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Сла ву тыя паэ ты Ар кадзь Ку-
ля шоў і Аляк сей Пы сін на-
ра дзі лі ся ў вёс ках су сед ніх 
ра ё наў — Кас цю ко віц ка га і 
Крас на поль ска га. Ды зблі-
зі ла іх не зям ляц тва, а паэ-
тыч ная твор часць. Ку ля шоў 
і Пы сін шчы ра сяб ра ва лі, са-
чы лі за пуб лі ка цы я мі адзін 
ад на го, да ры лі адзін ад на му 
свае кні гі з аў то гра фа мі.

Ар кадзь Ку ля шоў яшчэ па пер-
шых збор ні ках свай го зем ля ка 
за ўва жыў яго та лент, Бо жую іск-
ру паэ зіі. У ліс це хо цім ска му края-
знаў цу Мі ха сю Ла соў ска му ён пі саў: 
«Та ле на ві тых хлоп цаў у нас шмат. 
Ка лі пе ра ліч ваць, дык атры ма ец ца 
вя лі кі спіс. Мне, як ма гі ляў ча ні ну, 
хо чац ца на зваць свай го зем ля ка 
Аляк сея Пы сі на. Гэ та вель мі здоль-
ны са ма быт ны па эт».

Вы со ка ца ніў твор часць Ар ка-
дзя Ку ля шо ва Аляк сей Пы сін: «У 
асо бе Ар ка дзя Ку ля шо ва на ша 
сціп лая ў бя ро зах і сос нах зям ля 
ма гі лёў ская, зям ля бе ла рус кая 
да ла све ту вя лі ка га паэ та».

Ка лі Ку ля шоў пай шоў з жыц ця, 
то Аляк сей Пы сін стаў шчод рым 
пра па ган дыс там паэ тыч най твор-
час ці свай го сяб ра. І ў Ма гі лё ве, і 
ў ра ё нах воб лас ці на лі та ра тур ных 
ве ча ры нах сар дэч на і за ду шэў на 
га ва рыў ён сло ва пра Ку ля шо ва. 
Па іні цы я ты ве і пры са мым ак тыў-
ным удзе ле Пы сі на ў Са ма тэ ві чах 

Кас цю ко віц ка га ра ё на, дзе на ра-
дзіў ся вя до мы па эт, ста лі рэ гу ляр-
на ла дзіц ца ку ля шоў скія чы тан ні. 
У іх бра лі ўдзел вя до мыя лі та ра-
та ры з Мін ска. Ар га ні за та рам іх 
кож ны раз быў Аляк сей Пы сін. 
Па яго пад каз цы ар тыст Ва лян-
цін Ер ма ло віч з на ву чэн ца мі ву-
чы лі шча куль ту ры пад рых та ваў 
кан цэрт ную пра гра му, пры све ча-
ную жыц цю і твор час ці Ку ля шо ва. 
І ў Ма гі лё ве, і ў ра ё нах воб лас ці 
пра ве дзе ны дзя сят кі ку ля шоў-
скіх кан цэр таў. Ня рэд ка ў іх браў 
удзел Аляк сей Пы сін. Вось што ён 
ка заў пра Ку ля шо ва: «...Мы рэд ка 
су стра ка ем хле ба ро ба ў го ра дзе, 
але кож ны дзень ба чым хлеб на 
на шым ста ле і заў сё ды па ва жа-
ем са лаўя, ка лі слу ха ем яго спеў. 
Мы не кож ны дзень ру пім сон ца ў 
во чы, але заў сё ды і ў со неч ную, і 
ў па хмур ную ча сі ну мы ад чу ва ем 
яго цяп ло і лас ку. Та кім быў Ар-
кадзь Ку ля шоў: сціп ла не па каз ны 
і ў той жа час ар га ніч на пры сут ны 
і ўжо веч ны, як хлеб і сон ца.
Я ўпар ты, не кі ну па ча тыя спра вы,
Ка мен не кры шу, раз гра баю пяс кі,
Пад спі ны ама та раў лёг кае сла вы
Пра клад ваю рэ чы шча 

ўлас най ра кі.
Па эт зда бы ваў са ма род кі, за-

ла тыя кру пін кі паэ зіі. Для гэ та га і 
кры шыў ка мен не, раз гра баў пяс кі, 
не жа да ю чы ўяў най сла вы. За тое 
свя ціў аг нём са праўд ным, аг нём 
ня згас ным свай го сэр ца».

Фес ты валь плас тыч ных і экс пе ры мен-
таль ных тэ ат раў прой дзе ў Мін ску з 10 па 
16 лю та га. У па раў на нні з пер шым фо ру-
мам, сё ле та ён па вя лі чыў ся: па коль кас ці 
дзён і пля цо вак, а так са ма да дат ко вых 
ме ра пры ем стваў у вы гля дзе май стар-кла-
саў, па ве да міў аў тар ідэі, кі раў нік тэ ат ра 
«Ін Жэст» Вя ча слаў Іна зем цаў. Ме на ві та 
гэ ты тэ атр ад крые фо рум спек так лем 
«Ра монт» 11 лю та га ў Па ла цы куль ту ры 
чы гу нач ні каў. Дру гой сцэ най для вы ступ-
лен няў ста не Ма ла дзёж ны тэ атр эст ра-
ды. Га ле рэя «Ў» вы бра на мес цам для 
дыс ку сій, якія ў рам ках «ПлаSт фор мы» 
не прос та ві та юц ца, а на ват пла ну юц ца.

Пас ля пер шай «ПлаSт фор мы», якая прай-
шла ле тась, бы ло шмат аб мер ка ван няў. Асноў-
ная вы сно ва: фес ты валь, які ла дзіў ся вы ключ на 
з іні цы я ты вы і на эн ту зі яз ме апан та ных лю дзей, 
на іх страх і ры зы ку, вы клі каў да стат ко вую ці ка-
васць у гле да чоў і не сы шоў у стра ты. Зна чыць, 
лю дзям хо чац ца раз ваг пра свет і жыц цё, якія 
мож на вы ка заць пры го жа і моц на без слоў, а 
толь кі праз ру хі. Та ды ўсё атры ма ла ся — ста лі 
ду маць пра дру гі фес ты валь. Тут і пад трым ка 
па да спе ла: сё ле та «ПлаSт фор му» пад тры маў 
Цэнтр ві зу аль ных і вы ка наль ніц кіх мас тац тваў 
«Арт Кар па рэйшн», а праз яго ўскос на Мі ніс-
тэр ства куль ту ры. Хоць кло пат мі ніс тэр ства 
больш скі ра ва ны ў бок фес ты ва лю су час най 
ха рэа гра фіі ў Ві цеб ску. Але яго даў но не да-
стат ко ва, та му што тэ атр, які да но сіць дум кі і 
ідэі праз це ла, раз ві ва ец ца, з'яў ля юц ца но выя 
фор мы, жан ры, сты лі, якія цяж ка на ват бы вае 
ўпі саць у іс ну ю чы фар мат. І вось та му па трэб на 
«ПлаSт фор ма» не прос та як пля цоў ка для па-
ка заў, а як маг чы масць дыя ло гу, аб ме ну дум ка-
мі, во пы там. Акра мя та го, твор часць мае шмат 
пра яў, якія не ўпіс ва юц ца ў агуль ны тэ ат раль ны 
кан тэкст, і яна мае пра ва на раз віц цё.

— Мо жа быць, нам вар та су мес на ства-
раць улас ную ла ба ра то рыю. Мы ўсе ва рым ся 
ва ўлас ным твор чым пра цэ се, іс ну ём у ін фар-
ма цый ным ва ку у ме. Нам трэ ба змя шац ца, — 
раз ва жае Воль га Сквар цо ва, якая прад стаў ляе 
Skvo's Dance Company.

Не вя до ма, як там з аб ме нам ар тыс та мі, але 
аб мен ідэ я мі ў твор час ці вель мі па трэб ны, та-
му што ства рае маг чы масць для пра фе сій на-
га рос ту. Экс пе ры мен ты ў твор час ці хоць і ад-
бы ва юц ца з ней кіх унут ра ных штурш коў ці то 
асоб ных лю дзей, ці то ка лек ты ваў ад на дум цаў, 
але, як пра ві ла, яны ад люст роў ва юць мас тац кі 
кан тэкст, які іс нуе ў кра і не, у гэ тым вы пад ку ў 
тэ ат раль ным ася род ку. І цяж ка не па га дзіц ца з 
тым, што на шы тэ ат ры ў боль шас ці сва ёй тра-
ды цый ныя і пра цу юць у вы ве ра ных на прам ках, 
што дак лад на па да ба ец ца пуб лі цы, для якой 
важ на са чыць за сю жэ там, каб усё раз жа ва лі і 
да нес лі да ступ на. Тут — зу сім ін шае мас тац тва. 
Але ж та му і хо чац ца све жых ідэй, но вых фор-
маў, ін ша га ад люст ра ван ня рэ ча іс нас ці, пры чым 
хо чац ца гэ та га най перш са мім твор цам:

— Сё ле та мы па ста ра лі ся са браць усе най-
больш знач ныя гру пы, якія пра яві лі ся бе ў га лі-
не плас тыч на га тэ ат ра, — ад зна чае Вя ча слаў 
Іна зем цаў. — Па сту пі ла шмат за явак, мы вя лі 
ад бор і ад сей ва лі не ка то рыя ка лек ты вы.

У пра гра му тра пі лі та кія ка лек ты вы, як 
экс пе ры мен таль ны тэ атр «T(e)=Art», тэ атр 
тан ца «Ка ра ку лі», тэ ат раль ная ла ба ра то-
рыя Fortіnbras, Skvo's Dance Company, адэ-
кват ны тэ атр «вКу бе», Ві цебск прад ста вяць 
тэ атр-сту дыя су час най ха рэа гра фіі Дзі я ны 
Юр чан кі і сту дыя су час на га тан ца «Па ра-
ле лі», Грод на — та нец-тэ атр «Га ле рэя», з 
Ма гі лё ва пры е дзе Laboratory Fіgures Oskar 
Schlemmer, з Го ме ля — гру па су час най ха-
рэа гра фіі Quadro.

Бе ла рус кі фо рум пад тры ма юць сва ёй пры-
сут нас цю за меж ныя гос ці, на прык лад, поль скі 
Teatr Formy (Вроц лаў). Май стры з Поль шчы 
пра вя дуць май стар-кла сы. Але і ў бе ла рус кіх 
май строў плас тыч на га тэ ат ра бу дзе маг чы-
масць па ву чыц ца. Ву чыц ца ра зу мець плас-
тыч ны тэ атр, да рэ чы, трэ ба і гле да чу — дзе ля 
гэ та га пра ду гле джа ны лек цыі для ўсіх за ці каў-
ле ных. Та му што це ла ў су час ным мас тац тве — 
гэ та ін стру мент, праз які да но сіц ца ідэя аль бо 
ства ра ец ца воб раз. Каб ра зу мець мо ву це ла, 
трэ ба ха дзіць і гля дзець...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Прый сці на ад крыц цё вы ста вы «Пар-
нат 84-11Б» у На цы я наль ны гіс та рыч-
ны му зей вар та бы ло ха ця б та му, 
каб па гля дзець, як мас тацт ва знаў ца 
і тэ ле вя ду чая Тац ця на Бем бель час-
туе на вед ні каў ке фі рам з чай ні ка і 
ба то нам з кан фі цю рам. Але гэ та не 
прос та акт доб рай во лі, гэ та част ка 
кан цэп цыі. Ме на ві та та кім не ка лі быў 
пад вя чо рак на ву чэн цаў сла ву та га 
Пар на та, як з лю боўю на зы ва юць гім-
на зію-ка ледж мас тац тваў імя Ахрэм-
чы ка яго на ву чэн цы. І ме на ві та ў 1984 
го дзе 11 «Б» клас (у скла дзе Юрыя 
Яка вен кі, Сяр гея Ра соль кі, Але га 
Ус ці но ві ча, Іло ны Ка са бу кі, Тац ця-
ны За зу лі, Вік та ра Сань ко, Дзміт рыя 
Га луц ка га, Аляк санд ра Жу ка ва, Тац-
ця ны Круп скай, Ула дзі мі ра Ста ру-
шан кі, Рус ла на Ваш ке ві ча, Пят ра Па-
рхі мо ві ча, Алы Уруб леў скай, Анд рэя 
Сіць ко, Ла ры сы Ку ры лы, Ва ле рыя 
Тар гон ска га) скон чыў мас тац кае на-
ву чан не ў Пар на це і вый шаў, так бы 
мо віць, у ад кры ты «кос мас». Ства-
рэн нем кан цэп цыі вы ста вы, збо рам 
усіх вы пуск ні коў і, улас на ка жу чы, 
вяр тан нем мо ды на Пар нат зай ма лі-
ся ку ра та ры вы ста вы — мас тацт ва-
знаў ца Тац ця на БЕМ БЕЛЬ і мас так 
Рус лан ВАШ КЕ ВІЧ.

— Мы не ве да лі, што за пра дукт у вы-
ні ку атры ма ец ца, — рас па вя дае Рус лан 
Ваш ке віч. — Нам быў важ ны ча ла ве чы 
фак тар, мы не бы лі ўпэў не ны, на коль кі 
гэ та бу дзе мець да чы нен не да су час на-
га мас тац тва. Але пля цоў ка гіс та рыч на га 
му зея для гэ тай вы ста вы — спе цы яль нае, 
асэн са ва нае, ку ра тар скае ра шэн не. Ка-
ледж Ахрэм чы ка мае да чы нен не да гіс-
то рыі го ра да, да жы вой куль ту ры Мін ска. 
І гэ тым пра ек там мы ха це лі вяр нуць мо ду 
на Пар нат.

Яшчэ ў вы ста вач най за ле пах не све-
жы мі ба то на мі!.. Яны аку рат нень ка скла-
дзе ны ў кніж най ша фе... І спа чат ку гэ тая 
ін ста ля цыя зда ец ца не ве ра год ным воб ра-
зам, сім ва лам, ме та фа рай, арт-аб' ек там. 
А ка лі чы та еш пе рад гіс то рыю Тац ця ны 
Бем бель, аказ ва ец ца, што гэ та да ку мен-
таль ны факт, гіс та рыч на праў дзі вая ша-
фа з ба то на мі. Та ды, ка лі, на прык лад, сам 
Ваш ке віч ву чыў ся ў Пар на це, хі ба што 
ба тон на ву чэн цам ка ле джа-ін тэр на та 
(та ды там дзе ці жы лі па 10-20 ча ла век 
у па коі! Ця пер умо вы змя ні лі ся: жы вуць, 
як у лет ні ку, па двое-трое) вы да ваў ся у 
не аб ме жа ва най коль кас ці. Уся ас тат-
няя ежа бы ла пар цы ён най. Та му ба тон 
быў для пар на таў цаў сім ва лам сва бо ды. 
Бу ду чыя мас та кі і му зы кі (апош нія ву чы-
лі ся ў па ра лель ным «А» кла се) на бі ра лі 
са бе яго ў не аб ме жа ва най коль кас ці, 
да ста ва лі ад туль мя кіш, за лі ва лі па-
від лам, і атрым лі ваў ся не па раў наль на 
смач ны гі ганц кі пі ра жок...

Вы ста ва ў гіст му зеі амаль на па ло ву 
скла да ец ца з та кіх арт-аб' ек таў, якія, 
па сут нас ці, з'яў ля юц ца на род най твор-
час цю, прос та яе тут і ця пер уз на ві лі 
ў ін шых сце нах, вяр ну лі з за па сні каў 
па мя ці, на га да лі пра за баў ныя і кра-
наль ныя мо ман ты мас тац ка га мі ну ла га. 
Вось ста іць ван на з глі най (пры ві тан не, 
скульп та ры!), вось — пры лож ка вая тум-
бач ка з ту а лет най па пе рай, зуб ной па-
стай і кі пя ціль ні кам, а вось — па сыл ка з 
амаль ма гіч ным над пі сам «Бяс цэн нае» 
на драў ля най скры ні. У та кіх пар на таў-
цам пры сы ла лі з до му яб лы кі.

— Наш ка ледж заўж ды быў вель мі 
за па тра ба ва ны, та му што тут сур' ёз ная 
ака дэ міч ная пад рых тоў ка, рас па вя дае 
Люд мі ла ША ХА ВА, кі раў ні ца між на-

род на га ад дзе ла гім на зіі-ка ле джа мас-
тац тваў імя Ахрэм чы ка, якая доў гі час 
з'яў ля ла ся яго ды рэк та рам. — Мы на бі ра-
ем дзя цей з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі ў дру-
гі клас на му зыч нае ад дзя лен не і ў пя ты 
клас на му зыч нае і мас тац кае ад дзя лен ні. 
Ні ко лі не бы ло не да бо ру. Заўж ды ёсць за-
па тра ба ва насць мас тац тва. Апош нія га ды 
кон курс тры маў ся ад 2 да 4 ча ла век на 
мес ца.

Тое, што бе ла рус кая мас тац кая аду-
ка цыя заўж ды бы ла на вель мі вы со кім 
уз роў ні, а на шы твор цы (стан ко выя мас-
та кі, кніж ныя гра фі кі, му зы кі і г.д.) па ста-
ян на пры зна юц ца най леп шы мі ў све це 
на роз ных між на род ных фес ты ва лях і 
кон кур сах — бяс спрэч ны факт. Але ка лі 
ўсё так і Пар нат за па тра ба ва ны і сён ня, 
ча му рап там спат рэ бі ла ся вяр таць мо ду 
на яго? Тут вы ста вач ны пра ект Бем бель 
і Ваш ке ві ча за кра нае больш грун тоў ныя 
гра мад скія і куль тур ніц кія пы тан ні.

— Ня ма за па тра ба ва нас ці ў спе цы я ліс-
тах, якія тут рых ту юц ца, у на шай кан крэт-
най кра і не... — лі чыць мас так Рус лан ВАШ-
КЕ ВІЧ. — Тое, што та кая ба за, як Пар нат, 
ёсць — гэ та цу доў на. Але гэ та та кая са бе 

гуль ня ў бі сер: рых ту юць доб рых пра фе сі я-
на лаў, вы ка наў цаў, ра мес ні каў, якіх по тым 
не вя до ма што ча кае ў рэ аль ным жыц ці. Іх 
ву чаць, вя до ма, не пра ект на му мыс лен-
ню: гэ та сту дыя, ра мяст во, уза-
е ма вы руч ка — та кі «спец наз» 
ад мас тац тва. Лю дзі, га то выя 
спра віц ца з лю бой па стаў ле най 
за да чай. Але дзе гэ тыя за да-
чы?.. І та му лю дзі рас тва ра юц-
ца ў пра сто ры пас ля ву чо бы. 
І гэ та — праб ле ма, хут чэй, не 
са мо га Пар на та... Вось за ро бак 
ма лень кі ў вы клад чы каў. Та му 
ідуць ту ды не са мыя леп шыя 
«бай цы» су час на га мас тац тва... 
Але ж дзе ці пры хо дзяць та ле-
на ві тыя. Трое ма іх дзя цей там 
ву чац ца, я ве даю гэ та знут ры. 
Гэ тае но вае па ка лен не — вось 
дзе сі ла, вось дзе «кан вер соў ная 
ва лю та». Вось ка го мож на бы ло 
б пра соў ваць, па каз ваць. Та ле-
на ві тыя лю дзі з-за не за па тра ба-
ва нас ці бляд не юць, па чы на юць 
са ма ка пан нем зай мац ца...

Кры ты ка на ад рас твор чых 
на ву чаль ных уста но ваў гу-
чыць даў но. На прык лад, ву-
чаць бу ду чых рэ жы сё раў, 
мас та коў або на ват ды зай не-
раў па каз ваць ся бе, шу каць 
свой по чырк і стыль, неш та 
ад мет нае. А ў вы ні ку пас ля 
за кан чэн ня ву чо бы яны аказ-
ва юц ца вы кі ну ты мі ва ўмо вы 
жорст ка га рын ку, дзе ні пра 
які по чырк, стыль і са ма вы-
яў лен не і ве даць ні хто не 
ве дае. Хі ба што трэ ба зра біць кан крэт-
ную рэ клам ную афі шу для кан крэт на-
га за каз чы ка ў пэў ны тэр мін. Але ёсць 
пра сто ра для кан крэт ных за дач: каб 
тыя ж ля до выя па ла цы, ін шыя знач ныя 
аб' ек ты зра біць год ны мі, ад мыс ло вы мі 
ў сэн се ар хі тэк ту ры, ды зай ну і мас тац-
ка га афарм лен ня — коль кі б твор чых 
пра фе сі я на лаў мож на бы ло за дзей ні-
чаць!.. Гэ та, вя до ма, воб раз на ка жу чы. 
Пры клад ных сфер для мас та коў мож на 
пры ду маць шмат. А то атрым лі ва ец ца, 
што выдатныя мас та кі ў нас ёсць, а доб-
ры ды зайн для са мых буй ных аб' ек таў 
і ме ра пры ем стваў зра біць асаб лі ва ня-
ма ка му... Прос та ней кае звя но ў гэ тым 
лан цуж ку згу бі ла ся.

На вы ста ве «Пар нат 84-11Б» са бра-
лі на ват тых вы пуск ні коў, хто даў но знік 
з по ля зро ку або за мя жой, або ў глу хіх 

вёс ках. Так, мож на па ба чыць жы ва піс на 
бя рос це Ула дзі мі ра Ста ру шэн кі. Ён пэў ны 
час пра ца ваў лес ні ком, ця пер — мас так ва 
ўзор ным вяс ко вым ля леч ным тэ ат ры. Тац-
ця на За зу ля зна рок на вы ста ву пры еха ла з 
Санкт-Пе цяр бур га, дзе яна пра цуе на прад-
пры ем стве вя ду чым ды зай не рам адзен ня. 
Аляк сандр Жу каў, пра яко га ад на курс ні кі 
так са ма даў но не чу лі, аб' явіў ся і ака заў ся 
цу доў ным раз бя ром па дрэ ве. Ён жы ве ў Ма-
ла дзеч не і вы ра заў з дрэ ва для вы ста вы... 
ба тон! Вы гля дае ён амаль як са праўд ны.

Усіх гэ тых лю дзей мас тац тва ў той ці 
ін шай сту пе ні па ла ні ла на ўсё жыц цё, і 
Пар нат для іх зна чыць на шмат больш, 
чым прос та шко ла. Без умоў на, ка лі б вы 
пра ву чы лі ся ра зам з не кім з пя та га кла-
са, жы ву чы ў ад ным до ме, як у ад ной 
сям'і, вы зна ю чы ад ну ідэю — мас тац тва 
— на ўрад ці вы б ка лі-не будзь за бы лі-
ся на та кое! Так і гэ тыя твор цы: хтось ці 
больш, хтось ці менш за па тра ба ва ны, але 
жы вуць мас тац твам, ства ра юць яго. А 
мы час та пра іх не дба ем, не бе ра жом 
іх, на ват не ве да ем пра лю дзей, якія 
мо гуць і ўме юць пра ца ваць на ка рысць 
і імідж сва ёй кра і ны. І спа хоп лі ва ем ся 
над та поз на, ка лі ўжо не зра зу ме ла, чый 
гэ та мас так: рус кі, поль скі ці ўсё ж бе-
ла рус кі...

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

Трэба бачыцьТрэба бачыць  ��

ВЯР НУЦЬ МО ДУ НА МАС ТАЦ КУЮ АДУ КА ЦЫЮ
спра бу юць на вы стаў цы, пры све ча най сла ву та му ка ле джу імя Ахрэм чы ка

Кла сі ка мі лі та ра та раў на-
зы ва юць лю дзі. Вя до ма, 
за што: ка лі бы ло на пі са на 
шмат, на пі са на ад мет на пра 
тое, што ад люст роў ва ла час 
і яго дух. А гэ та зна чыць, што 
ў ней кі мо мант ім ёны кла сі-
каў па чы на юць ус пры мац ца 
на ват без улі ку іх твор час ці 
ці праз не вя лі кую яе част ку, 
най больш раз рэ кла ма ва ную 
ці цы та ва ную.

Імя Ар ка дзя Ку ля шо ва, кла сі ка 
бе ла рус кай лі та ра ту ры са вец ка га 
ча су, пры хо дзі ла ў на шу свя до-
масць з дзя цін ства — спа чат ку 
праз верш пра «юна ка на да про-
се» ды паэ му «Сцяг бры га ды». 
Воб раз паэ та склад ваў ся та кі: ідэя, 
най перш ідэя, па тры я тызм, па тры-
я тызм у аб са лю це, па мно жа ны на 
ідэю. У прын цы пе, так і ёсць: Ку ля-
шоў пі саў пра са вец кую ра дзі му, 
пра ва ды ра, ка му ніс таў, пі саў пра-
віль на, уз нёс ла. Ні бы та на ват быў 
не вель мі за да во ле ны па ды хо дам 
Мі ха ся Ча ро та, які рэ да га ваў яго 
пер шы збор нік і імк нуў ся пры браць 
за ліш нюю ўзнёс ласць. Але ж гэ-
та толь кі ўма цоў вае ў дум цы, што, 
зда ец ца, Ку ля шоў шчы ра ве рыў у 
тое, пра што пі саў. Ад нак шчы ра 
ве ры лі мно гія (міль ё ны). А пі саць з 
пе ра ка нан нем і пе ра кон ваць ін шых 
маг лі адзін кі. Та му што ад ной шчы-
рай ве ры ма ла для та го, каб пі саць 
вер шы і паэ мы, ма ла на ват на ву-
чыц ца рыф ма ваць рад кі. Най перш 
трэ ба на ра дзіц ца паэ там. По тым 
трэ ба ім стаць — пе рад людзь мі.

Ку ля шоў не толь кі на ра дзіў ся 
паэ там у Бе ла ру сі, але і стаў ім тут. 
Не, стаў не та ды, ка лі атрым лі ваў 
вы со кія дзяр жаў ныя прэ міі (на ват 
ста лін скія) ці ор дэ ны за пра цу на 
лі та ра тур най ні ве. Стаў, ка лі яго 
рад кі за па лі ў ду шу. Пас ля «пра-
віль на га» вы ву чэн ня твор час ці гэ-
та га паэ та ў шко ле, мя не, на прык-
лад, вель мі ўра зі ла, ка лі ў ад ным з 
кан цэр таў, дзе спя ва лі «Пес ня ры», 
аб' яві лі пес ню на верш Ар ка дзя 
Ку ля шо ва. Та ды гэ та бы ло ад-
крыц цё: мож на пі саць пра сталь-
ных лю дзей і ў той жа час быць 
лі ры кам, сло вы яко га гу чаць пра-
нік нё на: «Бы вай, абу джа ная сэр-
цам, да ра гая...» І гэ тыя сло вы не 
трэ ба бы ло ву чыць на ўмыс на, яны 
са мі прый шлі, са мі за ста лі ся. Са мі 
ўзні ка юць у не ка то рыя мо ман ты, 
ка лі ўсё не так і сэр ца раз ры ва ец-
ца: «Стаю на ро ста нях бы лых, а з 
пад ня бес ся// Са мот ным жаў ран-
кам зві ніць і пла ча май». Ад крыц-

цё бы ло вель мі не ча ка ным: пес ні 
ж звы чай на ма юць свой лёс, які 
ў свя до мас ці больш ста су ец ца з 
ім ёна мі вы ка наў цаў. Але ж у бе-
ла рус кай куль ту ры пес ні, ство ра-
ныя не «на сло вы», а «на вер шы», 
ма юць не прос та па пу ляр насць, 
яны на бы ва юць ста тус мас тац кіх 
тво раў. Гэ та быў ін шы Ку ля шоў. 
Ён та кім ад крыў ся ад ной чы — не 
сталь ны, хоць і за гар та ва ны жыц-
цём, вай ной, ін шы мі вы пра ба ван-
ня мі, як пры зна ваў ся сам у ад ным 
з вер шаў:
Па шан ца ва ла трой чы мне,
Я трой чы, вы пра стаў шы ру кі,
Ля жаў не ў лож ку, а ў тру не...
Я знаю, што та кое му кі.

Шмат што ў ра зу мен ні і ад чу-
ван ні паэ таў за ле жыць на са мрэч 
ад нас са міх, ад та го, што мы пра-
чы та лі ў іх рад ках. Што пра чы та-
лі, мо жа быць, і па між імі. Та му 
што дру гім моц ным ура жан нем ад 
твор час ці Ку ля шо ва для мя не бы-
ла паэ ма «Ха му ці ус». Сам факт, 
што ён у 1975 го дзе звяр нуў ся да 
асо бы Кас ту ся Ка лі ноў ска га, зда-
ец ца не ве ра год ным: гэ та той час, 
ка лі га лоў ны мі дзей ны мі пер са на-
жа мі ўсіх сфер бы лі пар тый ныя 
бо сы, якія «вя шча лі» з тры бун. 
Праў да, бы лі ге роі — тыя, хто зда-
быў пе ра мо гу на фран тах апош-
няй вай ны. Але Ку ля шоў па ка заў 
ін ша га ге роя, з «ня мод на га» ў той 
пе ры яд ча су, які ад даў жыц цё за 
ра дзі му. Ге роя ін ша га га тун ку, 
які ўва саб ляў ін шы па тры я тызм. 
Прос та Ку ля шоў быў бе ла рус кім 
паэ там...

Ён па кі нуў пас ля ся бе ка ля 
30 кніг паэ зіі. Пер шыя збор ні кі, 
як, на прык лад, «Роск віт зям лі» 
(1930), «Ме дзі дождж» (1932), 
«Па пес ню, па сон ца» (1932), 

прад стаў ле ны на вы ста ве «...І 
сэр ца аб па ле на сма гай рад ка», 
што 6 лю та га, у дзень 100-га до-
ва га юбі лею паэ та, ад кры ла ся ў 
Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ-
цы імя Яку ба Ко ла са На цы я наль-
най Ака дэ міі На вук Бе ла ру сі. Тут 
жа мож на па ба чыць пе ра кла ды 
яго вер шаў на ўкра ін скую, поль-
скую, рус кую, анг лій скую, лі тоў-
скую, ар мян скую, на ват ман голь-
скую мо вы. Сам Ар кадзь Ку ля шоў 
так са ма зай маў ся пе ра кла да мі: 
дзя ку ю чы яму па-бе ла рус ку мож-
на пра чы таць «Цы га ноў» і «Яў ге-
на Ане гі на» Пуш кі на, лі ры ку Лер-
ман та ва, Ясе ні на, Ма я коў ска га і 
ін шых рус кіх паэ таў. Ку ля шоў, між 
ін шым, меў да чы нен не да раз віц-
ця бе ла рус ка га кі но ў са вец кі час, 
та му што з'яў ляў ся га лоў ным рэ-
дак та рам кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм» і на ват спры чы ніў ся да 
ства рэн ня сцэ на ры яў та кіх філь-
маў, як «Чыр во нае ліс це», «Пер-
шыя вы пра ба ван ні», «За пом нім 
гэ ты дзень».

Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе-
ла рус кай лі та ра ту ры прад ста віў 
да юбі лею ру ка пі сы, на тат ні кі, 
уз на га ро ды на род на га паэ та Бе-
ла ру сі — усё мож на па гля дзець 
на вы стаў цы. У дзень на ра джэн-
ня Ку ля шо ва ад бы ла ся му зыч на-
паэ тыч ная ве ча ры на, дзе гу ча лі 
сло вы — яго і пра яго. Ад мет на, 
што на шчад кі Ар ка дзя Ку ля шо ва 
пра цяг ва юць слу жыць бе ла рус кай 
куль ту ры, на прык лад, унук Ула дзі-
мір Бер бе раў ства рыў фальк лор-
ны ан самбль «Ліц ві ны». Праў нуч-
ка Але ся Іса — ма ла дая мас тач ка. 
Але ка лі слу ха еш іх пес ні і гля дзіш 
ма люн кі, то дум ка пры хо дзіць ад-
на: буй ная ра ка заў сё ды мае свой 
вы ток. Як і твор часць.

Ар кадзь Ку ля шоў пра жыў не 
над та доў гае жыц цё (64 га ды). Але 
ў яго паэ зіі пра цяг ва ец ца жыц цё ду-
ху, які ўсё ж бес смя рот ны. І га лоў-
нае ў яго твор час ці тое, што праз 
яе ў скла да ны са вец кі час штуч най 
ры то ры кі пра бі ва лі ся пром ні свят-
ла бе ла рус ка га сло ва. На ват та ды, 
на ват у гла баль ным утва рэн ні пад 
наз вай Са вец кі Са юз за яў ля ла ся 
пра ад мет насць бе ла рус кай куль-
ту ры — праз лі та ра ту ру.

100-год дзе Ар ка дзя Ку ля шо ва, 
якое ад зна ча ец ца ў кра і не сё ле та, 
— на го да для та го, каб звяр нуц ца 
да бе ла рус ка га сло ва і ай чын най 
паэ зіі. На са мрэч яна бы ла яго сця-
гам, які трэ ба бы ло ўтры маць і пе-
ра даць на ступ ным па ка лен ням.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ВАР ТА НА ВЕ ДАЦЬ:
Вы ста ва «Пар нат 84-11Б» — гэ та 
яшчэ і шмат ін шых спа да рож ных 
ме ра пры ем стваў. Так, 13 лю та га а 
15 га дзі не ад бу дзец ца лек цыя-дыя лог 
«Тэ о рыя і прак ты кі паў ся дзён нас ці» 
куль ту ро ла га Ган ны Ва шчын чук. 18 лю та га 
а 17-й прой дзе кан цэрт гур та Apple Tea, 
не ка то рыя ўдзель ні кі яко га — вы пуск ні кі 
Пар на та. 21 лю та га а 12-й прой дзе 
«круг лы стол» «Пар нат і яго ро ля ў 
фар мі ра ван ні мас тац кай элі ты Бе ла ру сі».

Тац ця на Бем бель час туе ўсіх пар на таў скім Тац ця на Бем бель час туе ўсіх пар на таў скім 
пад вя чор кам: бу тэль ка ке фі ру, паў ба то на.пад вя чор кам: бу тэль ка ке фі ру, паў ба то на.

Дып лом ная пра ца Пят ра Па рхі мо ві ча. Ка жуць, што сён няш нія вы пуск ні кі Ака дэ міі мас тац тваў 
так ма ля ваць ужо не ўме юць.

Жы ва піс ныя тво ры Рус ла на Ваш ке ві ча. Кан струк тыў на.Жы ва піс ныя тво ры Рус ла на Ваш ке ві ча. Кан струк тыў на.

Фо таздымкі Над зеі БУ ЖАН.

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

АР КАДЗЬ КУ ЛЯ ШОЎ 
І ЯГО СЦЯГ

Увесь 2014 год праходзіць пад знакам юбілею на род на га паэ та

ДА ПАЭ ЗІІ
Я — вя зень твой, а ты — мая тур ма,
Асу джан я лю боўю па жыц цё ва.
Зня во лен не маё да тэр мі но ва
Ты ска ра ціць спя ша еш ся дар ма.

Да рэм на, за ня во ліў шы дру го га,
Ты вар ту па мян ша еш мне ўдвая -
Не мае сэн су гэ та за сця ро га
І гэ тая прад бач лі васць твая.

Я не збя гу, па збаў ле ны на гля ду,
Не пе ра ста ну лан цу гом гры мець,
Што дзень ха дзіць на шпа цыр па рас кла ду,
Га ла да ваць і ў кар ца ры ка лець.

Не мо жаш ты мя не па зба віць мо вы,
Змя ніць мой лёс ула даю сва ёй,
Не ты мя не аб ра ла — вя зень твой
Аб раў ця бе на тэр мін па жыц цё вы.

Ар кадзь КУ ЛЯ ШОЎ
Не су стра кац ца

мне больш ні ко лі
З ма ім ма лен ствам

у чыс тым по лі,
З ма ім юнац твам

у ле се цём ным,
З ма ім ва ен ным

жыц цём бяз до мным.
Па ці хіх вул ках,

па трак тах гул кіх
Прай шлі ма лен ства,

юнац тва ле ты
І, пе ра ку ле ныя ў ра чул ках,
Сплы лі з ва дою

на край пла не ты.
Яны ўжо —

кроп ля свят ла ў су све це.
А я, не веч ны і не цярп лі вы,
Ча каць не згод ны,

што нех та не дзе
Пра явіць не ка лі

іх не га ты вы.
Мне б хут касць дум кі,

бляск уяў лен ня,
Каб мог я сло вам

да гнаць пра мен не
І не ча ка ным

спы ніць эк ра нам
Га ды бы лыя

на во ка мгнен не.
Я б га ла вою

пры паў ссі ве лай
Та ды б да ног іх,

ад шчас ця пла каў,
У чыс тым по лі

па пе ры бе лай,
У цём ным ле се

чар ніль ных зна каў.
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«ВЫ ЎСЁ, ВЫ ЎСЁ ПЕ РА ЧЫ ТАЙ ЦЕ...»
Аляк сей ПЫ СІН — 

аў тар вер ша 
«Па мя ці Ар ка дзя Ку ля шо ва»:

Ка лі б вяс не, Дняп ру і чай цы
Па-свой му мог ска заць я так:
Вы ўсё, вы ўсё пе ра чы тай це,
Што на пі саў пра вас зям ляк.
Ды ве даю — на іў на гэ та,
І лес, і по ле, і ра ка —
Яны су аў та ры паэ та
Ў ства рэн ні сло ва і рад ка.
І пэў на, ужо ад іх па чуў ты,
Хто свет ла ўзве яў зем ля ку
Ба лад ны боль і сму так чуй ны,
Што ў тым жа сло ве і рад ку.
З ім акі я ны раз маў ля лі,
Вя ла з ім веч насць дыя лог.
Сяб роў, што тай на да вя ра лі,
Вы слух ваць і бяз моў ных мог.
Бы лі шля хі і цень пры ва ла,
І пік з глы бін най вы шы нёй...
У ле се вог ні шча сплы ва ла
Пе рад ня зве да най мя жой.
І што яму агонь вы свеч ваў,
Што за штры хоў ваў по бач змрок?
Раз мо ва з веч нас цю — не ве ча,
Ды пром нем веч нас ці — ра док.
У ім і сі ня ва, і чыр вань,
У ім усё, чым да ра жым,
Усё, што бу дзем пе ра чыт ваць
Мы без яго жыц цём сва ім.

Ку ля шоў скія чы тан ні пра вод-
зяц ца што год 6 лю та га ў Кас цю ко-
ві чах і Ма гі лё ве. А ў сё лет ні юбі лей 
яны пра хо дзяць на зям лі ма гі лёў-
скай і бе ла рус кай паў сюд на.

Вік тар АР ЦЕМ' ЕЎ
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РА ЗУ МЕН НЕ ЦЕ ЛА
Лю таў скія (з)ру хі тэ ат раль най «ПлаSт фор мы»

Аркадзь Куляшоў — лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі СССР. Мінск, 1946 г. 
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«СВЯ ТА ДЗЯ ЦІН СТВА»
Цэнтр мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі Фрун зен ска га ра-
ё на г. Мін ска ад зна чае «Свя та дзя цін ства» — дзень ад чы не ных 
дзвя рэй, які пра во дзіц ца ў му зеі раз віц ця аду ка цыі ў апош нюю 
су бо ту ме ся ца.

Ме ра пры ем ства ста ла ўжо тра ды цый ным. Яно да па ма гае не толь кі 
пры цяг нуць вуч няў да на вед ван ня гурт коў, але і дае маг чы масць па-
зна ё міць «дзя цей цы ві лі за цыі» з прад ме та мі мі ну ла га: пё ра вай руч кай, 
лі чыль ні ка мі, сшыт кам з пра ма кат кай, а так са ма са школь най фор май, 
у якой ся дзе лі за парт амі іх ба бу лі і дзя ду лі.

Апош ні дзень ад чы не ных дзвя рэй пад вёў вы нік на ва год нім свя там: 
ма лым па ка за лі філь мы пра гіс то рыю ёлач ных ца цак, пра па на ва лі пры-
няць удзел у гуль ня вой пра гра ме «Пер са на жы зі мы», а дзе ці з гурт ка 
«Бат лей ка» па ка за лі ад на год кам ца цач ныя спек так лі.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА.

ПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯ ТА ЛЕ НА ВІ ТЫХ
У Ма гі лё ве ад свят ка ва лі юбі лей сту дыі, ад куль па чаў ся твор чы 
шлях Але ны Лан ской і Іва на Бус лая.

На род ная сту дыя 
ва ка лу «Друж ба кі і 
сяб роў кі», якая ство-
ра на на ба зе Ма гі лёў-
ска га эка на міч на га 
пра фе сій на-тэх ніч на га 
ка ле джа, ад зна чы ла 
15 га доў. Сён ня гэ та 
ад на з леп шых куз няў 
юных та лен таў у Ма-
гі лё ве. Яе вы ха ван цы 
не ад на ра зо ва пры зна-
ва лі ся пе ра мож ца мі і 
пры зё ра мі аб лас ных, 
рэс пуб лі кан скіх і між-
на род ных кон кур саў. 
Ме на ві та яна ста ла 
стар та вай пля цоў кай 
для за слу жа най ар-
тыст кі Бе ла ру сі Але ны 
Лан ской і пе ра мож цы 
кон кур су эст рад ных 
вы ка наў цаў «Ся рэб-
ра ны гра ма фон» Іва на Бус лая. Ра зам з ін шы мі вы ха ван ца мі сту дыі, 
якія пры еха лі на свя та, яны пры ня лі ўдзел у кан цэр це на сцэ не Па ла ца 
куль ту ры воб лас ці.

Пад час свят ка ван ня тан ца валь ны гурт «Дэ нсхаўз», які ўва хо дзіць 
у склад сту дыі ва ка лу, быў пры зна ны на род ным, а са ма сту дыя ў чар-
го вы раз па цвер дзі ла гэ та га на ро вае зван не. Ві ноў ні кам ура чыс тас ці 
бы лі ўру ча ны Га на ро выя гра ма ты і па дзя кі ад абл вы кан ка ма, а так са ма 
не аб ход ныя для твор чай пра цы па да рун кі ад спон са раў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фота БЕЛТА.


