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Гэ ты мі дня мі бе ла рус кая 
ста лі ца ста ла су свет най 
ста лі цай джа за. Між на род-
ны джа за ва вы фес ты валь 
«JAZZіnMіnsk-2016» ужо 
пя ты раз збі рае на сва іх 
пля цоў ках су свет ных зо-
рак, якія пры яз джа юць 
з-за акі я на. Яны не толь кі 
дзе ляц ца сва ёй яск ра вай 
му зыч най твор час цю, але 
і ад кры ва юць для ся бе Бе-
ла русь.

За ча ты ры дні амаль 100 му-
зы каў з роз ных кра ін вы сту пяць 
на мін скіх пля цоў ках — у Па ла цы 
праф са юзаў і Па ла цы Рэс пуб лі-
кі. На кан цэрт-ад крыц цё бі ле ты 
бы лі рас куп ле ны за доў га да яго 
па чат ку.

Адзін з са мых вя до мых 
джаз ме наў кра і ны, мас-
тац кі кі раў нік фес ты ва лю 
«JAZZіnMіnsk-2016» Яў ген 
УЛА ДЗІ МІ РАЎ ад зна чае:

— Пры ем на, што джаз за па-
тра ба ва ны ўсю ды і заў сё ды. Ён, 
як лак му са вая па пер ка, свед -
чыць пра раз віц цё кра і ны. Ха ця б 
раз на год Мінск ро біц ца ста лі -
цай су свет на га джа за. Наш фес-
ты валь па ды мае рэй тынг го ра да 
на над звы чай вы со кі ўзро вень. 
На ту раль на, вель мі пры ем на, 
што сю ды пры яз джа юць вя лі кія 
му зы кі су свет на га ўзроў ню — 
шмат ра зо выя ўла даль ні кі прэ-
міі Грэ мі. Яны з пер ша га по гля ду 
па чы на юць лю біць го рад. Ка лі 
за меж ныя вы ка наў цы вы сту па-
юць пе рад на шай аў ды то ры яй, 
то ўсе як адзін ад зна ча юць, што 
са мая пад рых та ва ная, ду шэў ная 
і вы ха ва ная пуб лі ка ме на ві та ў 
Мін ску. Га на рым ся, што зна ка-
выя му зы кі джа за, блю за, вяр та-
ю чы ся да до му, дзе ляц ца са мы мі 
ста ноў чы мі вод гу ка мі пра на шу 
кра і ну.

Вар та ад зна чыць, што Яў-
ген Ула дзі мі раў уз на га ро джа ны 

дып ло мам ЮНЕС КА за знач ны 
ўклад у раз віц цё бе ла рус ка га 
джа за.

За пяць га доў іс на ван ня фес-
ты ва лю яго на ве да ла ўжо больш 
як трыц цаць ты сяч слу ха чоў. Сю-
ды пры яз джа лі му зы кі, якія прад-
стаў ля лі не толь кі кла січ ны джаз, 
але і фак тыч на ўсе су час ныя му-
зыч ныя кі рун кі (акра мя хі ба ро-
ка і шан со на). Сё ле та ад кры ваў 
фес ты валь ле ген дар ны біг-бэнд 
Рай ман да Паў лса. Спе цы яль ны-
мі гас ця мі ар кест ра ста лі аме ры-
кан скія зор кі — га лі вуд скі спя-
вак Фрэд Такс і су свет на вя до мы 
тру бач Ро нальд Бэй кер.

Учо ра на сцэ не Па ла ца праф-
са юзаў мож на бы ло па чуць ка ра-
ле ву блю за Ан джэ лу Браўн. Гэ та 
ле ген дар ная вы ка наў ца ўжо пры 
жыц ці ўне се на ў Кні гу рэ кор даў 
Гі не са і За лу сла вы блю за. А сён-
ня ў бе ла рус кай ста лі цы вы сту-
пае сак са фа ніст Гэ ры Уі гінс, які, 
як лі чыц ца, пра цяг вае тра ды цыі 
рок-н-ро ла ў джа зе пас ля Эл ві са 
Прэс лі. За вер шыц ца фес ты валь 
у ня дзе лю вы ступ лен нем гас цей 
з Ар ме ніі.

— Ча ты ры дні ў Мін ску зна хо-
дзяц ца вя до мыя му зы кі — мно гія
з іх пры еха лі да нас упер шы-
ню, — за ўва жае стар шы ня 

прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры-
маль ніц тва, адзін з га лоў ных 
ар га ні за та раў фес ты ва лю 
«JAZZіnMіnsk-2016» Ула дзі мір 
КА РА ГІН. — Удзель ні кі мі ну лых 
фес ты ва ляў ка за лі мне, што 
Бе ла русь ста ла для іх ад крыц-
цём. Яны вяр ну лі ся да до му ў 
Ва шынг тон, Нью-Ёрк, Фло ры ду, 
Сан-Фран цыс ка, Лон дан і рас-
паў сю дзі лі пра нас над звы чай 
станоўчую ін фар ма цыю — пра 
да бры ню і доб ра зыч лі васць на-
шых лю дзей, пры га жосць і су-
час насць го ра да і кра і ны. Гэ та 
спры яе ўма ца ван ню біз нес-ста-
сун каў. Кан фе дэ ра цыя прад пры-
маль ніц тва атрым лі вае дзя сят кі 
пра па ноў на кі ра ваць дзе ла выя 
дэ ле га цыі. Ча сам мы пы та ем ся, 
ад куль яны да ве да лі ся пра нас?.. 
Чу ем у ад каз, што ім рас па вя лі 
пра гэ та джа за выя му зы кан ты.

На бу ду чы год джа за вы фес-
ты валь у Мін ску ўжо атры маў 
афі цый ную пад трым ку кі раў-
ніц тва го ра да. Так са ма ён па поў-
ніц ца яшчэ ад ным, пя тым днём — 
бу дзе гу чаць дзі ця чы джаз, а 
так са ма прой дзе між на род ны 
дзі ця чы джа за вы кон курс.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by
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Ма рыя КО БЕЦ

***
З гас цін ца кро чу я ў ся ло —
Вяр та юць ка ра ні з да ро гі.
Ста лі цы шум нае сі ло
Ста мі ла це ла да зня мо гі.

Сту паю рос наю тра вой,
Па быль ня гу, па ўзмеж ках.
Зды му аб ца сы з ног да лоў —
Ды ба са нож з усмеш кай!

Гля дзі ж ты — ў не ба схі ле, вунь,
Вя сёл кі ка ра го дзяць.
Гэй, по ля вес на вая рунь!
Рал ля, што так ла го дзіць!

Гэй, да леч, со ней ка, цяп ло!
Гэй вет рык, лес, му ро гі!
Да моў, у род нае ся ло!
Бы вай це ўжо, тры во гі!

***
Ве цер ла шчыць зі мо вую хмар ку.
Ён ка ха нак яе і вяс тун.
Да ла нёю пад хо піць і шпар ка
За ка лы ша, га рэ за-пяс тун.

Ва ла сы ёй рас чэ ша ліс лі ва,
Кла пат лі вай рас пра віць ру кой.
Са рам лі ва, лас ка ва, цнат лі ва
Па ца луе, кра нуў шы шча кой.

По бач зор ка — ня бё саў іс то та —
Ззяе яр ка на Млеч ным Шля ху.
Але ў бляс ку — ну да і са мо та.
Ёй жа лас кі ну хоць бы кры ху!

Ма ла дзік — пры га жун яс на во кі —
Асвят ляе на ўко ла усіх.
Ды па гляд свой ха лод ны, вы со кі
Ёй не до рыць, а звык ла пры ціх.

Толь кі зо рач ка з да ляў да лё кіх
Бляск свой дзе ліць са мной 

над вая.
І зда ец ца та кой адзі но кай!
Адзі но кай... Та кой жа, як я.

***
...Усмеш кі Ва шай шчы рае 

свят ло,
Да ло няў цёп лых хут кае 

кра нан не —
Да дры жы каў,
Бяс па мяц тва...
Сыш ло
Зі мы мяр зот най зол кае 

тры ван не.

За ззяў Су свет ад цен нем 
Ва шых воч,

Зга рэ лі ўміг су мнеў 
і спа дзя ван ні.

...Стаў Но вы Свет!
Бы лое ўсё — апроч!
Дзень доб ры, 

Час ад чай ных па ры ван няў!

Бы вай на ве кі ўжо, на зо ла-тло!
Бы вай...
Спа то ліць хай імк лі вае 

ад хлан не —
Усмеш кі род най шчы рае свят ло,
Да ло няў цёп лых дрог кае 

кра нан не...

***
Ве чар.
Ці ша.
Плы ве да ля чынь.

Пі ша дождж на шкле 
вок наў на тат кі.

Ве чар.
Вы.
І ру ка на пля чы.
Пад ва кон не...
і Ва шы паль чат кі.

Сло ваў шквал.
Усвя до міць б змаг чы!
Ры сы, ру хі,
За гад кі, за гад кі...
Ноч і Вы.
Га ла ва на пля чы
Пад ва кон не...
і Ва шы паль чат кі.

За быц цё.
Ноч сыш ла на спа чын.
За ві ха ец ца зо лак — і рап там...
Пад ва кон не...
Яно ж ні пры чым...
Пад ва кон не — 

без Ва шых паль чат каў.

Так. Ад сут насць.
Кры чы — не кры чы.
Без ад ка зу — ад но толь кі 

згад кі.
Пад ва кон не... і Ва шы клю чы.
Пад ва кон не... 

без Ва шых паль чат каў.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!  ��

Но та ду шыНо та ду шы  ��

Нех та ска жа, што лі та ра тур нае жыц цё ві руе ад но ў ста лі цы. Толь кі 
тут ёсць і ту соў ка, і ве ча ры ны, і маг чы масць чы та чам ледзь 
не што дзень су стра кац ца з пісь мен ні ка мі, а твор цам — вы хо дзіць 
да пуб лі кі. Але прык лад па эт кі з Пін шчы ны Ма рыі КО БЕЦ да каз вае 
зу сім ад ва рот нае: мож на быць і жыць у лі та ра ту ры, на ват жы ву чы 
ў вё сач цы на Па лес сі. Яна ак тыў на дру ку ец ца ў лі та ра тур на-мас-
тац кіх вы дан нях, вы сту пае на твор чых ве ча ры нах, а не так даў но 
прад ста ві ла сваю дру гую кні гу вер шаў «Па лы но вая кве цень».
Ма рыю Ко бец як па эт ку хва лю юць роз ныя ас пек ты. Гэ та і гор кая 
адзі но та, і шчас лі выя мо ман ты ра дас ці (ад сюль і сім ва лізм наз вы 
но вай кні гі), і ад веч ная ан ты тэ за го ра да і вёс кі, і жа дан не прос та га 
жа но ча га шчас ця. Ёсць тут но ты фі ла соф скіх роз ду маў, кло пат 
аб лё се род най зям лі. Ды што ка заць — лепш чы таць. Та му 
пра па ну ем чы та чам «Звяз ды» не каль кі но вых вер шаў 
гэ тага аў та ра.

Пер шыя ак цё ры скон чы лі курс зна-
ка мі та га Мас коў ска га мас тац ка га 
ака дэ міч на га тэ ат ра.

На цы я наль на му ака дэ міч на му дра ма-
тыч на му тэ ат ру імя Яку ба Ко ла са, ад на му 
з най ста рэй шых у рэс пуб лі цы, споў ні ла ся 
90 га доў.

Га лоў ныя свя точ ныя па дзеі ад бы лі ся 
на гэ тым тыд ні. Афі цый на 21 ліс та па да 
— дзень на ра джэн ня тэ ат ра. Ка лек тыў 
атры маў він ша ван не ад Прэ зі дэн та кра і-
ны. Пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры 
Бе ла ру сі Іры на ДРЫ ГА пад крэс лі ла, што 
тэ атр імя Яку ба Ко ла са — адзі ны на цы я-
наль ны ка лек тыў, які пра цуе ў аб лас ным 
цэнт ры.

У тэ ат ры ся род ін шых дзя сят кі га доў слу-
жаць мас тац тву два на род ныя ар тыс ты.

Адзін з іх — ста рэй шы ак цёр Та дэ вуш 
КОКШ ТЫС — на род ны ар тыст БССР, 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 
Ён уз на га ро джа ны ор дэ на мі Фран цыс-
ка Ска ры ны, «Знак Па ша ны», ме да лём 
«Ве тэ ран пра цы»... У Ко ла саў скім тэ ат-
ры — з 1958-га го да. Тут сыг раў больш 
за 150 ро ляў. З цеп лы нёй ус па мі нае, як 
яго, ма ла до га ак цёра, шчы ра пры ня лі ў 
ка лек ты ве. Ся род ка ры фе яў, якія з баць-
коў скім кло па там ад но сі лі ся да на віч ка, 
быў і ле ген дар ны на род ны ар тыст СССР 
Аляк сандр Кан стан ці на віч Іль ін скі.

— Ён быў пра фе сі я на лам з вя лі кай лі та-
ры. І шмат ча му я ў гэ та га твор ча га ча ла-
ве ка на ву чыў ся. У пры ват нас ці, як я час та 
га ва ру жур на ліс там, «ха дзіць па сцэ не». 
З пер ша га дня ві цеб скі тэ атр мне здаў ся 
вель мі цёп лым, гас цін ным. Мя не і яшчэ 
двух вы пуск ні коў ін сты ту та су стрэ лі вель мі 
доб ра, — ус па мі нае Та дэ вуш Ан то на віч.

Свят ла на АКРУЖ НАЯ — на род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі. Уз на га ро джа ная ор-
дэ нам Фран цыс ка Ска ры ны, лаў рэ ат прэ міі 

«За ду хоў нае ад ра джэн не». У тэ ат ры  —
з 1969 го да.

— Ко ла саў скі ўва хо дзіў у дзя сят ку 
леп шых тэ ат раў СССР. І дзе б мы ні вы-
сту па лі, бы лі анш ла гі. Доб ра па мя таю, як 
пас ля спек так ля «Ула да цем ры» пад час 
гаст ро ляў у Маск ве нас ча ка лі гле да чы, 
каб па зна ё міц ца. І вя лі кія ко шы кі кве так 
да ры лі... У Маск ве кры ты кі ска за лі, што гэ-
ты спек такль — адзін з най леп шых. Доб ра 
ўспры ма лі і спек так лі «За цю ка ны апост-
ал», «Таб лет ка пад язык», «Клоп»... Тра-
ды цыі ў Ко ла саў ска га тэ ат ра вы дат ныя, бо 
ра бі лі па ста ноў кі роз ных жан раў і вы со ка га 
ўзроў ню, — рас па вя дае акт ры са.

Док тар мас тацт ва знаў ства, пра фе сар 
Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
П.М. Ма шэ ра ва Тац ця на КА ТО ВІЧ лі чыць 
ад крыц цё тэ ат ра ў ліс та па дзе 1926 го да 
апош нім акор дам «Ві цеб ска га рэ не сан су».

— У 1926-м у Ві цеб ску ад кры ты БДТ-2 
(Дру гі Бе ла рус кі Дзяр жаў ны тэ атр) на ба зе 
вы пуск но га кур са Бе ла рус кай дра ма тыч най 
сту дыі пры Мас коў скім мас тац кім ака дэ міч-
ным тэ ат ры. Уя ві це, у пра він цыю пры еха лі 
твор чыя лю дзі, якія чу лі і чы та лі пра тое, 
што тут ад бы ва ла ся ў па чат ку 1920-х. Я пра 
дзей насць Ша га ла, Ма ле ві ча і ін шых, якія 
экс пе ры мен та ва лі... І на ват, ка лі сі ту а цыя ў 
го ра дзе кар ды наль на змя ні ла ся, прай шоў 
час твор чай сва бо ды, дух, энер ге ты ка экс-
пе ры мен таў, ду маю, не знік лі. І тру па ад чу ла 
гэ та. У вы ні ку і ў тэ ат ры так са ма бы лі твор-
чыя по шу кі, якія апя рэдж ва лі час, — раз ва-
жае мас тацт ва знаў ца.

Пад час свят ка ван ня юбі лею ад бы ла ся 
на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Бе-
ла рус кі на цы я наль ны тэ атр: тра ды цыі, 
по шук, экс пе ры мент». Бы ла прэ зен та-
ва на кні га, пры све ча ная гіс то рыі тэ ат ра. 
У Ві цеб скім аб лас ным края знаў чым му зеі 
пра хо дзіць тэ ма тыч ная вы ста ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

Яў ген УЛА ДЗІ МІ РАЎ з аме ры кан скай спя вач кай Сі гі ДЭ ВІС 
на ад ным з джа за вых фес ты ва ляў у Мін ску.

БЕ ЛА РУСЬ 
ЯК АД КРЫЦ ЦЁ

На між на род ны фес ты валь «JAZZіnMіnsk-2016» 
за ві та ла амаль 100 за меж ных му зы каў

ТЭ АТР БА ГА ТЫХ ТРА ДЫ ЦЫЙ 
І ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАЎ

Ён сяб ра ваў з Шас та ко ві чам
Між на род ны му зыч ны фэст імя вя до ма га мас тацт ва знаў ца, тэ ат раль на га 

і му зыч на га кры ты ка Іва на Іва на ві ча Са ляр цін ска га 28-ы раз ад бу дзец-

ца ў Ві цеб ску. Са ляр цін скі тут на ра дзіў ся ў 1902 го дзе (па мёр у 1944-м 

у Но ва сі бір ску). У аб лас ным цэнт ры яму ўста ля ва лі пом нік, му зыч нае 

ву чы лі шча но сіць яго імя.

Да 110-год дзя з дня на ра джэн ня Д. Шас та ко ві ча, з якім Са ляр цін скі сяб ра ваў, пры мер-

ка ва ная кан цэрт ная пра гра ма ад крыц ця фэс ту. Яе мож на бу дзе на ве даць 3 снеж ня.

Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ві цеб скай аб лас ной фі лар мо ніі, у куль тур ным пра ек це 

возь муць удзел му зы кан ты, тэ а рэ ты кі з Бе ла ру сі, Із ра і ля, Ра сіі, Лат віі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanskі@zvіazda.by

«ДА ЛО НЯЎ ЦЁП ЛЫХ 
ДРОГ КАЕ КРА НАН НЕ...»


