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Кі на кро кіКі на кро кі  ��

Вер ні са жыВер ні са жы  ��

Кар ці на «Бе лыя Ро сы. Вяр тан не» вось-
вось вый дзе ў пра кат. Як ка жа ды рэк тар 
кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» Алег Сіль-
ва но віч, па ды сці да та ко га ма тэ ры я лу як 
пра цяг кар ці ны «Бе лыя Ро сы» спра ба ва лі 
не каль кі ра зоў. Бе ла рус кі дра ма тург Аляк-
сей Ду да раў, сцэ на рыст пер ша га філь ма, 
на пі саў кі на апо весць-пра цяг не каль кі га-
доў та му. Зняць фільм пра па на ва лі Аляк-
санд ры Бу тар, аў та ру му зыч ных клі паў ды 
на ва год ніх мю зік лаў на кшталт «Паў лін ка 
nеw» і «Бат лей ка». У рэ жы су ры Аляк санд-
ра не па чат ко вец, ад нак у шэ ра гу поў на-
мет раж ных іг ра вых кар цін «Бе лыя Ро сы. 
Вяр тан не» ста лі твор чым дэ бю там. Над 
кан чат ко вым сцэ на рам да філь ма пра ца ва-
лі сам Аляк сей Ду да раў, Аляк санд ра Бу тар 
і Юлія Гі рэль.

У но вай стуж цы ад вёс кі Бе лыя Ро сы 
за ста лося тры ха ты. Тут жы ве адзін з бра-
тоў Хо да саў Анд рэй, но выя пер са на жы — 
пен сі я нер Струк і ня мая дзяў чы на Па лі на. 
У той жа час у ад ной з га рад скіх ква тэр 
ужо двац цаць га доў ча кае свай го му жа 
Ва сі ля Хо да са яго жон ка Ма ру ся. У гэ тым 
жа го ра дзе жы ве да рос лая ўжо Га лю ня з 
му жам Іва нам і дач кой Аняй.

У не ка то рых эпі зо дах з'я віц ца яшчэ 
адзін важ ны пер са наж з пер ша га філь ма — 
бу сел у сва ім сціп лым жыл лі. Бус ла ў гняз-
дзе мож на на зваць га лоў ным паэ тыч ным 
сім ва лам «Бе лых Рос» — сім ва лам пры-
ро ды, бліз ка сці да ка ра нёў, не па хіс нас ці 
і веч нас ці га лоў ных каш тоў нас цяў: до ма і 
сям'і. Та кую ж ро лю ён бу дзе ады гры ваць і 
ў «Вяр тан ні». Толь кі яго па куль ня ма, Хо дас 
цярп лі ва ча кае і ўпэў не ны, што не ўза ба ве 
бу сел вер нец ца да до му. Ня ма і Ва сі ля, які 
за пом ніў ся гле да чу іг рой на гар мо ні ку ў 
бус лі ным гняз дзе.

Мы ба чым, што Анд рэй жы ве адзін, без 
жон кі. Ма ру ся ў раз мо ве з дач кой агуч-
вае над зею на тое, што Ва сіль вер нец ца. 
Над філь мам паў сюд на рас стаў ля юц ца 
зна кі пы тан няў. Ча му Анд рэй Хо дас за-
стаў ся ў адзі но це? Ку ды знік ма лод шы 
Хо дас, ма быць, са мы яр кі пер са наж «Бе-
лых Рос»?

У той жа час інт ры гу аб вас трае эле гант-
ная нем ка (ар тыст ка Іры на Яго ра ва-Каў ры-
га), якая ўпер шы ню з'яў ля ец ца ў шы коў най 
ква тэ ры і ад каз вае на спа чу ван не з на го ды 
смер ці му жа фра зай «Я яго ні ко лі не ка ха-
ла». Хто яна і якую ро лю па він на ады граць у 
філь ме? Ці ка васць гле да ча па да грэе не ча-
ка нае ад крыц цё: пры ля цеў шы ў Бе ла русь 
на пры ват ным са ма лё це, яна вы ма віць па-
рус ку: «Ну здрав ствуй, Родина».

Та кім чы нам, гэ тая са мая нем ка пас ля 
смер ці му жа з'яў ля ец ца га лоў ным ін вес-
та рам пра ек та «Бе лыя Ро сы» — буй но га 
са на тор на га комп лек су для ту рыс таў у ма-
ляў ні чым кут ку «не вя лі кай перс пек тыў най 
кра і ны». З ця гам ча су гля дач да ве да ец-
ца, што яна не прос та ін вес тар. Пра ект 
узя лі ся вы ка наць два ма ла дыя біз нес ме-

ны — Ар цём па мя нуш цы Бо дзя (ад сло ва 
bоdу — це ла) і Сяр гей Ру са чэн ка. Ад нак 
для ажыц цяў лен ня пла наў трэ ба вы ку піць 
зям лю, на якой пла ну ец ца ўзвес ці су час-
ныя па бу до вы…

Сік вел ад сы лае да «Бе лых Рос» не толь-
кі вя до мы мі ўжо пер са на жа мі, але і пра мой 
ана ло гі яй. Так, у пер шым філь ме ў вёс цы 
па су сед стве жы лі спа кой ны Хо дас, баць ка 
трох бра тоў, і дзі ва ка ва ты мі тус лі вы Ці-
ма фей. У «Вяр тан ні» мес ца свай го баць кі 
за няў Анд рэй. Ана ло гія ёсць і ў Ці ма фея — 
пен сі я нер Струк, яко га сыг раў ак цёр тэ ат ра 
і кі но Вік тар Ма на еў. Па цеш ны пер са наж, 
які пад сеў на гуль ню ў ла та рэю і лю біць 
па гля дзець тэ ле ві зар з бул кай, гус та на-
ма за най ва рэн нем, вось-вось абя цае ўчы-
ніць якое-не будзь глуп ства. Ся род мност ва 
ка міч ных сі ту а цый іг ра Вік та ра Ма на е ва 
ўтры ра ва на браз гат лі вая, тэ ат ра лі за ва ная. 
Тым яр чэй ад чу ва ец ца роз ні ца з па мяр-
коў ным стры ма ным Анд рэ ем у вы ка нан ні 
Юо за са Буд рай ці са.

Вар та пад крэс ліць, што ў зды мач най 
гру пе прак тыч на ўсе ак цё ры — бе ла ру сы. 
Вы клю чэн не скла да юць Юо зас Буд рай ціс 
(Анд рэй); Анд рэй Мярз лі кін (Іва н), Іры на 
Яго ра ва (на род ная ар тыст ка Ра сіі, але ка-
рэн ная мін чан ка) і яшчэ адзін ак цёр, імя 
яко га ха це ла ся б зга даць на пры кан цы.

Ін шыя га лоў ныя ро лі вы ка на лі бе ла-
рус кія ак цё ры Па вел Хар лан чук і Сяр гей 
Жбан коў — гэ та і ёсць тыя са мыя ма ла дыя 
біз нес ме ны — ам бі цый ны на по рыс ты Бо-
дзя і цюх ця Ру са чэн ка.

У філь ме не каль кі сю жэт ных лі ній. 
Га лоў най ідэй най лініяй ста ла ба раць ба 
біз нес ме наў з жы ха ра мі вёс кі за зям лю. 
Ідэя за клі ка на за цвер дзіць каш тоў насць 
вяс ко ва га жыц ця, род най зям лі, пры ро ды 
ў про ці ва гу гро шам і аса біс тай вы га дзе. 
Акра мя та го, у кар ці не раз ві ва юц ца ад но-
сі ны трох пар. Перш за ўсё, мы ба чым ся-
мей нае жыц цё да рос лай ужо Га лі ны, якая 
пас ля чар го ва га зваль нен ня свай го му жа 
не вы трым лі вае, збі рае ча ма дан і сы хо-
дзіць упроч кі (да ма мы). Аня, іх дач ка, якая 
ледзь па спе ла на няц ца на офіс ную пра цу, 
з пер ша га по гля ду за ка ха ла ся ў свай го на-
чаль ні ка, та го са ма га «мям лю» Ру са чэн ку. 
І ня мая Па лі на, якая іс нуе «на сва ёй хва лі», 
толь кі ўба чыў шы ў акно Ар цё ма за ру лём 
ма шы ны, ужо ма люе пяс ком на пад ло зе 
яго парт рэт.

Ды рэк тар кі на сту дыі Алег Сіль ва но віч 
сцвяр джае: асноў най мэ тай філь ма бы ло 
на га даць гле да чу, што га лоў ны мі каш тоў-
нас ця мі ў жыц ці кож на га з'яў ля юц ца дом і 
сям'я, а зу сім не гро шы.

Ад нак па доб ныя мэ ты мае без ліч кан ве-
ер ных і не толь кі пост са вец кіх і за меж ных 
кар цін (у шэ раг якіх мож на лёг ка тра піць). 
Хоць бы та му, што апя ван не даб ра і веч-
ных каш тоў нас цяў пры ваб лі вае ма са ва-
га гле да ча, і толь кі яно апраўд вае сла бую 
па ста ноў ку і не дас ка на лую іг ру ак цё раў. 
Зна чыць, трэ ба не як вы лу чыц ца ся род па-
срэд ных кар цін. «Бе лыя Ро сы» як мас тац кі 
ары ен цір — ужо доб рая да па мо га.

Але ж для «Вяр тан ня», якое ска рыс та ла 
куль та вую наз ву, вы бра лі «за мы ле ны» ад 
час та га вы ка ры стан ня сю жэт вы ку пу злос-
ны мі ін дуст ры я ла мі каш тоў ных ледзь не 
за па вед ных зем ляў, на якіх жы вуць лю дзі. 
Не злі чо ная коль касць дэ тэк ты ваў, вес тэр-
наў і ме лад рам пі лі з гэ тай ча шы, па кі нуў-
шы пра ва ка ры стан ня ін шым кі нош ні кам.

Шмат што ў філь ме, які ад сы лае да рэа-
ліс тыч най, пе ра ка наў чай са вец кай стуж кі, 
вы клі кае не да вер. Па чаў шы з ня мец кіх ін-
вес та раў, якія ўклад ва юць вя лі кія гро шы 
ў доб ра ўпа рад ка ван не жы ва піс на га пры-
род на га кут ка, спіс мож на пра цяг ваць за-

сты лай у па чуц цё вым здранц вен ні Аняй, 
якая ўпер шы ню ўба чы ла Ру са чэн ку, або 
Па лі най, якая за ка ха ла ся ў Ар цё ма, ня-
гле дзя чы на тое, што ён толь кі пра міль-
гнуў. Гэ тыя паэ тыч ныя сен ты мен таль ныя 
эпі зо ды бліз кія ўз га да ным ужо кан ве ер ным 
ме лад ра мам, але да лё кія ад са праўд ных 
вар тас цяў пер шых «Бе лых Рос». Ма быць, 
га лоў ным ад роз нен нем «Вяр тан ня» з'яў ля-
ец ца яго па ры віс ты рытм у про ці лег ласць 
ад не та роп ка га, спа кой на га апа вя дан ня 
са вец кай кар ці ны.

Ка лі ў асно ве асу час не ных «Бе лых Рос» 
не ха пае пра ста ты і пе ра ка наў час ці, то ха-
пае цеп лы ні. Але цеп лы ня гэ тая глян ца-
вая, так і за ста ец ца ў рам ках эк ра на, у 
ад роз нен не ад не вы тлу ма чаль най ча ла-
ве чай сар дэч нас ці пер ша га філь ма. Трэ-
ба ад зна чыць, што ўпу шча нае на га ня юць 
не ка то рыя эпі зо ды. Прад ка заль ны хэ пі-энд 
у кан цы філь ма зня ты ў хва лю ю чай сен-
ты мен таль най ма не ры. Зям ля не прос та 
за ста ец ца ў ва ло дан ні ра ней шых жы ха роў, 
на ёй збі ра юц ца ўсе га лоў ныя пер са на жы і 
стру ме няць шчас це і ка хан не. Кра наль ным 
ста не і з'яў лен не доў га ча ка на га бус ла, які 
вяр нуў ся ў сваё гняз до, на род ную зям лю. 
Але вяр нуў ся не толь кі бу сел.

Сцэ на рыс ты ўме ла пад вя лі гле да ча да 
су стрэ чы з яшчэ ад ным пер са на жам, з чац-
вёр тым не бе ла рус кім ак цё рам, яко га я пра-
пус ці ла ў па чат ку. Анд рэй Хо дас і Ма ру ся 
ў філь ме пра яві лі стой касць і ўпэў не насць 
у сва ім ча кан ні.

Ма ру ся ча ка ла свай го му жа, і Ва сіль, 
ку ча ра вы ма лод шы сын Хо да са, ня зграб-
ны, але сум лен ны і доб ра зыч лі вы, ужо ся-
дзіць з гар мо ні кам на лес віч най пля цоў цы 
ка ля ква тэ ры. Вяр нуў ся бу сел, вяр нуў ся 
муж, вяр нуў ся на эк ран Мі ка лай Ка ра-
чан цаў. Вы ма віў толь кі ад ну фра зу, але 
гэ тым ён ства рыў са мы кра наль ны, жыц-
це сцвяр джаль ны і ма гут ны эпі зод уся го 
філь ма. Ня гле дзя чы на тое, што Ва сіль 
з'яў ля ец ца толь кі ў кан цы, ён ня бач на пры-
сут ні чае з са ма га па чат ку. Мы па мя та ем і 
пес ню «Об ло мал не ма ло ве ток, на ло мал 
не ма ло дров» у яго вы ка нан ні, эпі зо ды ў 
бус лян цы ці з ка ляс кай, поў най бу тэ лек. 
За вяр тан не Мі ка лая Ка ра чан ца ва ў кі-
но мож на ска заць дзя куй ства раль ні кам 
філь ма…

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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Як са бе хо ча це, а гэ ты шанц не аб ход на 
бы ло вы ка рыс таць: не трэ ба ні ку ды ехаць, 
каб па ка заць сваё мас тац тва ін шым, па тэн-
цый ныя гле да чы са мі едуць да нас. І ка лі 
ёсць маг чы масць на ве даць ней кую кра і ну 
(мо жа быць, упер шы ню), то пра яе хо чац ца 
зра зу мець больш, і доб ра, каб «не ады-
хо дзя чы ад ка сы» над та да лё ка. Вя до ма, 
на вед ні кі чэм пі я на ту све ту па ха кеі бу дуць 
«ту са вац ца» най перш ка ля спар тыў ных аб'-
ек таў. Але ж за хо чац ца і ў го рад вый сці. 
Тым больш гэ ты го рад — ста лі ца кра і ны. 
Не толь кі спар тыў ная. Але і твор чая, мас-
тац кая.

Мас тац кі воб раз кра і ны па він ны ўва со біць пра-
ек ты, пры мер ка ва ныя да чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі. На прык лад, вы ста ва су час на га вы яў лен ча га 
мас тац тва «Avant-gARTe. Ад квад ра та да аб' ек-
та», якая ад кры ец ца 21 кра са ві ка і пра цяг нец ца 
да 10 чэр ве ня. Ка лі мы за ці каў ле ны ў тым, каб 
па зі цы я на ваць Бе ла русь як кра і ну, якая мае сваё 
мес ца не толь кі на кар це све ту, але і ў роз ных 
перс пек тыў ных га лі нах, то без су час на га мас тац-
тва тут ні як не абы сці ся. Без яго — прос та ні ку ды. 
Уз га дай ма, як ра сі я не ска рыс та лі воб ра зы Мар ка 
Ша га ла пад час Алім пі я ды. Куль ту ра і спорт — тыя 
з'я вы, па якіх кра і ну па зна юць най перш.

Та му і мэ та пра ек та — па ка заць твор чыя на-
быт кі і по шу кі су час ных бе ла рус кіх мас та коў у кан-
тэкс це най больш яр кіх да сяг нен няў мас тац тва ХХ 
ста год дзя, якое на ра дзі ла роз ныя мас тац кія сты лі, 
абу джа ла да экс пе ры мен таў. І на шых аў та раў. Што 
і трэ ба па ка заць.

Ка лі лас ка: мас тац тва ад аван гар ду 1910–
1990-х га доў да на шых дзён. Ад та го ж Мар ка 
Ша га ла, Аляк санд ра Ахо ла-Ва ло, Над зеі Ха да-
се віч-Ле жэ і ін шых… Не ка то рыя тво ры ўзя ты з 
ка лек цыі На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе-
ла ру сі, Ві цеб ска га цэнт ра су час на га мас тац тва, 
Му зея су час на га вы яў лен ча га мас тац тва Бе ла ру сі, 
з пры ват ных ка лек цый. Але з-за та го, што хо чац ца 
па ка заць як ма га больш, вы ста вач ны пра ект па-
дзя лі лі на тры част кі.

Да гіс то рыі мас тац тва звер не экс па зі цыя «Сто 
га доў бе ла рус ка га аван гар ду», пад рых та ва ная Му-
зе ем су час на га вы яў лен ча га мас тац тва. Яго за да-
ча — прад ста віць ХХ ста год дзе ў мас тац кіх ідэ ях.

Гэ ты ж му зей спры чы ніў ся да ар га ні за цыі пра-
ек та «Мас так і го рад. BelART.by», які бу дзе ар га-
ні за ва ны на ад кры тай пля цоў цы на пло шчы Яку ба 
Ко ла са. Па доб ныя пра ек ты вя до мыя ай чын ным гле-

да чам (прад стаў ля лі ся рэ пра дук цыі тво раў Ша га ла і 
Ма ле ві ча). Але на гэ ты раз ёсць маг чы масць уя віць 
най больш ці ка выя тво ры роз ных аў та раў з ка лек цыі 
Му зея су час на га вы яў лен ча га мас тац тва Бе ла ру сі. 
Уся го бу дзе 32 рэ пра дук цыі 16 мас та коў. Ад мет на, 
што гэ та пра ект у пер шую чар гу асвет ны: ля рэ пра-
дук цый змя шча ец ца ін фар ма цыя пра твор і мас та ка 
на трох мо вах — бе ла рус кай, рус кай і анг лій скай.

У На цы я наль ным вы ста вач ным цэнт ры «Бел-
Экс па» (што на пра спек це Пе ра мож цаў) раз мес-
ціц ца ўлас на пра ект «Avant-gARTe. Ад квад ра та да 
аб' ек та». Вось дзе ба гац це су час ных ідэй і фор маў, 
вя до ма, тое, што ёсць і раз ві ва ец ца ў Бе ла ру сі і 
дзя ку ю чы ай чын ным су час ным твор цам, якія ак-
тыў на прад стаў ля юць сваё (а гэ та зна чыць і на ша!) 
мас тац тва ў ін шых кра і нах.

Пра ект па дзе ле ны на 9 тэ ма тыч ных раз дзе лаў. 
Вя до ма, і тэ ма «Чор на га квад ра та» па він на быць 
рас кры та, але ў ін тэр прэ та цы ях аў та раў ужо ХХІ 
ста год дзя (пра што па кла па ці лі ся Мі ха іл Шы каў у 
ін ста ля цыі «Люс тэр ка» і Кан стан цін Ва шчан ка ў 
ін ста ля цыі «Куб»). «Тра ды цыі і на ва цыі» — част ка, 
дзе прад стаў ле ны тво ры, вы ка на ныя з да па мо гай 
тра ды цый ных срод каў і тэх нік. Тво ры вы ха ван цаў 
Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў і чле наў Са ю за 
мас та коў, а так са ма ма ла дых твор цаў Бе ла ру сі. 
Мас та кі, якія пра цу юць у рэ гі ё нах, прад стаў ле-
ны так са ма: усё ж та кі на ша кра і на не ма лень кая. 
Асоб ныя раз дзе лы пры све ча ны фа та гра фіі і но вым 
тэх на ло гі ям у мас тац тве. Бу дзе част ка з тво ра мі, 
якія па каз ва лі ся на між на род ных вы ста вах: на-
прык лад, «Тай ная вя чэ ра» Ар ту ра Клі на ва і пра ект 
«Дэ ка ды роў ка. Ар хе тып Адэ кват на га ча су» Кан-
стан ці на Се лі ха на ва і Анд рэя Шчу кі на.

Жы ва піс, гра фі ка, скульп ту ра, ін ста ля цыя, пра-
сто ра выя арт-аб' ек ты і су час ны ві дэа-арт… Як жа 
ва ўсім гэ тым ра за брац ца і зра зу мець: ча му гэ та 
зроб ле на ме на ві та так? У гэ тым да па мо гуць спе-
цы я ліс ты — мас тацт ва знаў цы і куль ту ро ла гі, якія 
за бяс пе чаць су пра ва джэн не вы ста вы лек цы я мі і 
тлу ма чэн ня мі.

Вось ме на ві та та му ў пер шую чар гу вы ста вач-
ны пра ект гэ ты важ ны не столь кі для за меж ных 
ама та раў спор ту, коль кі для ай чын ных ці каў ных 
жы ха роў, якім хо чац ца ра зу мець сваю ўлас ную 
кра і ну лепш і больш яе лю біць не толь кі та му, што ў 
ёй сён ня шмат ува гі на да юць спор ту. Да лі бог, ёсць 
за што лю біць. Ёсць кім за хап ляц ца. І яшчэ важ ны 
мо мант — чэм пі я нат мі не, а мас тац тва за ста нец ца: 
доб ра, што пра ект доў га тэр мі но вы.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Еван гел ле ў гу ках
МА ЛІ ТОЎ НЫ НА СТРОЙ
У СУ ЧАС НЫМ ТВО РЫ

ДЛЯ СА ЛІС ТАЎ, ХО РУ І АР КЕСТ РА
Вя лі кі пост блі зіц ца да за кан чэн ня. Час на строй-
вац ца і рых та ваць ся бе да асаб лі вых ма літ ваў 
у Па кут ны ты дзень. Мож на на стро іц ца так, каб 
сэр ца спя ва ла ма літ вы. І яны інакш асэн соў ва-
юц ца, на ват у наш час, ка лі зда ец ца, што кры-
жо вая смерць Хрыс та так да лё ка ад нас.

«Страс ці па вод ле Мат фея» — гэ та су час ны твор 
Міт ра па лі та Ва ла ка лам ска га Іла ры ё на (Ал фе е ва), 
вя до ма га як ба га слоў і кам па зі тар. Выкананне яго 
тво ра ад бы ло ся ў Мін ску ў рам ках пра гра мы «Еў ра-
пей скія мас ты».

Твор быў прад стаў ле ны ў Вя лі кай за ле Бе ла рус-
кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі. Ара то рыя «Страс ці 
па вод ле Мат фея» за сна ва на на тэкс це ад на го з ча ты-
рох ка на ніч ных Еван гел ляў. І яно гу ча ла: у вы ка нан ні 
ар тыс та Але га Ві няр ска га. Тэкст уз мац ня лі му зыч ныя 
част кі: рэ чы та ты вы, ха ры, арыі (сло вы ўзя тыя з бо га-
слу жэн ня Па кут на га тыд ня). Ра зам са сту дэн та мі, якія 
ўдзель ні ча юць у сім фа ніч ным ар кест ры Бе ла рус кай 
ака дэ міі му зы кі і хо ры гэ тай на ву чаль най уста но вы, 
у вы ка нан ні тво ра ўдзель ні ча лі вя до мыя са ліс ты як з 
Ра сіі (Іры на Кры ку но ва), так і з Бе ла ру сі: Але на Са ла, 
Янаш Ня ле па, Ста ні слаў Тры фа наў. Ды ры жы ра ваў 
на род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк сандр Ані сі маў.

Выкананне ара то рыі «Страс ці па вод ле Мат фея» 
ад бы ло ся пры пад трым цы Між на род на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Хрыс ці ян скі аду ка цый ны цэнтр імя свя-
тых Мя фо дзія і Кі ры ла», брац тва ў го нар Ві лен скіх 
му ча ні каў у г. Мін ску, Між кан фе сій най мі сіі «Хрыс-
ці ян скае са цы яль нае слу жэн не». Слу жэн не — і праз 
му зы ку, здоль ную ўзвы сіць ча ла ве ка: жыц цё і смерць 
Хрыс та — прык лад та го, што ў гэ тым све це ні што не 
да рэм нае, а мы ў ім дзе ля та го, каб удас ка наль ваць 
ся бе.
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Ці шмат куль тур ных па дзей 
ад бы ва ец ца на тэ ры то рыі, якая 
да гэ туль у на ро дзе ўяў ля ец ца як 
па цяр пе лая ад чар но быль скай 
ава рыі? Ня шмат. Хоць ёсць 
мяс цо выя твор цы, якія лю бяць 
сваю ра дзі му і хо чуць пра ца ваць 
ме на ві та для тых лю дзей, якія 
там жы вуць. Ёсць мас та кі-па-
дзвіж ні кі, якія ла дзяць твор чыя 
пра ек ты ў ра ё нах, па зна ча ных 
тра ге ды яй. Лю дзі, дзе б яны ні 
жы лі, не па він ны іс на ваць па-
за куль тур ным кан тэкс там. Так 
вы ра шы лі ў На цы я наль ным 
кан цэрт ным ар кест ры Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь — і да лу чы лі да 
шэ ра гу му зыч ных фес ты ва ляў 
і свя таў ме ра пры ем ствы ў Го-
мель скай воб лас ці. Сё ле та ўжо 
прай шлі «Ча чэр скія су стрэ чы», 
але на чар зе Хой ні кі, дзе бе ла-

рус кую му зы ку па чу юць 18 кра-
са ві ка.

Га вор ка пра ка мер ныя фес-
ты ва лі і кан цэр ты, скі ра ва ныя 
на тое, каб па зна ё міць жы ха роў 
з ай чын най му зыч най спад чы-
най, гіс то рыя якой вы мя ра ец ца 
ста год дзя мі.

— На ша мэ та — най перш 
асвет ная, — га во рыць кі раў нік 
ар кест ра, на род ны ар тыст Бе ла-
ру сі, пра фе сар Мі ха іл Фін берг. — 
Да та кіх вы ступ лен няў мы заў сё-
ды рых ту ем ся ад каз на, імк нём ся 
зра біць пра гра му раз на стай най, 
каб прад ста віць кла сі ку бе ла рус-
кай му зы кі, па зна ё міць з ім ёна мі 
най больш вы дат ных кам па зі та-
раў ад мі ну ла га да су час нас ці. 

Але мне зда ец ца, што для лю-
дзей, якія жы вуць у не ка то рых 
ра ё нах Го мель скай воб лас ці, 
па він на быць больш на год для 
свят, у тым лі ку му зыч ных. Гэ тыя 
кан цэр ты пра хо дзяць заў сё ды 
па спя хо ва: нас ча ка юць.

Ка мер ныя пра гра мы, якія 
рых туе ар кестр, як пра ві ла, да-
юць уяў лен не пра роз ныя му-
зыч ныя жан ры: ар кест ра вую, 
ха ра вую му зы ку і эст рад ную. Вы-
сту па юць роз ныя ка мер ныя ка-
лек ты вы, якія іс ну юць у рам ках 
ар кест ра: ан самб лі флей тыс таў, 
клар не тыс таў, тру ба чоў, струн ны 
квар тэт і ін шыя.

Ул. інф.
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ВЁС КА БЕ ЛЫЯ РО СЫ 
ЯК БІЗ НЕС-ПРА ЕКТ
Ці вер нец ца на ма лую ра дзі му ге рой Мі ка лая Ка ра чан ца ва?Мас тац кія ідэі

ў пе ры я дах ха кея,
аль бо Як спорт уплы вае на мас тац тва?

Но выя Са ма тэ ві чы — вёс ка 
пе ра ся лен цаў. У 1991 го дзе, 
праз пяць га доў пас ля ава рыі 
на Чар но быль скай АЭС, боль-
шасць жы ха роў ко ліш ня га ся ла 
Са ма тэ ві чы друж на пе ра еха ла 
ў но ва ўзве дзе ны па сё лак по-
бач з вёс кай Лі паў ка Кас цю ко-
віц ка га ра ё на. Ін шай, як Но выя 
Са ма тэ ві чы, наз вы ў на се ле на-
га пунк та і быць не маг ло.

У тур бо тах і кло па тах, пе ра жы ва-
ючы не са мыя леп шыя дні, вяс коў цы, 
тым не менш, не за бы лі ся і пра ду хоў-
ны са ма тэ віц кі скарб — му зей Ар ка-
дзя Ку ля шо ва. Ця пер на мес цы ха ты 
паэ та ў вёс цы Са ма тэ ві чы ста іць па-
мят ны ка мень. А ў Но ва са ма тэ віц кай 
ся рэд няй шко ле дзе сяць га доў та му 
ад крыў ся му зей. Да рэ чы, адзі ны ў 
на шай кра і не му зей на род на га паэ та, 

лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі і прэ міі 
імя Ян кі Ку па лы, аў та ра сла ву тых 
«Сця га бры га ды» і «Кам са моль ска-
га бі ле та», кра наль най пес ні «Але ся» 
ў вы ка нан ні «Пес ня роў».

— У на шым му зеі ёсць не каль кі 
асаб лі ва каш тоў ных экс па на таў, — 
ка жа шмат га до вы ды рэк тар гэ тай 
уста но вы На тал ля Ла бын ца ва. — 
Парт рэт ма ці паэ та, яе ліст-ус па-
мін, на пі са ны ва ўзрос це 92 га доў, і 
збор ні кі вер шаў з аў то гра фа мі паэ та 
да свай го пер ша га ка хан ня — Але сі 
Бе ла зо ра вай. Той са май Але сі, якой 
пры све ча ны рад кі: «Бы вай, абу джа-
ная ў сэр цы, да ра гая…» («Але ся»).

Сё ле та ў му зеі знач на больш, чым 
звы чай на, на вед валь ні каў. Зра зу-
ме ла: 100-га до вы юбі лей сла ву та-
га зем ля ка. Едуць шко лы з су сед ніх 

вё сак і су сед ніх ра ё наў — 
Хо цім ска га, Кры чаў ска га, 
Клі ма віц ка га. За па тра ба-
ва насць му зея ця пер — 
са праўд ная па дзея. Вось 
толь кі ад на не да рэ чнасць 
кла дзец ца це нем на па-
мяць пра паэ та: са ма шко-
ла стра ці ла імя Ар ка дзя 
Ку ля шо ва.

—- Але ў Но вых Са ма тэ-
ві чах хут ка з'я віц ца ву лі ца 
ў го нар на ша га сла ву та га 
зем ля ка, — ка жа ды рэк тар 
му зея. — Сель скі Са вет 
ужо пры няў па ста но ву пра 
пе рай ме на ван не ад на го 
з па сёл каў. Ёсць у вёс цы 
жы ха ры, якім да вя ло ся су-
стра кац ца з паэ там.

Па чуў шы пра маю ці ка васць да ку-
ля шоў скіх мяс цін, 74-га до вая Ва лян-
ці на Якаў леў на Фе дзі на ад ра зу на-
стро і ла ся на хва лю ўспа мі наў: «Пер-
шы раз уба чы ла паэ та ў 1960 го дзе, 
але яшчэ ра ней ве да ла, што шко ла, 
у якой я ву чы ла ся, бы ла ад бу да ва на 
ў 1954-м пры да па мо зе Ку ля шо ва — 
за яго гро шы ад Дзяр жаў най прэ міі 
за «Сцяг бры га ды». Мае ста рэй шыя 
брат і сяст ра сяб ра ва лі з паэ там і 
час та ра зам з ім бы ва лі ў клу бе на 
тан цах: Ку ля шоў лю біў пры яз джаць 
на ра дзі му».

Баць коў ская ха та Ва лян ці ны Фе-
дзі най у ко ліш ніх Са ма тэ ві чах ста я ла 
па блі зу Ку ля шоў ска га мос та — гэ так 
здаў на на зы ваў ся мас ток праз не вя-
лі кую ру ча і ну. Мес ца гэ тае ве да лі 
ўсе вяс коў цы. Так са ма ве да лі, што 

Ку ля шоў кож ны раз, ка лі пры яз джаў 
сю ды, за хо дзіў да свай го сяб ра Паў ла 
Ус ці нен кі. Яны па доў гу за седж ва лі ся 
за ўспа мі на мі. Ва лян ці на Якаў леў на 
дак лад на не па мя тае да ты апош ня га 
пры ез ду паэ та на ра дзі му, ка жа, што 
гэ та бы ло не за доў га да яго смер ці (Ар-
кадзь Ку ля шоў па мёр у 1974 го дзе). 
Не ўза ба ве пас ля апош няй су стрэ чы 
яна на бы ла ў кра ме кніж ку-аль бом 
пра паэ та і за хоў вае яе да гэ туль як 
са праўд ную рэ лік вію. Больш за со рак 
га доў Ва лян ці на Якаў леў на пра ца ва-
ла са ні тар кай у вяс ко вым ФА Пе, га да-
ва ла чац вя рых дзя цей, вя ла хат нюю 
гас па дар ку і кож ны раз, ка лі Ку ля шоў 
пры яз джаў да вяс коў цаў, бег ла ў Дом 
куль ту ры на су стрэ чу ні бы на свя та.

Му зею ў Но вых Са ма тэ ві чах на-
да дзе ны ста тус фі лі яла Кас цю ко віц-
ка га края знаў ча га му зея «Лі та ра тур-
ны му зей на род на га паэ та Ар ка дзя 
Ку ля шо ва». Ця пер гэ та дзяр жаў ная 
ўста но ва.

— Для нас каш тоў ны лю бы ас ке-
па чак па мя ці — ус па мі ны ста рэй шых 
жы ха роў, фо та здым кі, аса біс тыя рэ-
чы, збор ні кі вер шаў з аў то гра фам 
паэ та, — ка жа На тал ля Ла бын ца-
ва. — Мы вель мі га на рым ся тым, 
што ў фон дах му зея са бра на больш 
за 30 збор ні каў з ку ля шоў скі мі аў-
то гра фа мі.

На тал ля Мі хай лаў на на га да ла пра 
вы ста вач ную экс па зі цыю «Ар кадзь 
Ку ля шоў. Ад Бес я дзі да акі я на», якая 
ў гэ тыя дні пра цуе ў Кас цю ко віц кай 
му зей най уста но ве.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Памяць пра ПаэтаПамяць пра Паэта  �� КУ ЛЯ ШОЎ СКІЯ 
СА МА ТЭ ВІ ЧЫ

Шмат ска за на пра рас паў сю джа ны ў пост са вец кай кі не ма та гра фіі трэнд апош-
ніх га доў: зды маць рэ мей кі/сік ве лы на куль та выя філь мы эпо хі Са ве таў. То-
на мі тэкс таў і ка мен та роў па раў ноў ва лі ня згас лыя кі на кар ці ны «Іро нія лё су, 
або З лёг кай па рай», «Служ бо вы ра ман», «Джэнтль ме ны ўда чы» і ін шыя з іх 
су час ны мі вер сі я мі. Ту га па са вец кім мі ну лым і кры зіс ідэй час та на зы ва юць 
пры чы на мі «бу му» рэ мей каў. А мо жа, гэ та спе ку ля цыя на вя до мых брэн дах?.. 
Кры ты кі да рэ мей каў ста вяц ца іра ніч на. Ці ка васць гле да чоў па доб ныя кар-
ці ны не акуп ляе (за рэд кім вы клю чэн нем, на кшталт су час най вер сіі «Іро ніі 
лё су»). У гэ ты час бе ла рус кая ме ды яп рас то ра гры міць на ві ной аб ства рэн ні 
філь ма «Бе лыя Ро сы. Вяр тан не» як сік ве ла зна ка мі тай стуж кі «Бе лыя Ро сы» 
Іга ра Даб ра лю ба ва. Ці ад чуе гля дач на сталь гію па ста рым доб рым ча се? Ці 
пра сяк нец ца філь мам і яго су час ным кан тэкс там?..

Част ка му зей най экс па зі цыі, пры све ча ная Але сі Бе ла зо ра вай.

Ва лян ці на Фе дзі на з кні га мі пра Ку ля шо ва.

На тал ля Ла бын ца ва ра зам з вуч ня мі ма лод шых кла-
саў ка ля парт рэ та ма ці паэ та.

Фес ты ва ліФес ты ва лі  �� ЗО НА МУ ЗЫЧ НЫХ 
СУ СТРЭЧ

Бус ла ў гняз дзе мож на на зваць 
га лоў ным паэ тыч ным сім ва лам 
«Бе лых Рос».

Га лоў най ідэй най лі ніяй 
ста ла ба раць ба біз нес ме наў 
з жы ха ра мі вёс кі за зям лю.
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