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Бе лы, як чыс ты ар куш 
Гэ ты пра ект трэ ба бы ло зра біць: у ХХ 

ста год дзі на ра дзіў ся і пра соў ваў ся міф пра 
тое, што бе ла рус кае мас тац тва ства ра ла ся 
ў са вец кі час. Гэ та на огул бя да Бе ла ру сі, 
што па доб ныя мі фы ад лу чы лі нас ад вя лі-
кай част кі пра фе сій най мас тац кай куль-
ту ры. І та му ства ра ла ся ўра жан не, што і ў 
вы яў лен чым мас тац тве мы ні чо га не ме лі, 
і ў му зы цы — усё «не на шы», а лі та ра ту ра 
ўзнік ла, на тхнё ная рэ ва лю цый ны мі па ве-
ва мі кан ца ХІХ — па чат ку ХХ стст. І гэ так 
да лей. Але ж вось, ка лі лас ка: кні га Сі мя о-
на По лац ка га «По сах кі ра ван ня» 1667 го да 
вы дан ня — зва рот з на шых аб ша раў да 
су сед ніх, да тых, хто быў не су праць па ву-
чыц ца ў ліц він ска га ма на ха. Па ба чыць яе 
мож на на вы ста ве. Як і «Ста тут Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га», вер ну ты на ра дзі му. 
А вось аб ра зы — з ка лек цыі на цы я наль на-
га мас тац ка га му зея. Аб ра зы на шы та кія 
бліз кія сэр цу: вель мі ча ла ве чыя, а цар скія 
ва ро ты — як цар скія па да рун кі та ле на ві та-
га май стра Бо гу.

Та лен та мі зям ля пры рас тае. Па та лен тах 
яе па зна юць. З та лен ту і ўмен ня і жа дан ня 
ства раць неш та і ўзрас тае. Вось хоць бы 

на ста ра жыт ныя ўпры га жэн ні па гля дзець: з 
зо ла та і звы чай на га ме та лу, але зроб ле ныя 
так, што і ця пер бы ца ры цай у іх вы гля да ла! 
Бран за ле ты і за вуш ні цы, ці яшчэ ці ка вая дэ-
таль — скро не выя кол цы. Мож на спа кой на 
су час ным ды зай не рам узяць ідэю на ўзбра-
ен не: мо да шу кае ары гі наль нае — дык ча му 
ж не ва ўлас най куль ту ры?

У гэ тым кан тэкс це ў Бе ла ру сі па він на 
па чац ца мо да на лю боў да мас тац тва. Ка-
лі штось ці ве да еш, то не мо жаш гэ та не 

па лю біць. Вы ста ва «Дзе сяць 
ста год дзяў мас тац тва Бе ла-
ру сі» да зва ляе і ад крыць для 
ся бе тое, ча го ў свя до мас ці, 
мо жа быць, да гэ туль не бы-
ло. Але ўсё мож на за фік са-
ваць — на чыс тым ар ку шы 
лю бое ад цен не ба чыц ца вы-
раз на.

Бла кіт ны, 
як ня бё сы 

Пра ект у пер шую чар гу 
асвет ніц кі: усе на быт кі ай-
чын най куль ту ры за апош нія 
дзе сяць ста год дзяў сіс тэ ма ты за ва ны, па-
да юц ца ў кан тэкс це эпох (ад ві зан тый скай 
тра ды цыі да най ноў шых эпох, ка лі мас тац-
тва ста ла раз ві вац ца ў дыя ло гу куль тур), 
зна ё мяць з но вы мі най су час ны мі плы ня мі. 
Та кі па ды ход да зва ляе лепш зра зу мець: 
ча му не ка то рыя тво ры ўспры ма юц ца як 
шэ дэў ры. Ча му яны на са мрэч — шэ дэў ры. 
Праў да, пе рад ар га ні за та ра мі ста я ла аб са-
лют на не да ся галь ная за да ча — па ка заць 
усё ба гац це ў ад ным пра ек це. Ака за ла ся, 
што па ка заць ёсць што, да во дзі ла ся вы бі-
раць тое, што най лепш свед чыць пра час 
і раз віц цё ў ім бе ла рус кай куль ту ры. У вы-
ні ку ў экс па зі цыі прад стаў ле ны 500 экс па-
на таў з 29 му зе яў кра і ны, кар па ра тыў ных 
і пры ват ных ка лек цый.

— На вед валь ні кі ўба чаць ба гац це бе-
ла рус кай гіс то рыі і ўні каль насць куль ту ры. 
Для та го, каб прад ста віць усё, што ха це ла-
ся, нам да вя ло ся зняць част ку па ста ян най 
экс па зі цыі (не ха па ла пло шчаў), — ад зна-
чыў ды рэк тар На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея Ула дзі мір Пра кап цоў.

Бла кіт ны — ко лер свет лых на дзей. І яны 
спраў джва юц ца дзя ку ю чы та му, што ёсць 

ці ка васць да ай чын най куль ту ры з бо ку тых, 
хто хо ча ба чыць кра і ну ба га тай у лю бым 
сэн се. Па чат кам здзяйс нен ня са мых сме-
лых мар і на дзей бы ла вы ста ва з ка лек цыі 
«Бел газп рам бан ка», якая зна ё мі ла з тво-
ра мі мас та коў па рыж скай шко лы. Бе ла русь 
уба чы ла кар ці ны тых, пра ка го мож на бы ло 
чы таць: Су ці на, Кі ко і на, Цар фі на ды ін шых 
мас та коў, якія бы лі ро дам ад сюль. І вось жа 
вяр та юц ца сю ды з асоб ны мі тво ра мі, якія 
ад шук ва юць за мя жой і вы ку па юць ар га ні-

за цыі і на ват пры ват ныя асо бы з Бе ла ру сі. 
На прык лад, твор Ха і ма Су ці на «Ева», які 
на бы лі на аў кцы ё не Sotheby's за 1 міль ён 
860 ты сяч до ла раў — са мы да ра гі экс па нат. 
Але для вы ста вы з ім прый шло ся па пра ца-
ваць рэ стаў ра та рам. Так са ма, як і з «Парт-
рэ там паэ та Та ма ша За на» (аў тар ства бе-
ла рус ка га ра ман ты ка Ва лен ція Вань ко в і ча). 
Да ня даў ня га ча су кар цін гэ та га мас та ка 
на огул не бы ло ў Бе ла ру сі, але «Бел газ-
п рам банк» вяр нуў гэ ты твор, на быў шы яго ў 
пры ват на га ка лек цы я не ра. На са мрэч столь-
кі ім ёнаў да ла Бе ла русь све ту, але, ства-
ра ю чы не дзе да лё ка, яны ўсё роў на нес лі 
ад цен ні зям лі, якая да ла ім жыц цё.

На сы ча ныя, як зям ля 
На ла га ты пе вы ста вы — дрэ ва ў раз-

рэ зе. Яшчэ адзін змяс тоў ны сім вал — як 
слаі і га ды ўтва ра юць шы ро кі ствол. Гля-
дзіш на дрэ ва — і не ба чыш гэ тых ве ка вых 
коль цаў. А на са мрэч яно та кое ма гут нае 
не здар ма. Усё склад ва ец ца: раз на стай нае 
мас тац тва ХХ ста год дзя (якое па ўста ва ла 
дзя ку ю чы раз віц цю мас тац кай аду ка цыі 
ў са вец кі час) зай гра ла ра зам з тво ра мі 
па пя рэд ніх эпох — парт рэ таў, пей за жаў 
вя до мых і не вя до мых мас та коў.

На ад ва рот, пад крэс ле ны мо мант, што 
аў тар не вя до мы да зва ляе ўя віць, коль кі 
яшчэ та ям ніц ча ка юць ад крыц ця. І на ват 
пры ро да твор час ці вя до мых мас та коў па-
да ец ца за гад ка вай. Той жа Язэп Драз до віч 
на коль кі роз ным мог быць: фан тас тыч ныя 
су све ты апі саў так, ні бы та жыў у па ра лель-
най пра сто ры. Але ка лі гля дзіш яго ма ля ва-
ны ды ва нок, то ўзні кае дум ка пра тое, што 
бе ла рус кая мас тац кая рэ ча іс насць — гэ та 
су поль насць па ра лель ных пра сто раў, якія 
плы вуць кож ная сва ім шля хам, але ў адзін 
бок. Свед чан не — ін шы ды ва нок на іў най 
мас тач кі Але ны Кіш.

Зям ля не цер піць пус тэ чы. Ка лі на ней-
кай яе тэ ры то рыі ні чо га не па са дзі лі, то 
неш та ўзрас тае са мо і мо жа даць ка рыс ны 
плод ці пры го жую квет ку. Паз ней тэ ры то-
рыю ста нуць апра цоў ваць свя до ма, каб 
неш та вы рас ціць. У са вец кі час вы рас лі 
па ка лен ні твор цаў. Яны пра ца ва лі і з ідэ-
яй, і дзе ля мас тац тва. Апя ва лі кра і ну (як 
П. Мас ле ні каў, Г. Ва шчан ка, М. Дан цыг ды 
ін шыя). Ба чы лі сваю пры га жосць у жыц-
ці (як В. Цвір ка, М. Се ля шчук…). І пра цяг-
ва юць яе ба чыць на во кал (Л. Шча мя лёў, 
Р. Ба таль ё нак, В. Шка ру ба, У. Тоў сцік…). 
І пра цяг ва юць нес ці ідэі (Ф. Януш ке віч, 
В. Ша ран го віч, Р. Сіт ні ца ды ін шыя). Але 
ёсць і но выя па ка лен ні твор цаў, якія ўспры-
ма юць свет па-свой му праз не ча ка ныя воб-
ра зы — у кар ці нах (на прык лад, Р. Ваш ке віч 
з яго жоў тым тэ ніс ным мя чы кам у аб са лют-
на «ядо мым» на цюр мор це), скульп ту рах 
(на прык лад, К. Се лі ха наў і яго «ча ла ве чая» 
пі ра мі да), мас тац кіх аб' ек тах, якія па тра бу-
юць кан цэп ту аль на га асэн са ван ня (па доб на 

пра ек ту ХХ ста год дзя С. Вой чан-
кі і У. Цэс ле ра). Але на ХХ ста год-
дзі ўсё не спы ня ец ца…

— Мне зда ец ца, што гэ ты пра-
ект уні каль ны не толь кі экс клю зіў-
нас цю. Бу дзе шмат кры ты кі: ча му 
абра ны ме на ві та гэ тыя экс па на-
ты. Бу дуць спрэч кі, асаб лі ва за 
«Ме та мар фо зы ХХ ста год дзя», — 
пры зна ец ца стар шы ня праў лен ня 
«Бел газп рам бан ка» Вік тар Ба ба-
ры ка. — Для нас уні каль насць пры 
ўсёй мас тац кай каш тоў нас ці не ў 
гэ тым. Я не ду маў, што ў ад ным 
мес цы мы мо жам са браць у та кой 
коль кас ці раз на пла на вых лю дзей, 
му зе яў і экс па на таў. Уні каль насць 
ме на ві та ў гэ тым: у нас ёсць неш-
та та кое, дзе ля ча го, ах вя ру ю чы 
ўсі мі на шы мі ад роз нен ня мі, мы 
ад да дзім са мае леп шае. Ёсць 
ідэя, якая аб' яд на ла нас, та кіх роз-
ных — му зей ных ра бот ні каў, біз-
нес, пры ват ных ка лек цы я не раў, і 
мы пра ца ва лі су поль на.

Чыр во ны,
як кроп ля пры час ця 

Ка лі хто яшчэ не ба чыў бе ла-
рус ка га мас тац тва, то са мы час 
зна ё міц ца з ім: вы ста ва ство ра на 
з лю боўю да гле да ча, пры чым 
са ма га роз на га, не аба вяз ко ва 
аба зна на га спе цы я ліс та і тон ка-
га зна та ка. Са мы прос ты ча ла-

век — што на зы ва ец ца, ад зям лі — тут не 
раз гу біц ца і ўсё зра зу мее. Та му што яму 
гэ та тлу ма чаць. Тво ры сіс тэ ма ты за ва ны па 
тэ мах і ча се. Да кож на га з раз дзе лаў ёсць 
тэкс та вае су пра ва джэн не, якое з'яў ля ец ца 
свое асаб лі вым гі дам па бе ла рус кім ча се і 
мас тац кіх шко лах. І ка лі хто яшчэ не з'яў-
ля ец ца пры хіль ні кам ай чын на га мас тац тва, 
то са мы час раз віт вац ца са стэ рэа тып ным 
мыс лен нем і па чы наць яго лю біць: не прос-
та та му, што яно на ша, а та му, што ў кож-
ны пе ры яд раз віц ця яно іш ло ў кан тэкс це 
куль ту ры су свет най. А бы ло і так, што на 
са май вы со кай хва лі, якая да нас да ка ці-
ла ся, на жаль, ня свое ча со ва. Але яго трэ-
ба ве даць, каб лепш ра зу мець: што ёсць 
на ша Бе ла русь, з ча го яна па ўста ва ла, як 
уме ла ад наў ляц ца пас ля страт. Як уваск ра-
са ла для но ва га раз віц ця (згодна з Боскім 
таінствам). І ўсё гэ та ска за на ў мас тац тве і 
ілюст ру ец ца праз яго.

— Ідэя пра ек та на ра джа ла ся ў «Бел газ-
п рам бан ку». Тое, што ро біць банк (вяр тан не 
на ра дзі му гіс та рыч най спад чы ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, па пу ля ры за цыя бе ла рус ка га 
мас тац тва), — гэ та гра ма дзян ская па зі цыя, 
мі сія. Мы, ак цы я не ры «Бел газп рам бан ка», 
ад на душ на пад тры ма лі гэ ты пра ект. Экс па-
зі цыя ство ра на з лю боўю і вя лі кай ува гай і 
ло гі кай, крок за кро кам ад кры вае ста рон кі 
бе ла рус кай гіс то рыі, — ска заў на ад крыц-
ці стар шы ня са ве та ды рэк та раў «Бел газ-
п рам бан ка», на мес нік праў лен ня, на чаль-
нік фі нан са ва-эка на міч на га дэ парт амен та 
«Газп рам» Анд рэй Круг лоў.

— Дзіў на тое, што пра ект «Дзе сяць ста-
год дзяў мас тац тва Бе ла ру сі» па ка заў цу ды 
ар га ні за цыі, вы на ход лі вас ці. Ён зроб ле-
ны на са мым вы со кім уз роў ні і за вель мі 
ка рот кі тэр мін — уся го 9 ме ся цаў, — ад-
зна чыў мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс 
Свят лоў. — Каб умяс ціць у гэ тай пра сто ры 
мас тац тва дзе ся ці ста год дзяў, трэ ба ва ло-
даць мас тац твам ства рэн ня экс па зі цый.

Зноў бе лы,
як ста рон ка для пра ця гу 

Вы ста ва, прад стаў ле ная ў год 75-год дзя 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру-
сі, бу дзе доў жыц ца два ме ся цы, што да зво-
ліць азна ё міц ца з ім боль шай коль кас ці жы-
ха роў Бе ла ру сі і за меж ных гас цей: пад час 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі ёсць маг чы масць 
прад ста віць Бе ла русь не толь кі спар тыў-
ную. За Бе ла рус сю куль тур най — ста год дзі 
і ім ёны. З ёй ін тэ лект, фан та зія, цу доў ныя 
ідэі. І та лент. Што і за ра джае ап ты міз мам: 
усё ка лі не па чы на ец ца, то пра цяг ва ец ца.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

P. S. Гэ ты ма тэ ры ял больш ад па вя даў 
бы ду ху вы ста вы, ка лі б за мест аў тар скіх 
рад коў змя шчаў бы ім ёны ўсіх твор цаў, якіх 
да ла Бе ла русь. Але з мес цам на па ла се 
дак лад на бы лі б праб ле мы…

�

Бе ла рус кай дра ма тур гіі на 
тэ ат раль най сцэ не ста но-
віц ца больш. На шы тэ ат ры 
ста лі звяр тац ца да гіс та-
рыч ных асоб, да ай чын най 
кла січ най лі та ра ту ры, ува-
саб ля ю чы яе ў су час ным 
пра чы тан ні.

Але ж у тэ ат ры хо чац ца ўба-
чыць і ся бе збо ку, праз па ста-
ноў кі пра бе ла ру саў ХХІ ста год-
дзя — і вось па кры се пры хо дзіць 
на сцэ ну бе ла рус кая «но вая 
дра ма», доб ра вя до мая за ме-
жа мі на шай кра і ны… Раз мо вы 
пра стан ай чын на га тэ ат раль на-
га мас тац тва ажыў ля юц ца на-
пры кан цы са ка ві ка — блі жэй да 
Між на род на га дня тэ ат ра. Свя-
та — гэ та на го да не толь кі для 
ра дас ці, але і для пэў на га ана-
лі зу: ку ды наш бе ла рус кі тэ атр 
ру ха ец ца. І што ў ім ёсць улас на 
бе ла рус ка га? Та му пры сут насць 
на ай чын най сцэ не п'ес, опер, 
ба ле таў і мю зік лаў бе ла рус кіх 
аў та раў і ста ла сё ле та га лоў най 
тэ май для аб мер ка ван ня.

Якія ж фан тас тыч ныя лю-
дзі — слу жы це лі тэ ат ра! У іх 
свя та, ім бы раз ня во ліц ца ды… 
А яны не пра ся бе, а ўсё пра яго, 
гле да ча, кла по цяц ца: ства ра юць 
для яго ка пус ні кі, прэм' е ры, ла-
дзяць су стрэ чы. І раз ва жа юць 
пра сваё са мае ба лю чае:

— Уя ві це са бе, што мы, На-
цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма-
тыч ны тэ атр імя Гор ка га, які 
вя до мы як «рус кі», вы ра шы лі 
пра жыць се зон з бе ла рус кай 
дра ма тур гі яй! — пе ра кон ваў 
ды рэк тар тэ ат ра Эду ард ГЕ-
РА СІ МО ВІЧ. — Ка лі нех та су-
мня ва ец ца, што, маў ляў, ня ма 
ча го ста віць, то мы тут іра ні зу-
ем: бе ла рус кая кла сі ка мо жа 
быць ак ту аль ная заў сё ды. На-
прык лад, Ба рыс Лу цэн ка ажыц-
ця віў па ста ноў ку «За цю ка на га 
апост ала» Ма ка ён ка. Спек такль 
атры маў наз ву «Ара кул». Быў 
ад ной чы ці ка вы мо мант, ка лі мы 
атры ма лі ана нім ную п'е су «Эк-

зе ку тар» (пра цяг «Рэ ві зо ра»). 
Вы свет лі ла ся по тым, што аў тар 
яе Аляк сей Ду да раў, а пра цяг 
го га леў скай тэ мы ака заў ся ці-
ка вы і ак ту аль ны для па ста ноў кі 
на сцэ не. Мы звяр та ем ся і да 
ма ла дых бе ла рус кіх аў та раў. 
Мі ка лай Руд коў скі на пі саў ін-
сцэ ні роў ку па вод ле «Бе саў» 
Да ста еў ска га. І мож на ска заць, 
што наш тэ атр са праў ды на цы-
я наль ны. Але на цы я наль нае ў 
су час ным бе ла рус кім тэ ат ры, на 
наш по гляд, — гэ та не толь кі мо-
ва, а на огул пры на леж насць да 
пэў най на цыі, ак ту аль насць тэм 
ме на ві та для яе. Мы свед чым: 
спек такль рус ка га дра ма тыч-
на га тэ ат ра імя Гор ка га мо жа 
быць на цы я наль ным па ду ху. 
Та кім, на на шу дум ку, па ві нен 
стаць но вы пра ект «Пяс няр», 
пры све ча ны Ула дзі мі ру Му ля-
ві ну, п'е су пра яко га на пі саў 
Ва сіль Дрань ко-Май сюк. Ця пер 
вы ра ша ец ца пы тан не гэ тай па-
ста ноў кі з да па мо гай дзярж-

фі нан са ван ня і част ко ва па-за 
бюд жэт ных срод каў (спек такль 
да во лі да ра гі).

— Мы спра бу ем і без вя лі кіх 
гро шай неш та ра біць, — да дае 
Аляк сандр ПЯТ РО ВІЧ, ды рэк-
тар Беларускага дзяр жаў на-
га акадэмічнага му зыч на га 
тэ ат ра. На прык лад, у нас з'я-
віў ся пер шы бе ла рус кі мю зікл 
«Соф'я Галь шан ская» на му зы-
ку Ула дзі мі ра Кан дру се ві ча, які 
ка рыс та ец ца ці ка вас цю ў пуб лі кі 
ў Мін ску. Але гэ ты спек такль мы 
пла ну ем па ка заць 24 мая ў Галь-
ша нах на ад кры тай пля цоў цы: 
пры вя зём гіс то рыю лю дзям, якія 
ды ха юць яе па вет рам, ча сам не 
ду ма ю чы пра гэ та…

— У Вя лі кім тэ ат ры опе ры і 
ба ле та ў апош нія га ды з'я ві лі ся 
ці ка выя бе ла рус кія тво ры: гіс-
та рыч ная опе ра Яна Го лан да 
«Чу жое ба гац це ні ко му не слу-
жыць», опе ра Дзміт рыя Смоль-
ска га «Сі вая ле ген да» і ба лет 

Вя ча сла ва Куз ня цо ва «Князь 
Ві таўт». У ба ле це з'я віў ся ці ка-
вы су час ны спек такль на му зы ку 
Але га Ха дос кі «За ла ча кан ня». 
Мы не збі ра ем ся спы няц ца. Ёсць 
пла ны аб на віць опе ру Ула дзі мі-
ра Сол та на «Дзі кае па ля ван не 
ка ра ля Ста ха». Яна ёсць у афі-
шы тэ ат ра, але спек такль мо жа 
мець но вае аб ліч ча. Ёсць перс-
пек ты ва, што бу дуць з'яў ляц ца 
ін шыя бе ла рус кія тво ры: маг чы-
ма, ба лет Сяр гея Кар тэ са, які 
ха це ла ся б па ста віць у экс пе ры-
мен таль ным сты лі. Так са ма ці ка-
вай па да ец ца опе ра Ула дзі мі ра 
Сол та на «Па ні Ядз ві га», якая не 
бы ла па стаў ле на ў тэ ат ры ў свой 
час. Але ця пер мы па гля дзе лі на 
яе па-но ва му і вы ра шы лі, што гэ-
та мо жа быць ці ка ва. Ула дзі мір 
Сол тан — цу доў ны кам па зі тар, 
ме ла дыст. Ка лі б не заў час ная 
гі бель, то яшчэ б нас шмат чым 
ра да ваў. Яго му зы ка па да ба ец-
ца пуб лі цы, та му мы вы ра шы-
лі звяр нуц ца да не па стаў ле най 
опе ры, — па тлу ма чыў Ула дзі мір 
РЫ ЛАТ КА, на мес нік ды рэк та-
ра Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра 
опе ры і ба ле та Бе ла ру сі.

— Наш тэ атр ка лісь ці ства раў-
ся дзе ля та го, каб пра па ган да-
ваць бе ла рус кую дра ма тур гію, 
якой на пэў ным эта пе бы ло ма-
ла, — ад зна чыў мас тац кі кі раў-
нік Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі Аляк-
сандр ГАР ЦУ ЕЎ. — Я б не ска-
заў, што гэ тая праб ле ма за ста ец-
ца ак ту аль най да сён ня. На ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры і на ват 
па-за ёю га во раць пра ма ла дых 
та ле на ві тых аў та раў з Бе ла ру сі, 
якія ства ра юць у рэ чы шчы «но-
вай дра мы». На ват у Ман го ліі 
ідзе спек такль па вод ле Дзміт рыя 
Ба га слаў ска га. У нас у тэ ат ры 
ёсць ад на па ста ноў ка «Ці хі шэпт 
сы хо дзя чых кро каў». Я збі ра ю ся 
па ста віць п'е су «Лю боў лю дзей». 
А ў маі пла ну ем «Ве чар су час ных 
бе ла рус кіх ка ме дый». У тэ ат ры 
роз ныя спек так лі па він ны быць: 
не толь кі тыя, якія ства ра юц ца 
«на пуб лі ку», каб лю дзі маг лі 
ад па чыць, але і сур' ёз ныя, ка лі 
тэ атр за дае пы тан ні, абу джае да 
по шу ку ад ка заў.

Ка лі мы ма ем наш бе ла рус-
кі тэ атр, які іс нуе дзе ля на ша га 
гра мад ства, то ра зам са спек-
так ля мі па вод ле су свет ных аў-
та раў хо чац ца ба чыць па ста ноў-
кі, дзе ідзе раз мо ва пра на ша 
жыц цё, тых лю дзей, якія ства ра-
юць сён няш нюю Бе ла русь, пра 
тое, чым яны жы вуць і што для 
іх важ на.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Да 200-год дзя Та ра са Шаў-
чэн кі ў Бе ла ру сі з'я ві ла ся 
кні га пе ра кла даў яго тво раў 
пад наз вай «Мас так».

Шаў чэн ка быў шчод ра адо ра ны 
та лен та мі — як па эт і мас так, асо ба 
ад ра джэн ска га скла ду. Не прос та 
твор ца, а ча ла век, які сфар му ля ваў 
за да чы для не каль кіх па ка лен няў 
укра ін скай на цыі. І не толь кі. Та му 
што для су сед ніх і бліз кіх па куль ту ры 
на ро даў да гэ туль ак ту аль ныя тэ мы 
лю бо ві да ра дзі мы, ад чу ван ня зні та-
ва нас ці з ёй. Ця пер мы ка жам «па-
тры я тызм». Але гэ тая з'я ва не ўзні-
кае са ма па са бе: жыц цё дае асоб, 
якія ўлас ным шля хам свед чаць пра 
тое, што зна чыць гэ тае па няц це.

І зра зу ме ла, ча му ў Бе ла ру сі 
ла дзіц ца ім прэ за да 200-год дзя з 
дня на ра джэн ня кла сі ка ўкра ін скай 
лі та ра ту ры. Да яе пра вя дзен ня да-

лу чы ла ся па соль ства Укра і ны ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Бы ла прад-
стаў ле на кні га «Мас так», якая вы-
да дзе на дзя ку ю чы спры ян ню Над-
звы чай на га і Паў на моц на га Па сла 
Укра і ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Мі ха і ла Ежа ля і га на ро ва га кон-
су ла Укра і ны ў Грод не Ва лян ці на 
Бай ко. Але і пе ра клад чык Ва ле рый 
Страл ко — укра і нец па на ра джэн ні. 
Та му ён асаб лі ва кла па ціў ся пра 
тое, каб як ма га больш дак лад на 
да нес ці дум кі і сло вы Та ра са Шаў-
чэн кі, якія па-бе ла рус ку ўжо гу ча-
лі ў пе ра кла дзе на шых кла сі каў. 
Але раз ві ва юц ца мо вы, ста но вяц ца 
больш зра зу ме лы мі дум кі, ды і ў 
кож на га твор цы на огул мо жа быць 
сваё ад чу ван не Шаў чэн кі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

«ХРУС ТАЛЬ НУЮ ПАЎ ЛІН КУ» — У ДОБ РЫЯ РУ КІ
Га лоў ную пра фе сій ную тэ ат раль ную прэ мію «Хрус таль ная 

Паў лін ка» ў Між на род ны дзень тэ ат ра атры маў на род ны ар-
тыст Бе ла ру сі Та дэ вуш КОКШ ТЫС, які пра цуе ў На цы я наль-
ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным тэ ат ры імя Я. Ко ла са.

«Хрус таль ны анё лак» за та ле на ві тае жыц цё ў ля леч ным тэ-
ат ры пры су джа ны ар тыс ту Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра 
ля лек Аляк санд ру КА ЗА КО ВУ.

«Хрус таль ную зор ку» за вя лі кі ўнё сак у раз віц цё тэ ат раль на га 
мас тац тва атры ма ла рэ жы сёр На цы я наль на га ака дэ міч на га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Гор ка га Ва лян ці на ЕРАНЬ КО ВА.

«Хрус таль ная квет ка» за яр кі дэ бют уру ча на ар тыс ту-ва-
ка ліс ту Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га му зыч на га 
тэ ат ра Аляк санд ру ГЕ ЛА ХУ.

МАХ ТУМ КУ ЛІ 
Агонь ту гі 

Лепш па лах лі вец,
 чым са ра мат нік, —
Зба іц ца быць,
 дзе ра ды ўсе па ра дзе.
Хоць зу бы — шчыт,
 акра са губ — язык, 
Не ў кож ным ра дасць
 све ціц ца па гля дзе.

Язык тры мае муд ры як мац ней, 
Бра хун па клё пы ўзво дзіць
  на лю дзей, 
За стаў шы ся без ру жы, са ла вей 
Пра ру жу ма рыць,
 а на мёд не ся дзе.

Па бач, як кон б'е
 дзі дай на вы лёт, 
Збі рае срод кі на кру га зва рот.
Ад чай ныя пус ка юць шаб лі
  ў ход, 
Ся бе зні шча юць па лах ліў цы
  ў зва дзе.

Кон во лю душ пус кае на тар гі, 
Свет кру ціць ко ла ча су
  ў бок дру гі.
Фра гі, ў та бе га рыць агонь ту гі, 
У ад на го, не пад улад ны здра дзе.

Ад чай 

Кон, што ра біць мне, ад ка жы, 
Ва чэй ма іх ты ўзяў свят ло.
Ця пер я сам са бе чу жы, 
Ка лі ад чуў цям ні цы тло.

Кон, што ты на тва рыў, зір ні:
Кін жал бя рэш не з да бры ні, 
Ты па ліш жыц ці на аг ні, 
Каб ад на му дзі чэй бы ло.

Кон, хі жыя твае ваў кі 
Кра і ну клы чаць на шмат кі, 
Боль ят рыць мой та бе з ру кі, 
Прый шоў ты, каб смя ле ла зло.

Фра гі, твой у па ло не птах 

Увысь не ўскі не крыл раз мах, 

Дар ма я ўба чыць бра та праг, 

Прый шоў ты — гне ву пры бы ло.

Свет, ад рук тва іх 

Ду шы ма ёй га рэць аг нём

  да ско ну, 

Усе згры зо ты, свет, ад рук тва іх, 

Уз дрыг не сем сла ёў зям лі

  ад стог ну, 

Усе тур бо ты, свет, ад рук тва іх.

Ад жорст кас ці, о свет,

  тлу мее ро зум, 

У сэр цы сум рас стан ня

 ве рыць кро зам, 

Па рыў ідзе на су пе рак па гро зам, 

Усе са мо ты, свет, ад рук тва іх.

Ты — блу да люб,

 што не тры мае сло ва, 

Сваю ка хан ку ўтой вае су ро ва, 

Ты ша ху даў убран не

  жаб ра ко ва, 

Усе жур бо ты, свет, ад рук тва іх.

Дзе той, што ра зам з скар бам

  за глы ну ты?

Дзе той, што сам са бе аб раў

  па ку ты?

Дзе сад вяс но вы,

 во да рам кра ну ты?

Усе мар ко ты, свет, ад рук тва іх.

Фра гі, ад слоў тва іх

 смут ку юць лю дзі, 

Маў чаць мя до ва моў цы

  ў пе ра пу дзе, 

Усме шак зор на но чых

  ме ней бу дзе, 

Усе пя шчо ты, свет, ад рук тва іх

Пе ра клаў Ры гор БА РА ДУ ЛІН

�

Вер ні са жы Вер ні са жы   ��

ДЗЕНЬ «Т» 
Ге роі для су час на га тэ ат ра:

ад Соф'і Галь шан скай да Ула дзі мі ра Му ля ві на 

КО ЛЕ РЫ 
АЙ ЧЫ НЫ 

У Сло ні ме тэ ат раль нае на ва сел ле
Сло нім скі дзяр жаў ны дра ма тыч ны тэ атр пе ра ехаў у но вае 
па мяш кан не. 24 га ды тэ ат раль ны ка лек тыў ча каў на ва-
сел ля. І вось на рэш це ра дас ны дзень на сту піў.

З на го ды гэ тай па дзеі ў цэнт ры го ра да ар га ні за ва ны кір маш 
на род ных про мыс лаў, вы ста вы кар цін мяс цо вых мас та коў, про-
даж роз ных та ва раў сло нім скіх вы твор цаў. Пас ля ўра чыс та га 
ад крыц ця сло нім цы, а так са ма гос ці го ра да, па зна ё мі лі ся з ін тэр'-
ерам тэ ат ра, а по тым у пры го жай за ле на 196 мес цаў па гля дзе лі 
прэм' е ру спек так ля па п'е се Ян кі Ку па лы «Паў лін ка» ў су час най 
ін тэр прэ та цыі га лоў на га рэ жы сё ра тэ ат ра Ва сі ля Сяў ца.

Сяр гей ЧЫГ РЫН. Фо та аў та ра.

— …Вось наш крыж, — ска за ла ба бу ля дзяў чын цы і па ка за ла, 
як трэ ба пры клад вац ца да свя ты ні.
— Пры го жы, — за ўсмі ха ла ся дзяў чо. — А наш — гэ та зна чыць 
мой?
— І твой так са ма. Ён усім на ле жыць.
Мінск. Дзяр жаў ны мас тац кі му зей Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Чац-
вер. Па лом ніц тва: толь кі адзін дзень ад кры ты для на вед валь-
ні каў му зея сла ву ты Крыж Еф ра сін ні, які быў пе ра ство ра ны 
на пры кан цы ХХ ста год дзя брэсц кім юве лі рам-вір ту о зам Мі-
ка ла ем Кузь мі чом. Са праўд ная рэ лік вія стра ча на. Але рэ лік-
вія з на мі: у ёй усё, як у кры жы май стра Ла за ра Бог шы, усе 
драб ні цы і час цін кі свя ты няў. І ад ноў ле ны крыж — так са ма 
свя ты ня. Яна пры еха ла ў Мінск з По лац ка га Свя та-Еф ра-
сін неў ска га ма нас ты ра толь кі ў дні ад крыц ця вы ста вач на га 
пра ек та «Дзе сяць ста год дзяў мас тац тва Бе ла ру сі». Вы ста ва, 
якая ства рае воб раз кра і ны ты мі ко ле ра мі і ад цен ня мі, што 
ёй най больш па су юць.

Гаўрыла Вашчанка «Юнацтва», 1971 г.

Яўген Зак «Арлекін (П’еро)».

Аляксандр Малей «Халодны жывапісны 
аб’ект», 2013 г.

Кніж ная па лі ца Кніж ная па лі ца   �� ПА-МАС ТА КОЎ СКУ:
ЧЫ ТАН НЕ З РА ЗУ МЕН НЕМ 

Сцэ на са спек так ля
«Паў лін ка».

Вер ша склон Вер ша склон   ��

ІСК РЫН КІ БОС КА ГА РЭ ЧЫ ВА 
Паэ ты пры хо дзяць 
у свет — каб 
дас ка на лас цю слоў 
на ра джаць дас ка на ласць 
душ. Паэ ты па ка ра юць 
кра і ны і на ро ды — 
ка лі ка жуць пра тое, 
што для іх важ на, і та ды 
пра на ро ды і кра і ны 
да вед ва ец ца ўвесь свет. 
Паэ ты раз маў ля юць 
з людзь мі — з кож ным 
аса біс та, і так бы вае, 
што гэ та са мае важ нае 
сло ва, якое на паў няе 
сэн сам жыц цё.

Та му сло вы паэ таў ад на го 
на ро да мо гуць быць зра зу-
ме лыя і бліз кія прад стаў ні кам 
дру го га на ро да. І не ад на го. У 
Турк ме ніі быў та кі па эт, які жыў 
у ХVІІІ ста год дзі, але пе ра жыў 
свой час. Яго імя Мах тум ку лі. 
А ця пер яго імя но сяць уні вер-
сі тэ ты і біб лі я тэ кі, з яго іме нем 
звяз ва юць вы со кія ўзна га ро ды. 
Вя лі кія паэ ты іс ну юць па-за ча-
сам.

Ры гор Ба ра ду лін звяр нуў-
ся да пе ра кла даў вер шаў Мах-
тум ку лі, та му што ён так са ма 
па эт па-за ча сам. І ён па эт 
не ад на го на ро да, ка лі ўмее 
ад чуць ду шу прад стаў ні ка ін-
шай куль тур най су поль нас ці. 
Ён са праў ды праз вер шы раз-
маў ляў з людзь мі і вы ка рыс-
тоў ваў лю бую маг чы масць 
гэ та зра біць — і праз улас ную 
твор часць, і праз дум кі сва іх 
па пя рэд ні каў з роз ных кра ін. 
І вось чы та еш яго пе ра кла ды 
і ра зу ме еш: паэ зія — гэ та го-
лас веч нас ці, іск рын кі Бос ка-
га рэ чы ва, якое так імк нуц ца 
знай сці на ву коў цы. А паэ ты 
яго — ня суць. Яны яго па кі да-
юць пас ля ся бе. Па-за эпо ха мі. 
Па-за кра і на мі. Яны рэ транс-
лю юць муд расць су све ту. І 
злу ча юц ца з ім, ка лі ска за лі 
га лоў нае. Па слу ха ем?
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