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Як вя до ма, на Дні бе ла рус ка га 

пісь мен ства ў Сло ні ме бы лі аб'яў-

ле ны вы ні кі кон кур су «Нацыя-

наль ная лі та ра тур ная прэ мія 

2019». Пе ра мож цам у на мі на цыі 

«Най леп шы твор про зы» ста ла 

кні га вя до ма га пісь мен ні ка Але-

га Жда на (Пуш кі на) «Ге ній». Алег 

Аляк се е віч — су пра цоў нік на ша га 

хол дын га, рэ дак тар ад дзе ла про-

зы ча со пі са «Нё ман».

З пе ра мож цам лі та ра тур на га кон-

кур су гу та рыць ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды».

— Над чым вы за раз пра цу е це?

— Мне час та за да юць гэ тае пы-

тан не, як быц цам пісь мен нік на са май 

спра ве не мо жа пра жыць ні дня без 

рад ка («ни дня без строчки»). Ду маю, 

на ват Плі ній Ста рэй шы, які і на ра дзіў 

гэ тае кры ла тае вы слоўе, да зва ляў са-

бе рас сла біц ца пе рад но вай ра бо тай. 

Я за раз так са ма рас сла біў ся, бо толь-

кі што за кон чыў но вае апа вя дан не (ці 

не вя лі кую апо весць) «Ма літ ва» — пра 

пісь мен ні ка. Ле тась я так са ма на пі саў 

апа вя дан не «Апош ні сяб ра» — пра 

рэ дак та ра вя лі ка га лі та ра тур на га ча-

со пі са, аб спе цы фіч ных пра фе сій ных 

і аса біс тых праб ле мах лю дзей гэ тай 

пра фе сіі. Ра бо та рэ дак та ра ці ка вая, 

але ча сам вель мі ня ўдзяч ная, гэ та я 

ве даю па са бе. У боль шас ці вы пад каў 

аў та ры пры ма юць за ўва гі і пра па но-

вы, а вось на днях я атры маў пісь мо-

аб ві на ва чан не, пад пі са нае імем Ала 

Жу раў ская. Ці ка ва, што з ад ра зу за-

бла ка ва ным зва рот ным ад ра сам. Не 

па жа да ла дзяў чы на браць ад каз насць 

за свае сло вы.

Але гэ та вы клю чэн не. Ра бо та ў рэ-

дак та ра зу сім не прос тая: з кож ным 

ру ка пі сам па трэб на ра за брац ца. Гэ та 

зна чыць, уваж лі ва пра чы таць, аб ду-

маць, пры няць ра шэн не...

У «Ма літ ве» ж раз мо ва ідзе пра 

ма ла до га лі та ра та ра, яго аса біс тае 

жыц цё, твор часць і не ка то рыя бо ле выя 

кроп кі на ша га агуль на га быц ця.

— Што ў лі та ра тур ных пла нах на 

да лей шае, Алег Аляк се е віч? Пом-

ніц ца, вы пла на ва лі на пі саць вя лі кі 

твор пра сваю ма ці. Тэ ма на коль кі 

ўдзяч ная, на столь кі і скла да ная.

— Так, пла на ваў, дак лад ней — спа-

дзя ваў ся, што зма гу. Ра ман на зы ваў-

ся б «Ве ра» — гэ та і імя ма ці, і ду-

шэў ны стан ча ла ве ка. Двац цаць га доў 

мі ну ла з та го ча су, як ма ці пай шла, а 

я да гэ та га ча су ад чу ваю ві ну пе рад 

ёю. На прык лад, за тое, што па мер ла 

без мя не. І не толь кі. Хоць, ду маю, я 

быў ня дрэн ным сы нам. У дум ках вя ду 

раз мо ву з ёю, ві ню ся бе і апраўд ва ю-

ся. На ват ад чу ваю па трэ бу па ка ян ня. 

Пе рад кім? Хі ба што пе рад яе ма гі лай 

у Мсці сла ве.

Што да ты чыцца ра ма на... На дзя ся-

тай ста рон цы спы ніў ся, і — ні з мес ца. 

Неш та па мыл ко вае ака за ла ся ў са мой 

за дум цы. Ві даць, для ра ма на па ка ян не 

не мо жа быць та кой ма гут най ідэ яй.

— А ці ге ній ге рой апо вес ці, якая 

да ла наз ву збор ні ку?

— Гэ тае пы тан не так са ма час та мне 

за да юць. Але я не ве даю. І наогул раз-

мо ва ў апо вес ці не пра тое. Ге роя май-

го за вуць Тры фан, Трыш ка, ён адзін 

на ўсёй зям лі, ні сяб ра, ні хоць бы 

пры яце ля, ні жан чы ны. На ват ма ці не 

хо ча ці не мо жа зра зу мець яго надзеі 

і імк нен ні. Яму ні чо га не за ста ец ца, 

як у адзі ноц тве ве рыць у сваю зор ку. 

І на ват ска жу так: ні чо га не за ста ец-

ца, як стаць ге ні ем. Ён мас так, шу кае 

свой шлях, не жа дае пры трым лі вац ца 

ней кіх узо раў. А не ра зу мен не з бо ку 

адзі на га бліз ка га ча ла ве ка — ма ці — 

ус пры мае як здра ду.

Але вось апош нія дум кі пра ма ці, 

якая па мер ла, апош ні аб зац апо вес ці: 

«...На пі ша (ён на пі ша) што-не будзь са-

праў ды прос тае і ха ро шае, толь кі для 

та го, каб па цвер дзіць яе ве ру: ён — Ге-

ній. І яшчэ дзе ля та го, каб су стрэц ца з 

ёю ў но вым жыц ці».

— Аду ка ва ны чы тач ве дае ва шы 

ра ма ны «Князь Мсці слаў скі», «Га-

су да ры ня і епіс кап», «Бе ла рус цы», 

ін шыя тво ры. Але не ўсе ба чы лі 

ва шы апа вя дан ні, на дру ка ва ныя ў 

ра сій скіх ча со пі сах. Я знай шоў іх у 

ін тэр нэ це і чы таў з ве лі зар ным за-

да валь нен нем. Як вы ста ві це ся да 

та го, што ін шым ра зам іх па раў ноў-

ва юць з апа вя дан ня мі Шук шы на пра 

«чу дзі каў».

— Па ра лель, ка неш не, не зу сім ка-

рэкт ная, але ж я так са ма чуў та кое ад 

чы та чоў. У лю бым го ра дзе, па сёл ку, 

на ват не вя лі кай вёс цы заў сё ды ёсць 

лю дзі, якія не чым вы дзя ля юц ца. Нех та 

па чуц цём гу ма ру, нех та пры хіль нас-

цю да моц ных на по яў, ін шы — сва ім 

лё сам. Ёсць та кія пер са на жы і ў ма ім 

цык ле апа вя дан няў «Трэ ба цяр пець». 

Жы вуць яны і на род най мне мсці слаў-

скай зям лі. Як я мог прай сці мі ма? Ду-

маю, гэ так жа ста віў ся да та кіх лю дзей 

і Ва сіль Ма ка ра віч Шук шын.

Але ёсць у гэ тым цык ле апа вя дан-

ні аб лё сах скла да ных, у пры ват нас-

ці апа вя дан не «Дом за ярам». Та кія 

тво ры, маг чы ма, цяж ка чы таць, але 

ку ды ця жэй жыць лю дзям з та кім вось 

лё сам, як у май го ге роя, не спра вяд лі ва 

аб ві на ва ча на га ў за бой стве. Аль бо гіс-

то рыя Мі кі ты Та тар чон ка (апа вя дан не 

«Па жар»), яко га рэў насць, дак лад ней, 

ка хан не пры вя лі да шэ ра гу зла чын-

стваў.

Аль бо ге рой апа вя дан ня «Трэ ба 

цяр пець»: «...Бы ла ў мя не ў вёс цы хат-

ка, буд ка ў ага ро дзе пад яб лынь кай, 

а ў буд цы ло жа чак жа лез ны. Я на яго 

па клаў дош кі, а на дош кі са лом кі. За-

хо чац ца — ля гу, па сплю. А яшчэ быў 

у мя не са бач ка, ха ро шы та кі. Ку ды не 

пай ду — ён са мной. Ад па чыць ля гу — і 

ён са мной. Ву ха мне па лі жа, нос. Ха-

ро шае бы ло жыц цё». Але жыц цё кру-

та змя ні ла ся, ка лі ста ро му да вя ло ся 

пе ра ехаць у го рад. «Не, па мі раць не 

ха чу. Па куль па жы ву, ці ка ва мне... Трэ-

ба цяр пець».

Якія тут «чу дзі кі»? Так што су па-

стаў лен не з Шук шы ным — па вяр хоў-

нае.

— Ле тась вый шла ва ша дзі ця чая 

кніж ка «Вы яшчэ бу дзе це га на рыц-

ца на мі», якую вы пад пі са лі ін шым 

імем — Алег Ждан-Пуш кін. Ча му 

так? Чы та чы ўжо пры вык лі да лі та-

ра тур на га проз ві шча Ждан.

— Усё прос та. Гэ та ўлас нае ад на ра-

джэн ня імя ні ко лі не на да ку чыць ча ла-

ве ку і час цей за ўсё па да ба ец ца яму да 

апош ніх дзён. А псеў да нім — Ждан — 

вель мі на ват мо жа на да ку чыць. Ждан-

Пуш кін — ро да вае проз ві шча май го 

дзе да, свя та ра Іа а на Кан стан ці на ві ча, 

част ку яко га ён стра ціў ад ра зу пас ля 

рэ ва лю цыі. Вось я і ска рыс таў ся ёю.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Па вет ра для па чат ку
Вы ха ван цы Арт-цэнт ра «Ву лей» у Смі ла ві чах 

пры свя ці лі тво ры Ма нюш ку
У іх ад на ра дзі ма. І яны так са ма за хоп ле ныя твор час цю. 

Юныя мас та кі з «Вул ля», што іс нуе ў Смі ла ві чах, пры свя-

ці лі вы стаў ку свай му сла ву та му зем ля ку, якую мож на па-

ба чыць у Му зеі гіс то рыі тэ ат раль най і му зыч най куль ту ры. 

«Ста ні слаў Ма нюш ка: му зы ка ў ду шы і воб ра зах» — гэ та 

тэ ма важная не толь кі ў юбі лей ны год кам па зі та ра. Для 

дзе так з «Вул ля» яна ак ту аль ная па азна чэн ні, бо бліз кі 

ён для іх, свой, хоць і два ста год дзі прай шло. А мяс ці ны 

тыя ж, па вет ра... І хоць ня ма ўжо ні ся дзі бы Ма нюш каў, ні 

кас цё ла ў Смі ла ві чах, дзе хрыс ці лі бу ду ча га кам па зі та ра, 

за стаў ся парк і рэшт кі па ла ца, дзе Ста ні слаў гас ця ваў у 

дзі цін стве ў свай го дзядзь кі, каб по тым пры гад ваць мі ну-

лыя дні ў опе ры «Страш ны двор». Смі ла віц кі па лац за раз 

рэ стаў ру ец ца, адзі ны ў све це му зей кам па зі та ра пе ра-

браў ся з Убе ля ў Смі ла ві чы. Ця пер сю ды мож на ха дзіць з 

эк скур сі я мі, слу хаць му зы ку...

На ву чэн цы Арт-цэнт ра, якім кі руе Але на Кар ня ен ка, 

натхні лі ся та кой эк скур сі яй, вы ра шы лі вы ка заць свае ад чу-

ван ні ад твор час ці і лё су Ма нюш кі. Хтось ці ства рыў парт рэ ты 

са мо га кам па зі та ра, хтось ці — края ві ды яго ра дзі мы. 17 вы-

ха ван цаў «Вул ля» ўсла ві лі зем ля ка праз алей ны жы ва піс, 

гра фіч ныя тэх ні кі, ля мец. Агуль ны мі на ма ган ня мі ўсіх удзель-

ні каў бы ла ўва соб ле на мас тац кая пра сто ра кам па зі та ра.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Му зы каМу зы ка

Спад чы на — гэ та гу чыць
Ба ле ты «Аль пій ская ба ла да», «Ма лень кі прынц» і 

«Тыль Уленш пі гель», опе ра «Май стар і Мар га ры та», шэсць 

сім фо ній, «Па лес кая сю і та» і «Бе ла рус кая рап со дыя», 

ура чыс тыя мар шы, лі рыч ныя ін стру мен таль ныя п'е сы, 

тан цы і гу ма рэс кі, а яшчэ пес ні для ўпа да ба ных гле да ча-

мі спек так ляў і кі на сту жак «Бе ла русь філь ма» — твор чая 

спад чы на на род на га ар тыс та СССР і БССР, кам па зі та ра 

Яў ге на Гле ба ва на са мрэч не аб сяж ная.

На ват без уся кіх па мят ных дат тво ры Гле ба ва гу чаць, жы-

вуць і за ста юц ца за па тра ба ва ны мі ў мност ва вы ка наў цаў і 

шы ро кай пуб лі кі. Сё ле та ж да 90-год дзя з дня на ра джэн ня 

Яў ге на Гле ба ва і Го да ма лой ра дзі мы Бе ла рус кая дзяр жаў ная 

ака дэ мія му зы кі зла дзі ла па ўсіх рэ гі ё нах вя лі кі гаст роль на-

кан цэрт ны тур, які з 1 да 10 ве рас ня пра хо дзіць на ад кры тых 

пля цоў ках ва ўсіх аб лас ных цэнт рах Бе ла ру сі. Па мяць пра фе-

са ра, які ад даў амаль 30 га доў жыц ця пра цы ў Ака дэ міі му зы кі, 

уша ноў вае сту дэнц кі ду ха вы ар кестр пад кі раў ніц твам ды ры-

жо ра, дэ ка на ар кест ра ва га фа куль тэ та Мак сі ма Ра со хі.

У пры ват нас ці, учо ра кан цэрт у фар ма це опэн-эй ру 

адбы ўся на пло шчы зо рак у Ма гі лё ве, 8 ве рас ня му зы ка 

Гле ба ва бу дзе гу чаць на Бі лец кім спус ку ў Го ме лі (па ча так 

кан цэр та а 17-й га дзі не), а фі ніш най кроп кай твор ча га пра-

ек та ста не пло шча Сва бо ды ў Мін ску (кан цэрт у Верх нім 

го ра дзе пач нец ца з 20.30).

Твор чы пра ект «Му зыч ная спад чы на Ра дзі мы», пад тры-

ма ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры і ўсі мі аб лас ны мі і га рад скі мі 

вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі, рэа лі за ва ны за кошт срод каў 

гран та спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та па пад трым цы 

та ле на ві тай мо ла дзі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

6 ве рас ня ў Мін ску стар та ва ла свя та не па слу-

шэн ства і раз бу рэн ня ра мак — між на род ны 

фес ты валь «ПЕР ФОР МЕНСК», зла джа ны гру-

пай мас та коў з Бе ла ру сі, Чэ хіі, Ра сіі і Сла ва-

кіі. Мэ та ўжо дру го га се зо на пра ек та — прад-

ста віць бе ла рус кай пуб лі цы ра бо ты ма ла дых 

не за леж ных твор цаў, якія пра цу юць у жан ры 

жы во га мас тац тва (экс пе ры мен таль на га тэ-

ат ра, пер фор ман са, саўнд-ар ту), а ім са мім — 

даць маг чы масць аб мя няц ца ідэ я мі, на тхніц ца 

і ства рыць пра сто ру для да лей ша га су пра-

цоў ніц тва.

Фес ты валь раз гар нуў ся на не каль кіх мін скіх пля-

цоў ках: ва ўнут ра ных і знеш ніх пра сто рах му зея-

май стэр ні За іра Азгу ра і куль тур на га ха ба ОК-16, 

дзе па ра лель на рэа лі зу юц ца экс пе ры мен таль ныя 

па ста ноў кі і ін ста ля цыі. Асноў ную пра гра му да паў-

ня юць муль ты ме дый ныя спек так лі і пер фор ман сы 

ма ло га фар ма ту, вы ступ лен ні гу ка вых мас та коў і 

му зы каў, а так са ма аду ка цый ны блок.

Фар мат «ПЕР ФОР МЕН СКУ» — у ад сут нас ці фар-

ма ту. На прык лад, ін тэр ак тыў ная гуль ня ад Вя лі ка га 

Цыр ка Ня ўдач да пус кае ў па кой гле да чоў толь кі па 

ад ным, і кож на му трэ ба пра чы таць за піс ку са сва ёй 

мі сі яй і са ма стой на раз га даць сак рэ ты тай най су пол-

кі. Ля леч ны аб' ект ны мо нас пек такль «36 дра ма тыч-

ных сі ту а цый» Ган ны Ра ма на вай, па ка за ны ў пер шы 

дзень фес ты ва лю, ка мер ны, ідзе ўся го паў га дзі ны 

і раз лі ча ны мак сі мум на 12 гле да чоў. За тое пра ект 

«Фі гу ры», які сён ня прад ста віць у му зеі-май стэр ні 

За іра Азгу ра хель сінк скае аб' яд нан не кам па зі та раў 

і пер фор ме раў, уклю чае мност ва дзе ю чых асоб і бу-

дзе доў жыц ца аж но шэсць га дзін! Лек цыі, аў ды я ві зу-

аль ныя ін ста ля цыі, тэ ат ра лі за ва ная дзея пра апош ні 

дзень на зям лі, не ча ка ныя ля леч ныя па ста ноў кі і ін-

шае мас тац кае ху лі ган ства, якое ад бы ва ец ца пе рад 

гле да чом прос та тут і ця пер, за вер ша цца вя лі кім і 

шум ным кан цэр там. Сло вам, ка лі ду ша про сіць не 

кла січ на га ся мей на-вы хад но га пра ме на ду на ві до-

вішч нае ме ра пры ем ства, а ча гось ці та ко га, каб раз-

гар нуц ца і згар нуц ца на зад, — вам ме на ві та сю ды.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

З 8 да 15 ве рас ня ў Брэс це 

24-ы раз прой дзе адзін з най-

ста рэй шых між на род ных тэ ат-

раль ных фо ру маў на шай кра і-

ны, фес ты валь «Бе лая ве жа».

«Сы мо на-му зы ку» і «Но вую зям-

лю», «Віш нё вы сад» і «Дзядзь ку 

Ва ню», «Жоў ты пя со чак» і «Ган ну 

Франк», «Пыш ку» і «Вія», а так са-

ма ін шыя дра ма тыч ныя, ля леч ныя, 

плас тыч ныя па ста ноў кі бу дуць да-

ваць тэ ат ры з 13 кра ін. Агу лам у 

пра гра ме 28 спек так ляў, якія па ка-

жуць на пя ці га рад скіх пля цоў ках — 

на бе ла рус кай, рус кай, укра ін скай, 

поль скай, бал гар скай, вен гер скай, 

ру мын скай і гру зін скай мо вах.

Сё ле та ў пра гра ме два ву ліч-

ныя спек так лі: у пер шы дзень фес-

ты ва лю на пло шчы Ле ні на свой 

«Кар пац кі ка лей да скоп» па ка жа 

Львоў скі ака дэ міч ны тэ атр «Вос-

кресиння», а ў апош ні прад ста віць 

ся мей ную па ста ноў ку «Ка мен ны» 

тэ атр «Сцэ на ка лей да скоп» (Кра-

каў, Поль шча). Ся род ін шых ці ка-

ві нак «Бе лай ве жы» — ін клю зіў ны 

аў ды я так тыль ны спек такль для дзя-

цей «Сяб ры Фя до ры» (яго вя зе Ус-

ход не-ка зах стан скі аб лас ны драм-

тэ атр), паэ тыч ны мо нас пек такль 

Кан стан ці на Рай кі на «Звы чай ныя 

сло вы» і ба лет «Ства рэн не све ту» 

ў па ста ноў цы Дзяр жаў на га ака дэ-

міч на га тэ ат ра кла січ на га ба ле та 

Ка сат кі най і Ва сі лё ва. Да рэ чы, гэ ты 

біб лей скі сю жэт, аздоб ле ны му зы-

кай Анд рэя Пят ро ва, з дня прэм' е ры 

на пра ця гу больш як 30 га доў збі раў 

вы ключ на анш ла гі!

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

...І ТЭ АТ РАЛЬ НА ГА 
ШМАТ ГА ЛОС СЯ

МЕС ЦА 
ДЛЯ ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАЎ...

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

НІ ЧО ГА НЕ ЗА СТА ЕЦ ЦА, 
ЯК СТАЦЬ ГЕ НІ ЕМ...

Лі та ра ту раЛі та ра ту ра


