ра ё на.

На са мрэч, фес ты валь за сна ваў Бя ро заў скі 
сы ра роб чы кам бі нат, які так са ма зай ма ец ца 
твор час цю на сва ім уз роў ні: доб ры сыр ці ке-
фір ро біц ца з ду шой, тым больш што смач ныя 
пра дук ты са мі здоль ныя да рыць на тхнен не. 
А доб рыя сяб ры ў ін шых кра і нах, ба га тыя кан-
так ты — гэ та яшчэ і да па мо га мар ке тын гу. Ды 
не толь кі для ад на го прад пры ем ства. Яго спра ва 
ака за ла ся вель мі плён най, да ар га ні за цыі фес-
ты ва лю да лу чыў ся рай вы кан кам. Па пя рэд нія 
га ды па цвер дзі лі, што лю дзі з за да валь нен нем 
ідуць слу хаць паэ зію і іх на ват за ча роў вае маг-
чы масць па слу хаць вер шы на дзе вя ці сла вян скіх 
мо вах — столь кі кра ін бы ло прад стаў ле на ў пра-
гра ме. І столь кі ра зоў Яў ген Та ра сюк, на мес нік 
стар шы ні Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма, пра мо-
віў пры ві таль ныя сло вы, ста ран на пе ра да ючы 
іх ад мет насць на роз ных мо вах. А вя ду чыя ад 
па чат ку і да кан ца кан цэр та прад стаў ля лі ўдзель-
ні каў на ча ты рох мо вах: бе ла рус кай і поль скай, 
рус кай і ўкра ін скай. Асаб лі вую куль ту ру кож най 
з кра ін па ста ра лі ся прад ста віць мяс цо выя ка-
лек ты вы: пад рых та ва лі тан цы роз ных на ро даў, 
па ка за лі ся бе ва ўсім бляс ку і ўдзель ні кі мас тац-
кай са ма дзей нас ці сыр кам бі на та — на лю бой 
мо ве за спя ва юць! Як і ма ла дая па эт ка Але на 
Каз ло віч-Ус ці лоў ская — пі ша вер шы не толь кі 
па-бе ла рус ку, але і па-поль ску. На мес нік на чаль-
ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма 

Аляксандр Кра гель ад зна чыў: «Гэ тым фес ты-
ва лем мы ства ра ем пля цоў ку, каб на шы паэ ты 
маг лі па чы таць свае вер шы». Гэ та іс тот на для 
ра ё на, які ў 60-я га ды ўзба га ціў бе ла рус кую паэ-
зію, даў шы пле я ду твор цаў. Пра гэ та на га даў 
адзін з іх, па эт Алесь Ра за наў, які ка лісь ці быў 
удзель ні кам мяс цо ва га лі та ра тур на га аб' яд нан-
ня «Кры ні ца». Ця пер на «Сла вян скім вян ку» ён 
госць, яко га ча ка юць асаб лі ва. Га ра чыя воп лес-
кі за слу жыў наш зям ляк (ро дам з Ган ца віц ка га 
раё на), але ця пер прад стаў нік Ра сіі на фес ты ва лі 
пра за ік Алесь Ка жа дуб, на га даў шы сло вы Ула-
дзі мі ра Ка рат ке ві ча: «На Бе ла ру сі Бог жы ве...» 
Гэ та ад чу лі ўсе гос ці, што чы та лі вер шы на сва-
іх мо вах, — і іх ра зу ме лі. Ра зу ме лі тры вож ны 
на строй у вер шах Ак са ны Сто мі най і Аляк сея 
Чу пы з Укра і ны. Су час ны ма ла дзёж ны драйв у 
сло вах Не ма нэ Стой ка ві ча з Сер біі і Міт кі Го га ва 
з Ма ке до ніі. Пя шчо ту бе ла рус кай мо вы ад На сты 
Ку да са вай і Эду ар да Аку лі на, яко му і пры су дзі лі 
прыз гля дац кіх сім па тый...

Але поў ны збор эн цык ла пе дыі «Куль ту ра Бе-
ла ру сі» ўру чы лі Сяр гею Гла вю ку з Ра сіі — не 
толь кі за вер шы, але і за яго дзей насць: яна 
вель мі бліз кая да та го, чым зай ма юц ца ар га-
ні за та ры «Сла вян ска га вян ка», і ёсць на дзея 
сяб ра ваць фес ты ва ля мі.

— Фес ты валь — гэ та су час ная фор ма ар-
га ні за цыі лі та ра тур на га пра цэ су, — ад зна чыў 
Сяр гей Гла вюк. — Па доб ныя фес ты ва лі ёсць у 
роз ных сла вян скіх кра і нах. І гэ та доб ра: фес ты-
ва лі да юць маг чы масць за ха ваць пе ра клад чыц-
кія шко лы, уз ба га ча юць кан так та мі, спры я юць 
раз віц цю. Я тра піў на паэ тыч ны фес ты валь за 
мя жой га доў 30 та му, з тых ча соў у мя не ўзнік ла 
ідэя, дзя ку ю чы якой я вы пус ціў у Ра сіі 10-том ную 
Ан та ло гію сла вян скай паэ зіі. А 10 га доў та му 
са мо му ўда ло ся ар га ні за ваць фес ты валь «Пісь-
мё ны, якія спя ва юць» у Цве ры. У нас заў сё ды 
прад стаў ні чая бе ла рус кая дэ ле га цыя. Пер шую 
ўзна га ро ду для Бе ла ру сі ле тась за ва я ваў Алесь 
Ра за наў. Лаў рэ а ту мы вы да ём кні гу — і яна ўжо 
з'я ві ла ся на дзвюх мо вах. Та му доб рым пра ця-
гам бя ро заў ска га «Сла вян ска га вян ка» бы ла б 
свая кніж ная се рыя.
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З АК ЦЭН ТАМ 
НА ТРА ДЫ ЦЫІ

Дзень Бе ла ру сі ад зна чаць у вя до мых еў ра пей скіх ста лі цах

Зной дзе ны бе ла рус кія Ра мэа і Джуль е та

ПА ЛЯ ВАН НЕ НА ВЕДЗЬ МАЎ АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА
Тэ ат раль ная ма ра пра ге роя сяг ну ла ў Ся рэд ня веч ча

Вер шы для гур ма наў,
аль бо Ка рысць на тхнен ня для пра мыс ло вас ці

Прэм' е раПрэм' е ра  

Ка ме дый ная та наль насць у кан-
тэкс це па сут нас ці не вя сё лых праб-
лем аб умоў ле на ге ро ем і яго бло гам, 
што рэ жы сёр ра зум на ска рыс тоў вае. 
Цар га ры — гэ та «твор чы» псеў да нім 
Ся мё на Дзьяч ка, які з жон кай Іры най 
і дву ма дзець мі жы ве на ху та ры ка ля 
ма ла на се ле най («два з па ло вай ча ла-
ве кі») вёс кі і зай ма ец ца фер мер ствам. 
Ся мён Дзья чок вя дзе ві дэа блог на 
Youtube, дзе рас каз вае пра сваё вяс-
ко вае жыц цё, — урыў кі з бло га і пра-
цэс зды мак ві дэа ўклю ча ны ў фільм. 
Ма не ра ге роя га ва рыць, яго жар ты, 
не ка то рае дзя цін ства, сам факт вя-
дзен ня ві дэа бло га, у якім міль га юць 
су ды і рай вы кан кам, зво дзяць кар ці-
ну да ней кай пра ста душ най усмеш кі. 
Хоць, паў та ру ся, ка лі аб стра га вац ца 

ад фор мы, сме ху і блаз нер ства, ра-
зу ме еш, што ў са цы яль ным кан тэкс це 
ўнут ры філь ма аказ ва ец ца бес пра-
свет ны ця жар па та вай сі ту а цыі.

У шы ро кай тэ ме вяс ко ва га жыц ця 
ма ла дой су час най сям'і фільм вый шаў 
на не каль кі ці ка вых на прам каў. Па-
пер шае, га вор ка ідзе не пра фер мер-

ства на глу хім ху та ры і жыц цё ся род 
па лёў і ля соў, а пра не на леж ную ка му-
ні ка цыю па між ін ды ві дам і дзяр жа вай, 
з-за ча го не маг чы ма кан цэнт ра вац ца 
на сель скай гас па дар цы і ву чыц ца на 
ёй за раб ляць. У ві дэа бло гу Цар га ры 
рас каз вае, як з-за аф ры кан скай чу-
мы прый шло ся пра даць за бяс цэ нак 
пяць дзя сят га лоў сві ней, а ка лі сям'я 
ста ла зай мац ца авеч ка мі і гас па дар ка 
толькі-толь кі па ча ла пры но сіць пры-
бы так, на га ла ву зва лі лі ся штрафы...

Сям'я Дзьяч коў спра буе вы ра шыць 
праб ле мы, але ў вы ні ку за да ец ца пы-
тан нем, ці не лепш усё кі нуць і за няц ца 
не чым ін шым. Ро лі кож на га гуль ца ў 
гэ тым сю жэ це па ляр ныя і ві да воч ныя, 
як у каз цы: вось моц ны, вось — аб ду-
ра ны. З гэ тай па ляр нас цю, свое асаб-
лі вай па ста ра ллю і ма ты вам пэў най 
прад вы зна ча нас ці «Цар га ры» і па да-
ец ца каз кай, хоць і не ад роз ні ва ец-
ца ві да воч най ма рал лю і шаблоннай 
струк ту рай.

Па-дру гое, све та по гляд ге ро яў кі-
ру ец ца ве рай у Бо га, а рэ жы сёр пра-
ніз вае яе пры сут нас цю ўвесь фільм. 
Ду хоў нае жыц цё для Дзьяч коў — пер-
ша па чат ко вая мэ та (а фер мер ства — 
толь кі спо саб). Яны жы вуць згод на з 
Бо гам, зна хо дзяць яго зна кі, аба пі ра-
юц ца на яго да па мо гу. У Ца ра га ры на 
Youtube — амаль со рак пад піс чы каў: 

ён рас каз вае, як у Брэс це яго па знаў 
ма ла ды ча ла век, пры знаў ся, што гля-
дзіць кож нае ві дэа і так са ма хо ча пе-
ра ехаць у вёс ку. Гэ ты вы па дак на тхніў 
Ся мё на і да па мог пра цяг нуць вес ці 
блог. Бы ва юць жа вы пад ко вас ці! Але 
Іры на зна хо дзіць гэ та му цал кам для 
яе ла гіч нае тлу ма чэн не, маў ляў, «гэ-
та Бог да па ма гае не па кі даць гэ тую 
спра ву». У рэ лі гій най уз год не нас ці і 
ёсць пры чы на лёг кас ці «жан ру» і пад-
ста ва на зваць кан цоў ку шчас лі вай. 
Ве ра аб умоў лі вае ўсве дам лен не іс на-
ван ня двух све таў і пе ра ва гу, вя до ма 
ж, бос ка га. Зям ныя цяж кас ці для сям'і 
Дзьяч коў ні ко лі не бу дуць ка та стра-
фіч ны мі, та му што са праўд ная ка та-
стро фа ля жыць у ін шай плос кас ці, а 
ўсё рэ аль нае — ча со вае дру гас нае 
вы пра ба ван не. Гэ тым аб умоў ле на ад-
па вед на і пра ста та, з якой ге роі (пры-
нам сі, у рам ках філь ма) ста вяц ца да 
праб лем, а зна чыць, і та наль насць 
філь ма «Цар га ры».

Зу сім не са цы яль ная іро нія аказ-
ва ец ца ў кар ці не асноў най. Зям ное 
як раз су ад но сіц ца з ду хоў ным і па каз-
вае ўзва жа нае і ка рыс нае су іс на ван-
не. Гэ та пе ра ся чэн не пад крэс лі ва ец-
ца, вы пад ко ва ці не, кры ху аб сурд ным 
(што да рэ чы, зноў жа ад сы лае да каз-
кі) ма ты вам га ла доў кі, якую аб' яў ляе 
га лоў ны ге рой і аб мяр коў вае ў сва ім 
бло гу. Га ла доў ка, вя до мая як ду хоў-
ная прак ты ка і як са цы яль ны пра тэст 
ад на ча со ва, звяз вае ста сун кі з кан-
тэкс там і ста сун кі з Бо гам.

На рэш це, па-трэ цяе, вар та ад зна-
чыць са мы пры зем ле ны мо мант, уклю-
ча ны ў тэ му кар ці ны, а ме на ві та сам 
па ра докс, які фільм не ві да воч на, але 
пры кмя чае: у кра і не, у якой раз-по раз 
ка жуць аб ад ра джэн ні вёс кі, пры цяг-
нен ні ма ла дых сем' яў, ства рэн ні для іх 
ад па вед ных умоў, спро бы кан крэт най 
сям'і па бу да ваць тут жыц цё пра валь-
ва юц ца.

Гэ ты па ра докс ак ту аль ны ме на-
ві та сён ня. Кі но без дзяр жаў ных да-
та цый рас каз вае пра кра і ну больш, 
чым фільмы за бюд жэт ныя гро шы, 
якія вы дат коў ва юц ца з ней кі мі стра-
тэ гі яй, ма ты ва мі і мэ та мі. А быць блі-
жэй да за пы таў су час нас ці — як раз 
тое, што нам трэ ба ўжо двац цаць 
шэсць га доў усве дам лен ня ся бе 
са ма стой най кра і най. Са праўд ная 

фік са цыя воб ра заў у кад ры — гэ-
та пры ро да кі но, і ка лі яно за над та 
ад да ля ец ца ад рэ ча іс нас ці, у вы ні ку 
за хо дзіць у ту пік. Та му, ка лі кі не ма-
та гра фіі па тра бу ец ца штур шок для 
раз віц ця, яна пры хо дзіць да рэа ліз му 
(так ад ра дзі ла ся італь ян скае кі но ў 
пас ля ва ен ны час, атры ма ла дру гое 
ды хан не фран цуз скае кі но сва ёй 
Но вай хва ляй у 50-х). «Афі цый ны» 
бе ла рус кі кі не ма то граф ады шоў ад 
рэ аль нас ці, на жаль, ка та стра фіч на і 
не ства рае ні праў дзі вас ці ат мас фе-
ры, ні праў дзі вас ці воб ра за.

Фільм «Цар га ры», што важ на, на-
зва най пры ро ды кі но тры ма ец ца і пры 
гэ тым, як ба чым, гу чыць по лі фа ніч на: 
ахоп лі вае рэ ча іс насць, уз нёс ласць і 
на ват пра клад вае па між імі мост. 

Ціка ва абы хо дзіц ца з фор май (фільм 
доў жыц ца больш за со рак хві лін), 
дае пад ста ву ба чыць кан цоў ку, на су-
пе рак па вяр хоў на му по гля ду, шчас лі-
вай, пры гэ тым за хоў вае ві да воч насць 
улас на бе ла рус кіх праб лем. Больш 
за тое, пер со на га лоў на га ге роя — з 
яго ста сун ка мі з жон кай, за ня тка мі, 
стаў лен нем да праб лем, ля жан нем на 
лож ку, бал бат нёй — ста не асоб най тэ-
май для раз ваг. Усё змя ша ла ся ў до ме 
Дзьяч коў: уз нёс лае і зям ное, смех і 
ня шчас ці, без вы ход насць і хэ пі-энд. 
А га ла доў ка Ца ра га ры скон чы ла ся на 
трэ ці дзень. І ў вы ні ку «ўся му гэ та му 
на сту пі лі да жын кі».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovіch@zvіazda.by



Муд ра ге ліс тыя су мя шчэн ні 
ў да ку мен таль ным кі но

Да стат ко ва пра анан са ваць но вую кар ці ну Анд рэя Ку ці лы 
«Цар га ры» як «да ку мен таль ны фільм пра бе ла рус ка га 
ві дэа бло ге ра з вёс кі», каб за інт ры га ваць ах во ча га да па ра док саў 
гле да ча. Гэ та ўжо гу чыць пры ваб на, але эфект мож на ўзмац ніць, 
да даў шы, што кар ці на рас каз вае аб жа дан ні жыць у вёс цы 
«ся род та го, што ство ра на пры ро дай», пра спро бы су праць ста яць 
рэ ча іс нас ці, по шук бос кіх пра яў у паў ся дзён ным жыц ці, 
га ла доў ку як спо саб пры цяг нуць ува гу. 
І хоць у цэ лым гэ та гу чыць вост ра, грун тоў на, гла баль на, 
«Цар га ры» па ды хо дзіць да ўся го з ней кім фар сам, 
а гэ та — вель мі свое асаб лі вае і заў сё ды зай маль нае пра чы тан не 
зям ных не дас ка на лас цяў.

Зям ныя цяж кас ці для сям'і 
Дзьяч коў ні ко лі не бу дуць 
ка та стра фіч ны мі, та му што 
са праўд ная ка та стро фа ля жыць 
у ін шай плос кас ці, 
а ўсё рэ аль нае — ча со вае 
дру гас нае вы пра ба ван не.

Кі но без дзяр жаў ных да та цый 
рас каз вае пра кра і ну больш, 
чым фільмы за бюд жэт ныя 
гро шы, якія вы дат коў ва юц ца 
з ней кі мі стра тэ гі яй, 
ма ты ва мі і мэ та мі.

Гэ та гіс то рыя мо жа рас чу ліць да слёз: та кое ве ліч нае ў ёй ка-
хан не. Ча сам яна вы клі кае дры жы кі: ну а як жа, дэ ка данс ны 
твор, з улас ці вы мі яму нот ка мі стра ху. А яшчэ гэ та ра ман пра 
Бе ла русь, якую мы не... стра ці лі. Кож ны но сіць яе ад люст ра-
ван не, глы бо ка сха ва нае ў сэр цы. І толь кі час ад ча су на важ-
ва ец ца пры чы ніць пе рад ін шым за сло ну та ем нас ці: па гля дзі, 
на якой зям лі мы жы вём, на ват не ўяў ля ю чы яе дзі во саў.

Кі на кро кіКі на кро кі  

Ка зач ныя ма ты вы, 
бос кая пры сут насць 
і са цы яль ны ас пект


