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Гос цi iш лi з ра зу мен нем сва-
ёй важ най ро лi ў гэ тай дзеi пад 
наз вай «Ве ча ры Вя лi ка га тэ ат ра 
ў за мку Ра дзi вi лаў»: гэ та ўсё i 
ўтва ра ла ся дзе ля iх — тых, хто 
га то вы i хо ча слу хаць опе ру на 
ад кры тым па вет ры i гля дзець 
ба лет у дэ ка ра цы ях рэ аль на га 
па ла ца. I па ча так «Ле бя дзi на га 
во зе ра» Чай коў ска га нi бы та ра-
зы граў ся ка лiсь цi вось тут. Па-
лац — ка лi лас ка. А ва кол па ла-
ца — ва да. Ле бе дзi... Ка зач ныя. 
Вы тан ча ныя. Пры го жыя. Нi бы та 
толь кi што пры ля це лi на аб лю ба-
ва нае мес ца. Ча роў ная ле бедзь 
— Воль га Гай ко, на род ная ар-
тыст ка Бе ла ру сi, якая вы дат на 
ства рае воб раз не за леж на ад 
та го, дзе гэ та да во дзiц ца ра-
бiць. I вось ужо дво рык па ла ца 
— дзiў нае во зе ра, над якiм лу нае 
ле бедзь... Як жа та кое пра пус-
цiць?

А як пра пус цiць «Сi вую ле-
ген ду» кам па зi та ра Дзмiт рыя 
Смоль ска га, пра якую га ва ры-
ла ста лiч ная куль тур ная су поль-
насць увесь се зон? Бе ла рус кая 
опе ра, якой так са ма вель мi па-
суе са праўд нае гiс та рыч нае 
ася род дзе — i сце ны, i дух. У 
спа лу чэн нi тво ра мас тац тва з 
рэ аль най гiс то ры яй лепш ад-
чу ва еш дум кi, якiя iмк нуў ся 
да нес цi аў тар апо вес цi Ула дзi-
мiр Ка рат ке вiч: лю бiць ра дзi му 
— прос та, ка лi на огул уме еш 
лю бiць. А ў Ня свi жы яшчэ i са-
мы «зор ны» склад са лiс таў спя-
ваў: На стас ся Маск вi на, Ак са на 
Вол ка ва, Ста нi слаў Тры фа наў, 
Сяр гей Фран коў скi. I па ду маць 
ёсць пра што, i па слу хаць ёсць 
што. Па слу хаць бы ло ка го, i 
па гля дзець на тых, хто ро бiць 
наш тэ атр са праў ды вя лi кiм па 
май стэр стве — на га ла-кан-
цэр це. Са мыя «зор ныя» арыi i 
ўрыў кi з ба ле таў. Са мыя леп-
шыя га ла сы, са мыя вы тан ча ныя 
ру хi — на раз вi тан не. I як жа 
пра пус цiць: ка лi яшчэ тая на-
ступ ная су стрэ ча з тэ ат рам у 
Ня свi жы?..

Каб даць маг чы масць не пра-
пус цiць — iм пра вi за ва ная гля-
дзель ная за ла пад ад кры тым 
не бам. Крэс лы ў ра ды. Шмат 
крэс лаў. Больш, чым у мi ну лыя 
га ды. Бы ло 700, а сё ле та пар-
тэр па шы ры лi да 1500 мес цаў. 

Вя лi кi тэ атр та кiм чы нам стаў 
яшчэ боль шы. Пад ста ва для го-
на ру яго ды рэк та ра Ула дзi мi ра 
ГРА ДЗЮШ КI:

— Сё ле та маг чы масць паў-
дзель нi чаць у ве ча рах Вя лi ка га 
тэ ат ра бы ла ў боль шай коль кас цi 
лю дзей. Квiт кi ра зы хо дзi лi ся, ня-
гле дзя чы на тое, што раз беж ка 
ў кош це бы ла iс тот ная: ад 70 да 
410 ты сяч. Але гэ ты кошт аб-
грун та ва ны. Мы iмк нём ся абы-
хо дзiц ца без ка пей кi бюд жэт ных 
гро шай. Дзя ку ю чы спон са рам 
гэ та маг чы ма. Мы вый шлi з iмi 
на ва ры янт су пра цоў нiц тва 50 
на 50. Прак ты ка па каз вае, што 
па дзея цi ка вая лю дзям. Ра ней 
на ват да во дзi ла ся да дат ко ва 
ўста лёў ваць крэс лы. Цi ка васць 
да ве ча роў рас це, ня гле дзя чы на 
тое, што аб са лют ная боль шасць 
гле да чоў змо жа ўба чыць па тэ-
ле ба чан нi ўсе ве ча ры Вя лi ка га 
тэ ат ра. Пры яз джа юць лю дзi з 
ня свiж ска га рэ гi ё на, блi жэй шых 
ра ё наў, Мiн ска. Бы ва юць гос цi з 
Лiт вы, Ра сii.

Сё ле та тэ атр па дзя ляе яшчэ 
i свой юбi лей з пры хiль нi ка мi. 
Та му пра грам у Ня свiж пры вез лi 
шмат. Тэ ат раль ная за ла Уршу лi 
Ра дзi вiл у гэ тыя днi жы ла сва-
iм жыц цём: мо жа, хтось цi па лi-
чыць яго больш ка мер ным, але, 
у прын цы пе, яго мож на на зваць 
най больш на блi жа ным да ве ча-
роў ме на вi та ра дзi вi лаў ска га пе-
ры я ду. Ра ман сы пад акам па не-
мент струн на га квiн тэ та «Се рэ-
на да» спя ва лi Ула дзi мiр Пят роў 
i Тац ця на Трац цяк. А вось як вы-
гля да лi ка лiсь цi па ста ноў кi опер 
у па ла цы, мож на бы ло ўя вiць 
дзя ку ю чы тво ру Да нi цэ цi «Ры та, 
аль бо Пi рац кi трох кут нiк», якую 
прад ста вi лi са лiс ты опе ры Дзi я на 
Тры фа на ва, Янаш Ня ле па, Сяр-
гей Ла зар ке вiч. Ды ры жы ра ваў 
Iван Кас ця хiн. Ка мiч ная лёг кая 
опе ра — тое, што так кла дзец-
ца на твор часць са мой Уршу лi 
Ра дзi вiл, якая ста ла ад ной з на-
тхняль нiц i ства раль нiц мас тац-
ва ў па ла цы. Зрэш ты, усё мае 
свае ка ра нi, пад крэс лiў Вiк тар 
СКО РА БА ГА ТАЎ, за слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лi кi Бе ла русь:

— Ня свiж скi па лац i Ра дзi-
вi лы — гэ та i ёсць тое са мае 
мес ца i тыя са мыя лю дзi, якiя i 
на ра дзi лi ў Бе ла ру сi фак тыч на i 

Ка нец чэр ве ня — час 
га ра чы. Але не толь-
кі та му, што на ву лі цы 
спё ка, бе ла рус кія тро пі-
кі. Але і та му, што ка нец 
чэр ве ня — час аба ро ны 
дып ло маў. І Бе ла рус кая 
дзяр жаў ная ака дэ мія 
мас тац тваў, ад на з га-
лоў ных куз няў твор чых 
кад раў кра і ны, не вы-
клю чэн не.

Дня мі я па тра пі ла ў ад ну з 
га ле рэй Ака дэ міі мас тац тваў 
на аба ро ну дып ло маў гра-
фі каў. Уся го іх на сё лет нім 
вы пуск ным кур се ву чы ла ся 
шэсць ча ла век: Глеб Куль бін, 
Ган на Бу ла та ва, Але ся Па рхо-
мен ка, Ка ця ры на Ду бо вік, Яў-
ген Кай коў, Па вел Стат ке віч. 
З ад на го бо ку, цу доў на, што 
та кія твор чыя спе цы я ліс ты вуз-
кай на кі ра ва нас ці экс клю зіў на 
рых ту юц ца ў та кім ма лень кім 
скла дзе — якасць па він на 
быць вы шэй шай, май стры ма-
юць маг чы масць больш ува гі 
на да ваць кож най ін ды ві ду аль-
нас ці. А з ін ша га — ці за па тра-
ба ва ны мас та кі-гра фі кі на ват 
у та кой мі зэр най коль кас ці? 
Вя до ма, не. За даю гэ тае пы-
тан не і даю та кі ад каз 
зу сім не та му, што за-
клі каю на огул ад мо віц ца 
ад пад рых тоў кі мас та коў-
гра фі каў. На ад ва рот! Я 
за клі каю пе ра гле дзець 
стаў лен не да твор чых 
пра фе сій на огул.

Не ад ной чы я пі са ла 
пра тое, што быць мас та ком, 
паэ там, рэ жы сё рам, му зы кан-
там ці ін шым слу жы це лем муз 
аб са лют на ма раль на і фі нан-
са ва ня вы гад на. На прык лад, 
уз ро вень кніж най гра фі кі ўсё 
па дае і па дае ў тым лі ку і з-за 
та го, што доб рыя мас та кі-
ілюст ра та ры не хо чуць пра ца-
ваць на вы да вец твы па роз ных 
пры чы нах: га на ра ры ма лень-
кія, вы плач ва юць іх не ка то рыя 
з вя лі кі мі за трым ка мі, дрэн ная 
рэ кла ма фі наль най пра дук цыі, 
ма лень кі ры нак. Ка ра цей, вы-
год ба дай ні я кіх. Та му мно-
гія вы да вец твы прак ты ку юць 
за маў ляць афарм лен не кні-
жак сту дэн там твор чых ВНУ, 
якасць і ўзро вень пра цы якіх не 
заўж ды ад па вя дае «не каль кі-
ты сяч на му» ты ра жу кні гі...

А што ж ча кае, на прык-
лад, сён няш ніх вы пуск ні коў? У 
дып ло ме ў іх бу дзе па зна ча на 
«мас так-гра фік, вы клад чык». 
Пры чым пер шае, вя до ма, гу-
чыць аб стракт на, і па доб нае ў 
на шых умо вах прос та на пры-
зван не, лад жыц ця або хо бі, 
якое ча мусь ці за пі са лі ў дып-
лом. А вось «вы клад чык» гу-
чыць больш рэа ліс тыч на. Так, 
ме на ві та вы клад чы ка мі твор-
чых дыс цып лін у шко лах і ву чы-
лі шчах ста нуць гэ тыя шас цё ра 
сё лет ніх вы пуск ні коў. Пры нам-
сі, на два га ды пра цы па раз-
мер ка ван ні. А пас ля ўжо — як 
Бог па шле. Нех та, мо жа быць, 
цал кам кі не зай мац ца гра фі кай 

і ад крые ў са бе пры ро джа на га 
пе да го га. А нех та з іх, маг чы ма, 
да б'ец ца не ча га боль ша га, як 
не ка лі мас так Па вел Та тар ні-
каў. Між ін шым, адзін з вы клад-
чы каў Ака дэ міі мас тац тваў. 
Сё лет ні курс гра фі каў — і яго 
на ву чэн цы так са ма.

У агуль ным аба ро на дып-
ло маў мас та коў-гра фі каў вы-
клі ка ла ў мя не не ад на знач ныя 
ўра жан ні. Спа чат ку зда ец ца, 
што не ўсё так і дрэн на. Вунь 
жа, ёсць ма ла дыя мас та кі, 
пе ра ем насць, шко ла. Шко ла 
ў ра бо тах ма ла дых гра фі каў 
ад чу ва ец ца, да рэ чы, лепш за 
ўсё. Па бу до ва кам па зі цыі, пра-
ца з ко ле рам і пля ма мі — усё 
гэ та на столь кі па ты хае бе ла-
рус кі мі тра ды цы я мі кніж най 
ілюст ра цыі, што зда ец ца — 
аж но за над та. Зда ец ца, што 
яна ні бы та спы ні ла ся ў сва ім 
раз віц ці. Не ка то рыя ма люн-
кі вы гля да юць не больш не 
менш, як прос та ты по вай пра-
цай сту дэн та БДАМ. А гэ та ўжо 
штамп. Зра зу ме ла, гэ та пра цы 
ву чэб ныя, і да лей, хо чац ца ве-
рыць, аў тар рас пра цуе ўлас-
ны стыль. А нех та прос та пра-
цяг вае на сле да ваць ма не ру і 
стыль сва іх на стаў ні каў, якія 
ўжо з'яў ля юц ца ін шым, па пя-
рэд нім па ка лен нем. Ма ла дое 

па ка лен не ні бы та і мо вы сва ёй 
— но вай, ма ла дой — не вы пра-
ца ва ла...

По тым па чы на еш за дум-
вац ца не над фор май і вы ка-
нан нем (да рэ чы, ся род тво раў 
бы ла як дру ка ва ная гра фі-
ка — афор ты, так і ма лю нак 
алоў кам ды аква рэл лю), а над 
сэн сам, змес там і кан цэп цы-
яй. На прык лад, тры ча ла ве кі з 
уся го не шмат лі ка га кур са пры-
свя ці лі свае дып ло мы ме на ві-
та кніж най ілюст ра цыі. І якія ж 
кні гі яны аб ра лі? Вось гэ та са-
праў ды пры му сі ла мя не моц на 
за ду мац ца. «Ста ры і мо ра» Хэ-
мін гу эя, «Шах мат ная на ве ла» 
Стэ фа на Цвей га і італь ян ская 
на род ная каз ка «Шас цё ра бра-
тоў». Вы бар зу сім не дрэн ны, 
з ад на го бо ку. Кла сі ка, ім ёны, 
тра ды цыі. І са праў ды ж га во-
раць, што та ле на ві ты мас так 
мо жа не ча ка на рас крыць на-
ват са мы ба наль ны за ця га ны 
сю жэт. Але... Дзе ж бун тар скі 
юнац кі мак сі ма лізм, дзе жа-
дан не ад крыць но вае і ня зве-
да нае? Дзе сту дэнц кая пра га 
да экс пе ры мен таў і жа дан не 
знай сці і на ма ля ваць ме на ві та 
сва іх лі та ра тур ных пер са на-
жаў або пра ілюст ра ваць кні гу, 
якую ні хто ні ко лі не ілюст ра-
ваў? І на рэш це — дзе бе ла рус-
кая лі та ра ту ра?..

А не ка лі мас та кі-гра фі кі Ака-
дэ міі мас тац тваў бы лі пе ра да-
вы мі, не абы яка вы мі і не вы пад-
ко вы мі людзь мі ў бе ла рус кай 

куль ту ры. Сён ня ўсе ста лі мыс-
ліць больш гла баль на. Зра зу-
ме ла, гэ та агуль нае ўра жан не. 
Та му што каб ра біць кан чат ко-
выя вы сно вы трэ ба як мі ні мум 
пад ра бяз на па зна ё міц ца з усёй 
твор час цю вы пуск ні коў-гра фі-
каў. А рап там ся род усіх іх ма-
люн каў зной дзец ца ілюст ра цыя 
для ра ма на Джэ ка Ке ру а ка, апо-
вес ці або вер ша яко га-коль век 
бе ла рус ка га аў та ра.

Да та го ж, чым ра ней заўж ды 
бы ла аба ро на ў Ака дэ міі мас-
тац тваў? Гэ та бы ло свя та, гэ та 
бы лі су стрэ чы, на якія збі ра ла ся 
вель мі шмат бе ла рус кіх мас та-
коў (ка лі га вор ка пра аба ро ну 
спе цы яль нас цяў вы яў лен ча га 
мас тац тва, а ёсць жа яшчэ тэ-
ат ра лы і кі нош ні кі, на прык лад!). 
Ім так са ма ўсім бы ло не абы яка-
ва, хто прый дзе на зме ну, што 
на огул ад бы ва ец ца ў су час ным 
арт-пра цэ се.

Сён ня ўсё інакш. Ха ця не-не 
ды хто-не будзь з вы пуск ні коў 
Ака дэ міі ся рэд ня га па ка лен ня 
вы кла дзе фот кі ў фэй сбук з пра-
гля даў ды аба рон. Маў ляў, гля-
дзі це, вось прагляд у Ака дэ міі, 
на прык лад, ні чо га не змя ні ла ся. 
Паў стае ры та рыч нае пы тан не: а 
мо жа, у нас усё заўж ды з-за та-
го, што ні чо га не мя ня ец ца?..

Мас так і па эт Ры гор Сіт ні-
ца хо дзіць па ка лі до рах 
з ней кай тро ху са мот най 
за ся ро джа нас цю на тва-
ры. Мас так Па вел Та тар-
ні каў бе гае вя сё лы і не 
су праць ска заць коль кі 
слоў у аба ро ну са мых 
уда лых дып ло маў. Мас-
тацт ва знаў ца Га лі на Баг-

да на ва «з па чуц цём, з тол кам, 
з рас ста ноў кай» рас па вя дае 
пра най вы дат ней шыя дып ло-
мы і анан суе аба ро ну ма ну-
мен та ліс таў, Ва ле рый Сла вук 
рас каз вае пра ма ла дое па ка-
лен не, разглядае дыпломную 
экспазіцыю скульптар Уладзімір 
Слабодчыкаў. Вось, улас на 
ка жу чы, усе, ка го мне ўда ло-
ся пры кме ціць... Але гэта ўсё 
выкладчыкі Акадэміі. А дзе ж 
зацікаўленая грамадскасць?..

Вя до ма, вы пуск ні кі ў гэ тым 
не ві на ва тыя. Або, пры нам сі, 
не яны ад ны. Агуль ная арт-сі-
ту а цыя ў Бе ла ру сі та кая, што 
Ака дэ мія страч вае ма на по лію 
на пад рых тоў ку твор чых спе цы-
я ліс таў, ды і са мі гэ тыя твор чыя 
спе цы я ліс ты не вель мі зараз і 
па трэб ны. Ёй, зда ец ца, больш 
не аб ход ныя ме не джа ры, аб слу-
го вы пер са нал, трак та рыс ты, 
апе ра та ры су вя зі. А вось твор-
чыя су пра цоў ні кі не асаб лі ва па-
трэб ныя. Та му і на аба ро ны яны 
больш не пры хо дзяць. Бо мно гія 
ба наль на па з'яз джа лі за мя жу. 
А той, хто за стаў ся, ма люе для 
за меж ных вы да вец тваў і пе ра-
ма гае ў за меж ных кон кур сах. 
І толь кі ка лі ён атрым лі вае там 
да стат ко вую коль касць ме-
да лёў і гра мат, у нас пра яго 
так са ма, мо жа быць, уз гад ва-
юць... Цал кам ве ра год на, што 
лёс сё лет ніх вы пуск ні коў мо жа 
склас ці ся па доб ным чы нам. 
І дай Бог.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Го рад свят куе 625-год дзе 
— гуч на і пры го жа. Свя та су-
па ла з пра вя дзен нем Між на-
род на га фес ты ва лю на род-
най твор час ці «Вя нок друж-
бы», які ад крыў ся ў го ра дзе 
ўчо ра. Гос ці з Азер бай джа на, 
Ве не су э лы, Гер ма ніі, Лат-
віі, Ра сіі, Сла ва кіі, Тур цыі, 
Укра і ны, Фран цыі, Бель гіі, 
Эс то ніі, Гру зіі, Із ра і ля, Ка зах-
ста на, Мал до вы, Кыр гыз ста-
на прой дуць у ад ной ка ло не 
па ву лі цах го ра да. Шэс це 
стар туе ў су бо ту ад бу дын ка 
тэ ат ра дра мы і ка ме дыі імя 
Ду ні на-Мар цін ке ві ча. Акра-
мя та го, што гос ці — лю дзі 
та ле на ві тыя і крэ а тыў ныя і 
за гэ ты час змо гуць прад ста-
віць ад мет нас ці сва іх на ро-
даў, кра ін, куль тур, у іх яшчэ 
бу дзе на гэ та маг чы масць у 
кан цэр це «Мы роз ныя — мы 
ра зам», які ад бу дзец ца на 
пло шчы го ра да.

Але ўжо ў пят ні цу пра ца фес-
ты ва лю па ча ла ся з аб мер ка ван-
ня важ ных праб лем, якія ты чац ца 
сён ня іс на ван ня ўсіх на цы я наль ных 
куль тур. Між на род ная на ву ко вая 
кан фе рэн цыя сё ле та пры све ча на 
тэ ме «На род ная мас тац кая куль-
ту ра ў кан тэкс це пра цэ саў гла ба-
лі за цыі». Асаб лі ва важ на тое, што 
аб мер ка ван ні пад ма цоў ва юц ца на 
фес ты ва лі рэ аль ным уяў лен нем 
пра ба гац це раз на стай ных куль тур 
у све це. Да іх мож на да кра нуц ца, 
мож на па слу хаць пес ні і па ба чыць 
тан цы, ура зіц ца ад мет нас цю на цы-
я наль ных стро яў. Але ў той жа час 
і па ра да вац ца: «І на ша ёсць квет ка 
ў друж бы вян ку». Так на зы ва ец-
ца кан цэрт, які прад стаў ляе бе ла-
рус кую куль ту ру — сі ла мі твор чых 
ка лек ты ваў уста ноў куль ту ры Баб-
руй ска га ра ё на.

На огул у гэ тыя дні ў Баб руй ску 
шмат роз ных ме ра пры ем стваў — 
спар тыў ных, ва ен ных (ад зна ча ец ца 
вы зва лен не го ра да ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў). Га ра джа нам 

ёсць што вы браць з пра гра мы. Ад-
нак жа тое, што не заў сё ды мо жам 
ба чыць у ся бе, асаб лі ва пры цяг вае. 
А на цы я наль ныя куль ту ры ж ва бяць 
яшчэ і сва ім сма кам: у дні фес ты-
ва лю пра цу юць на цы я наль ныя пад-
вор'і, і мож на па зна ё міц ца са стра-
ва мі роз ных на ро даў. А то і су ве нір 
які пры дбаць. Але ся род ба гац ця 
вы ба ру заў сё ды ёсць неш та сваё, 
на што ў звы чай ныя дні, мо жа, і не 
ха пае ча су, ня ма маг чы мас цяў шу-
каць ад мыс ло ва, каб упры го жыць 
са бе жыц цё вы ра ба мі бе ла рус кіх 
май строў, якія шмат ча го ўме юць. 
І з за да валь нен нем дэ ман стру юць 
у «Го ра дзе май строў» — як аў та ры 
з Бе ла рус ка га са ю за май строў, так 
і мяс цо вых, баб руй скіх умель цаў, 
і тых, што пры еха лі з Ма гі лёў скай 
воб лас ці. А што яшчэ трэ ба на род-
най куль ту ры і тра ды цы ям, каб яны 
жы лі: най перш ува га і ра зу мен не 
та го, што на ша, не паў тор нае, да-
гэ туль мо жа быць жы вым і за па-
тра ба ва ным.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

У гэ тыя вы хад ныя ў два ры Ня свіж ска га па ла-
ца чар го выя су стрэ чы Мі ну ла га з Су час нас цю. 
На гэ ты раз — дра ма тыч ныя. Іх пра па ноў вае 
арт-фэст «Тэ атр Уршу лі Ра дзі віл».

За тры дні свае па ста ноў кі па ка жуць роз ныя тэ ат ры Бе-
ла ру сі, у тым лі ку не ка то рыя на цы я наль ныя. Спек так лі пры-
све ча ны гіс то рыі кра і ны ці, у пры ват нас ці, Ня сві жу. Ня свіж 
— гэ та го рад, які гіс то ры яй ды хае. Не здар ма ж і ге роі шмат 
якіх спек так ляў у на шых тэ ат рах — ад сюль. Ад сюль Ста-
ні слаў Ра дзі віл па мя нуш цы «Па не Ка хан ку». Тут, ка жуць, 
ча сам мож на ўба чыць пры від Чор най Пан ны Ня сві жа. Ды і 
са ма гас па ды ня Уршу ля Ра дзі віл са сва і мі та лен та мі да гэ-
туль ства рае гле бу для су час ных тэ ат раль ных па ста но вак. 
Ёсць і на шчад кі яе спра вы: на прык лад, спек такль «Яб лыч ны 
пі рог» па вод ле п'е сы су час най аў та ркі Дзі я ны Ба лы кі ў па-
ста ноў цы Но ва га тэ ат ра пра вы бар: што вы шэй — ка хан не 
да дзяў чы ны ці лю боў да ра дзі мы. Ад нак у тры фес ты-
валь ныя дні ёсць маг чы масць ад чуць ад но па чуц цё, апе тае 
мас тац твам, і зра зу мець сут насць дру го га — дзя ку ю чы яму 
ж. Спек так лі па каз ва юц ца як у тэ ат раль най за ле па ла ца, 
так і ў два ры. Дзяр жаў ны ан самбль тан ца Бе ла ру сі прад-
ста віць ха рэа гра фіч ную кам па зі цыю «Пес ня пра Зуб ра». У 
ня дзе лю ў тэ ат раль най за ле мож на бу дзе да ве дац ца пра 
«Ванд ра ван не Ра дзі ві ла «Сі рот кі» ў Іта лію». А за вер шыць 
тэ ат раль ны ма ра фон па каз «Па не Ка хан ку» На цы я наль на га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Гор ка га.

Ся рэд ня веч ны го рад ад мет ны сва ёй ат мас фе рай. Яе 
да па мо гуць ства рыць май стры-ра мес ні кі, якія па ка жуць 
свае вы ра бы і на ват па ву чаць сёе-тое ра біць сва і мі ру ка мі. 
Мож на па каш та ваць стра вы прод каў, раз ня во ліц ца дзя ку ю-
чы ся рэд ня веч ным за ба вам. І на ват за мо віць свой парт рэт 
мас та ку. Але го рад ажы вае, ка лі ў ім ёсць лю дзі. На кір-
маш звы чай на хо дзяць лю дзі з гра шы ма. За да валь нен не 
ад арт-фэс ту каш туе ад 70 да 190 ты сяч. Але ж ра дасць ад 
су стрэч са ста ра жыт на сцю не маг чы ма вы ме раць. Ня ўжо 
вы яшчэ не ве да е це, як і дзе ў Бе ла ру сі мож на ці ка ва пра-
во дзіць вы хад ныя?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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ВЯ ЛI КАЕ ГЛЯ ДЗIЦ ЦА 
НА АД ЛЕГ ЛАС ЦI

Хто не па спеў у Ня свiж на ве ча ры Вя лi ка га тэ ат ра, той шу кае iх у тэ ле пра гра ме
Праз ты дзень пасля мерапрыемстваў бе ла рус кае 
тэ ле ба чан не па ка звае, як гэ та бы ло. Але па ка заць 

мож на са мi спек так лi i кан цэр ты, якiя пра хо дзi лi ва 
ўнут ра ным дво ры ку па ла ца Ра дзi вi лаў. Не па ка жаш 

ат мас фе ру. Не пе рад асi мо мант ча кан ня: агля да ю-
чы ма ляў нi чыя края вi ды ва кол па ла ца, рап там ра зу-

ме еш, што ён жы ве та ды, ка лi пры цяг вае куль ту ру 
ў свае сце ны, на паў ня ючы ўсё на ва кол ле гу ка мi ар-
кест ра, якi рэ пе цi руе, i му зы ка мяк кi мi кро ка мi пад-

бi ра ец ца да ця бе, абя ца ю чы са мае га лоў нае i ча роў-
нае тро шач кi паз ней. Не па тлу ма чыш дак лад на тое 
ад чу ван не, якое ўзнi кае, ка лi ўва хо дзiш праз бра му 

ў двор з дзiў най зда гад кай: ты тут у якас цi гос ця...

ІС ЦІ РА ЗАМІС ЦІ РА ЗАМ
Шэс це па ву лі цах Баб руй ска дэ ман струе шмат аб ліч насць све ту

Фес ты ва ліФес ты ва лі  ��

ВІ ТАЕ 
УРШУ ЛЯ РА ДЗІ ВІЛ

Тры дні ў Ня сві жы: 
мас тац тва як ко ла ча су

ГЭТЫ 
ГРАФІЧНЫ 

СВЕТ

КА МЕН ТА РЫЙ
Юрый ХІЛЬ КО, за гад чык ка фед ры 
гра фі кі БДАМ, ся бар Са ю за 
мас та коў Бе ла ру сі, да цэнт:

— Ка лі я ву чыў ся, спарт за ла Ака дэ міі, дзе 
та ды ла дзі лі ся аба ро ны дып ло маў мас та коў, 
бы ла поў ная. А што ты чыц ца гра фі кі — там 
уво гу ле ня мож на бы ло пра ціс нуц ца! Шка да, 
што ця пер гра мад скасць не так ці ка віц ца на-
шы мі твор чы мі аба ро на мі. На конт уз роў ню 
сён няш ніх вы пуск ні коў. Ад зна кі дзяр жаў най 
ка мі сіі мя не вель мі це шаць: усе «дзя сят кі», 
ад на «дзя вят ка» і ад на «вась мёр ка». Так што 
ў цэ лым я лі чу: ка фед ра аба ра ні ла ся на вы-

со кім уз роў ні. Што ты чыц ца да лей ша га твор ча га лё су ма ла дых твор цаў... Тут мне цяж ка ва та 
ска заць і прад ба чыць, але мне ду ма ец ца, што ўсё-та кі ка лі з кур са адзін ці два ча ла ве кі ста но-
вяц ца мас та ка мі, якіх ве да юць — гэ та ўжо доб ры курс. Я не ка лі пра во дзіў та кое да сле да ван не, 
па чы на ю чы з 1959 го да: на якіх кур сах хто стаў мас та ком. Дык, ве да е це, з 300 ча ла век толь кі 
ка ля 60 ста лі са праўд ны мі пра фе сій ны мі мас та ка мі. Ка лі адзін з сё лет ня га кур са ста не мас та-
ком — гэ та ўжо доб ра.

Без умоў на, у са вец кі час мы бя ды не ве да лі, бы лі за ка зы, дзяр жа ва не як да ва ла за ра біць 
вы пуск ні кам. Сён ня ча ла век бу дзе вы му ша ны сам са бе за раб ляць на жыц цё, ад пра ца ваў шы 
аба вяз ко выя два га ды раз мер ка ван ня.

29 чэр ве ня Вя лi кi тэ атр Бе ла ру сi вы сту пiць 
на не звы чай най сцэ не — пан то не, спе цы-
яль на зроб ле ным для па ка зу спек так ля 
на во зе ры Галь вэ. Та кiм чы нам, дэ ка ра цыi 
цал кам на ту раль ныя. У та кой ат мас фе ры 
бе ла рус кiя ар тыс ты вы сту пяць упер шы ню. 
Ад нак га лоў ны ле бедзь пры ля цiць з Маск-
вы: вя ду чыя пар тыi ў бе ла рус кiм спек так лi 
вы ка на юць ар тыс ты Вя лi ка га тэ ат ра Ра сii 
Ка ця ры на Кры са на ва i Дзмiт рый Гу да наў.

Пра ект ар га нi за цыi па ка зу ба лет на га спек-
так ля на во зе ры ка ля Тра кай ска га зам ка — 
над звы чай скла да ны. Над вы ра шэн нем за да чы 
па ўста ля ван нi пан тон на га плы та бу дуць трое 
су так пра ца ваць не каль кi дзя сят каў тэх нi каў. 
На гэ тым плы це бу дзе ство ра на сцэ на з аў дыя- i 

вi дэа тэх нi кай i асвят лен нем. Але ж усё роў на 
не спа кой на за на шых ар тыс таў, якiм давядзец-
ца пра дэ ман стра ваць най вы шэй шы ўзро вень 
май стэр ства ў скла да ных умо вах сцэ ны, якая 
пла вае...

Гле да чам па шчас цi ла больш: тры бу ны для iх 
за ма цу юць усё ж на зям лi — на гля дзель най пля-
цоў цы ка ля зам ка. На ват ло жы для га на ро вых гас-
цей пра ду гледж ва юц ца, каб на зi раць за рэ аль най 
ба лет най каз кай на ва дзе. Акра мя та го, дзе ян не 
пач нец ца а 10-й га дзi не ве ча ра, пры ад мыс ло вым 
асвят лен нi. У та кой ат мас фе ры ка ля сцен Тра-
кай ска га зам ка ба лет Чай коў ска га «Ле бя дзi нае 
во зе ра» прой дзе ўпер шы ню. Не дзi ва, што ў Лiт ве 
на зi раў ся ажы я таж ны по пыт на квiт кi: яны бы лi 
пра да дзе ны за ты дзень.

«ЛЕ БЯ ДЗI НАЕ ВО ЗЕ РА» З БЕ ЛА РУ СI — 
КА ЛЯ ТРА КАЙ СКА ГА ЗАМ КА

сiм фа нiч ную, i ба лет ную, i опер-
ную куль ту ру. У Фран цуз ска га 
ка ра ля бы ло ад но ба лет нае ву-
чы лi шча, у Ра дзi вi лаў два — у 
Ня свi жы i ў Слуц ку. Гэ та свед-
чан не iх стаў лен ня да куль ту ры, 
да мас тац тва. Кож ны раз, ка лi 
я пры яз джаю ў Ня свiж, ва мя не 
ўма цоў ва ец ца па ва га да гэ тых 
лю дзей, якiя ўрэш це i скла лi той 
пад му рак, на якiм уз рас ло бе ла-
рус кае мас тац тва... Нам ёсць ка-
го ўзгад ваць у на шых кан цэр тах. 
На прык лад, Ан то нiй Ра дзi вiл — 
кам па зi тар, ме цэ нат, ства раль-
нiк пер ша га опер на га «Фаў ста». 
Да рэ чы, лiб рэ та на пi саў яму сам 
Гё тэ. I гэ та быў адзi ны вы па дак 
у жыц цi Гё тэ, ка лi ён на пi саў лiб-
рэ та опе ры. Больш ён нi для ка го 
лiб рэ та не пi саў. Ан то нiй Ра дзi-
вiл быў жа на ты з пля мен нi цай 
прус ка га ка ра ля i жыў у Бер лi не. 
Пад час пер шых гаст ро ляў Бет хо-
ве на ў Бер лiн яны па зна ё мi лi ся. 

Як пры двор ная асо ба, Ра дзi вiл 
не мог не ха дзiць на кан цэр ты, 
якiя на вед ваў ка роль. Пас ля яны 
дру гiм ра зам су стра ка лi ся пад-
час Вен ска га кан грэ са ў 1814 
го дзе. Та ды ж Бет хо вен пры-
свя цiў Ан то нiю Ра дзi вi лу 2 опу-
сы. Ан то нiй Ген рых Ра дзi вiл на 
схi ле жыц ця Бет хо ве на зраб iў 
пад пiс ку, па тра цiў шы вя лi кiя 
гро шы, на дзве апош нiя пар-
ты ту ры кам па зi та ра, у тым лi ку 
9-ю сiм фо нiю. Ме на вi та за гэ тыя 
гро шы Бет хо вен жыў на пры кан-
цы свай го жыц ця. Тое ж са мае 
ты чыц ца Ша пэ на: хто ве дае, як 
бы склаў ся яго лёс, каб не бра ты 
Ра дзi вi лы? Спа чат ку Ан тон, а ў 
Па ры жы — яго брат. З па да чы 
Ра дзi вi лаў ён быў уве дзе ны ў 
вы шэй шы свет Па ры жа. Ша пэн 
пры свя цiў трыа Ан то нiю Ра дзi-
вi лу, якi быў i вi я лан чэ лiс там, i 
гi та рыс там, i тэ на рам... Не здар-
ма ў кан цэп цыю ве ча роў уклю-

ча на, апра ча су свет най кла сi кi, i 
кла сi ка бе ла рус кая. Фес ты валь 
— гэ та та кая па дзея, дзе мож на 
па спра ба ваць зра бiць штось цi 
та кое, ча го, мо жа, i не зро бiш на 
ўлас най сцэ не. Да экс пе ры мен-
таль ных з'яў ад но сяц ца кан цэр-
ты, якiя пра хо дзяць у кас цё ле 
Бо жа га Це ла. Ка мер ны ар кестр 
тэ ат ра i са лiс ты опе ры пад рых-
та ва лi цi ка вую пра гра му, у якой, 
на прык лад, ад на з мес Ста нi сла-
ва Ма нюш кi (18 га доў ча ла век 
пра ца ваў ар га нiс там у кас цё ле, 
у яго до сыць ба га тая спад чы на 
ме на вi та рэ лi гiй на га кштал ту). 
Вы кон ва ем тво ры Вiк та ра Ка-
та жын ска га, Мi ха ла Ель ска га, 
Кан стан цi на Гор ска га i iн шых 
аў та раў. Шмат тво раў з гэ тай 
пра гра мы гу чаць пас ля смер цi 
кам па зi та раў упер шы ню...

Ла ры са ЦI МО ШЫК.
Ня свiж — Мiнск
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А што ж ча кае, на прык лад, 
сён няш ніх вы пуск ні коў? 
У дып ло ме ў іх бу дзе па зна ча на 
«мас так-гра фік, вы клад чык». 
А гэта значыць...


