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На во чы мне не ка лі тра пі лі ся дзі ця чыя кні гі Але ся 
Ба да ка. І пер шае ўра жан не ад яго твор час ці вы лі ла ся 
ў цвёр дае абя цан не: гэ тыя кні гі па він ны пра чы таць 
мае дзе ці! На столь кі зра зу ме ла, па-доб ра му, ад кры та 
звяр та ец ца ён да ма лень ка га чы та ча. За ру ку вя дзе 
ма ло га па сцеж ках да рос ла га све ту, ад каз ва ю чы на 
ўсе «дзі ця чыя» пы тан ні, якіх бы вае шмат. Трош кі 
ка зач нас ці Алесь Ба дак усё ж па кі дае са бе ў кі шэ ні 
— дзі ця па він на раз ві вац ца плаў на, і на мно гія пы тан-
ні яно хо ча па чуць у ад каз ней кую каз ку. «Ра зу мее 
дзі ця чую ду шу», — ка жа ў прад мо ве да кні гі Але ся 
«Ма лень кі ча ла век у вя лі кім све це» пісь мен нік Вік тар 
Шніп. Так, яшчэ ў ран нім уз рос це, па чы на ец ца зна-
ём ства з Ба да ком-пісь мен ні кам.

Пра цяг ва ец ца паз ней — як з вя до мым лі та ра та рам, 
кры ты кам і пуб лі цыс там, аў та рам вер шаў і слоў да 
шмат якіх вя до мых пе сень. Але ця пер Алесь Ба дак 
яшчэ і га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «По лы мя». Мы 
раз маў ля лі пра тое, над чым твор ца пра цуе сён ня і ў 
чым шу кае на тхнен не.

— Ня даў на ў Бе ла ру сі Вы да вец кім до мам «Звяз-
да» быў рэа лі за ва ны ці ка вы пра ект — вый шла се рыя 
кніг мастацкай літаратуры на ро даў СНД пад наз вай 
«Су гуч ча сэр цаў». Вы скла даль нік гэ тай се рыі. Ка лі 
лас ка, рас ка жы це аб пра ек це пад ра бяз ней і па дзя-
лі це ся сва і мі ўра жан ня мі ад пра цы.

— Ка лі я скла даў гэ тыя кні гі, не ад на ра зо ва пе ра кон-
ваў ся, што на ма са вым чы тац кім уз роў ні мы не да ацэнь-
ва ем лі та ра ту ру кра ін бы ло га СССР. Не да ацэнь ва ем, 
бо не ве да ем яе, тых лі та ра тур ных пра цэ саў, якія ад-
бы ва юц ца на пост са вец кай пра сто ры. Мно гім зда ец ца, 
што тая лі та ра ту ра скон чы ла ся на ім ёнах пісь мен ні каў 
са вец ка га ча су. Але за апош нія двац цаць з не чым га доў 
у на шых су се дзяў па СНД з'я ві ла ся ня ма ла но вых ці ка вых 
аў та раў. Кож ная з кніг гэ тай се рыі скла да ец ца з дзвюх 
час так: пер шая — лі та ра ту ра ад ной з кра ін СНД, дру гая 
— су час ная бе ла рус кая лі та ра ту ра. Вый шла 11 кніг ты-
ра жом больш за ты ся чу эк зэмп ля раў кож ная. Тра пі лі яны 
не толь кі ў біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, але і ў роз ныя куль тур ныя 
ўста но вы на ша га бліз ка га за меж жа.

— Коль кі ча су спат рэ бі ла ся, каб вы даць 11 та-
моў?

— Кні гі вый шлі за 2013 год. Ка лі ў 70—80-я гады 
мінулага стагоддзя гэ та зра біць бы ло до сыць цяж ка, то 
сён ня ёсць ін тэр нэт, маг чы масць апе ра тыў ных зно сін. 
Ка лі за дум ва ла ся се рыя, у нас ужо бы лі на ла джа ны 
доб рыя кан так ты з пісь мен ні ка мі Азер бай джа на, Ар ме ніі, 
Та джы кі ста на, Турк ме ні ста на — амаль з усі мі кра і на мі 
СНД. Не ка жу ўжо пра Ра сію і Укра і ну. Да та го ж, што год 
на між на род ны «круг лы стол», пры све ча ны мас тац кай 
лі та ра ту ры, пры яз джа юць пісь мен ні кі з роз ных кра ін. 
Зна ё мім ся, пе ра піс ва ем ся.

— Шмат пі ша це для дзе так. Ма е це дзя цей?
— Мая дач ка На та ша ўжо да рос лая. Не каль кі га доў 

та му скон чы ла гу ма ні тар ны фа куль тэт БДУ.
— Ці на тхня ла вас дач ка на на пі сан не кніг?
— Для дзя цей я па чаў пі саць яшчэ сту дэн там: апо вес ці, 

каз кі. Ці ка ва ра біць ней кія ад крыц ці для ся бе, пра ся бе. 
Усе пы тан ні я за да ваў ад імя дзя цей, але сам. Пі саць для 
дзя цей скла да ней, та му што трэ ба ўвай сці ў дзі ця чы свет. 
І я ўва хо дзіў — ужо да рос лым. Не ад на ра зо ва. Мне так 
зда ва ла ся. Дзі ця чы свет — свое асаб лі вы свет. Ме на ві та 
ў гэ тую па ру фар мі ру ец ца ха рак тар ча ла ве ка, яго ра зу-
мен не даб ра і зла. Пі саць для ма лень кіх — вя лі кая ад каз-
насць. Дзі ця ні ко лі не ска жа, што яго пад ман вае кніж ка, 
што так, як там на пі са на, не бы вае, ня гле дзя чы на ўсю 
ка зач насць сю жэ та і па во дзін яе ге ро яў. Што да ва ша га 

пы тан ня... Да лё ка не кож ны пісь мен нік, у ка го ёсць дзе ці, 
па чы нае пі саць для дзя цей. На яў насць улас ных дзя цей 
ці, ска жам, пля мен ні каў, ві даць, важ ная для пісь мен ні ка, 
па коль кі ёсць маг чы масць па ста ян на га су да кра нан ня з 
дзі ця чым све там, але гэ та га не да стат ко ва. Ка лі дач ка 
бы ла ма лая, та ды яшчэ бы лі мод ныя грамп лас цін кі. Я да-
ваў ёй слу хаць аў ды я каз кі «Кра ка дзіл Ге на», «Маў глі»... 
Ка лі яны скон чы лі ся, дач ка па тра ба ва ла ўсё но выя. І я 
рас каз ваў — пры дум ляў на ха ду. Мо жа быць, з гэ та га 
ўсё і па ча ло ся.

— Ка лі не па мы ля ю ся, у 2008 го дзе вы ста лі лаў рэ-
а там прэ міі «За ла ты ку пі дон» за леп шую кні гу го да ў 
на мі на цыі «Пуб лі цыс ты ка»?

— Так, атры маў яе за пер шую кні гу «Рас лі ны» се-
рыі для дзя цей «Усім пра ўсё». Гэ ту се рыю пры ду маў 
сам і ў якас ці аў та ра яе рэа лі зоў ваю. Пас ля «Рас-
лін» з'я ві лі ся «Жы вё лы», «На ся ко мыя», «Птуш кі», 
«Вод ны свет». Ця пер рых ту ец ца шос тая кні га. Але я 
вы ра шыў крыш ку ады сці ад жы вёль на га і рас лін на-
га све ту. Кні га бу дзе на зы вац ца «Дзе мы жы вём». З 
яе мож на да ве дац ца пра тое, з ча го бу да ва лі да мы 
ў глы бо кай ста ра жыт на сці і з ча го яны бу ду юц ца ця-
пер, якіх тра ды цый пры трым лі ва лі ся на шы прод кі пры 
бу даў ніц тве свай го жыт ла і ча му з ча сам не ка то рыя 
бе ла рус кія га ра ды драб не лі і сён ня ўяў ля юць са бой 
звы чай ныя вёс кі.

— Акра мя ўся го, вы пі ша це яшчэ і тэкс ты пе сень. 
Ска жы це, коль кі ўжо на пі са на і хто іх вы кон вае?

— Ка лі шчы ра, не лі чыў. Але ка ля ста пе сень ёсць 
дак лад на. Уво гу ле, ад на з пер шых пе сень у рэ пер ту-
а ры Аляк санд ра Са ла ду хі на пі са на на мае сло вы — 
«За ва ро жа ная фея». По тым Са ша Нэ ма яе за пі саў пад 
гі та ру. Ця пер яе вы кон ва юць «Ве ра сы». Шмат пе сень у 
рэ пер ту а ры ан самб ля «Сяб ры», Ана то ля Яр мо лен кі. Не 
так даў но Іна Афа нась е ва па-но ва му пе ра пі са ла пес ню 
«Са рам лі вая дзяў чын ка», ство ра ную 20 га доў на зад 
мною і кам па зі та рам Але гам Елі се ен ка вым. Акра мя 
та го, мне ці ка ва пі саць і для мо ла дзі. Ня даў на мы з 
тым жа Елі се ен ка вым на пі са лі пес ню для Юліі Гу се вай 
— «Ка хаю і люб лю», з якой яна бу дзе ўдзель ні чаць у 
кон кур се ма ла дых вы ка наў цаў на «Сла вян скім ба за-
ры ў Ві цеб ску». У гэ тай спя вач кі цу доў ны го лас. Да 
та го ж яна не за мы ка ец ца ў пэў ных твор чых рам ках 
(так зва ным фар ма це), які вель мі шко дзіць твор чай 
ін ды ві ду аль нас ці. Та му, мне зда ец ца, у Юліі вя лі кія 
перс пек ты вы.

— Рас ка жы це пра гіс то рыю ства рэн ня ва шай пер-
шай пес ні.

— Пер шая пес ня бы ла на пі са на без май го ўдзе лу 
(смя ец ца). Елі се ен каў, з якім даў но сяб ру ем і по тым на-
пі са лі шмат пе сень, ку піў у кні гар ні маю пер шую кніж ку, 
вы браў, як яму зда ва ла ся, са мы пе сен ны верш і на пі саў 
на яго му зы ку. Ка лі б я быў кам па зі та рам, то вы браў 
бы гэ ты верш ка лі не са мым апош нім, то пе рад апош нім 
у гэ тым пе ра лі ку. Верш на зы ваў ся «Гро шы». Ство ра-
ная пес ня ўдзель ні ча ла ў па пу ляр ным не ка лі фес ты ва лі 
«Пес ню бя ры це з са бою». Там, да рэ чы, я яе ўпер шы ню 
і па чуў.

— Як зда ра ец ца час цей: спяр ша пі шуц ца сло вы, а 
по тым на іх кла дзец ца му зы ка, аль бо на ад ва рот?

— Вя до ма, мне пра сцей спа чат ку на пі саць сло вы: тут 
я воль ны сам вы бі раць рытм, вер ша ва ны па мер. Пас ля 
— ад даць іх кам па зі та ру, і ня хай ён па ку туе, пры дум ля-
ю чы на сло вы ме ло дыю. Да рэ чы, ка лі спа чат ку пі шац ца 
му зы ка, вель мі час та яе рытм з паэ тыч на га пунк ту гле-
джан ня бы вае «ня пра віль ны», ла ма ны. Слу ха еш ужо 
га то вы за піс — мо жаш гэ та га і не ад чуць. А ка лі па чы-
на еш чы таць сло вы якой-не будзь па пу ляр най пес ні, то 
пер шае ўра жан не, што аў тар тэкс ту ні бы аб са лют на не 
ва ло дае паэ тыч най гра ма тай! Асаб лі ва гэ та ты чыц ца 
пе сень апош ніх дзе ся ці год дзяў. Тым не менш мно гія мае 
пес ні на ра джа лі ся ме на ві та з га то вай ме ло дыі.

— Чым пес ня ад роз ні ва ец ца ад вер ша?
— Верш пі шаш для ся бе, пра ся бе, у пер шую чар гу 

хо чаш, каб ён спа да баў ся та бе са мо му. Ка лі верш мне не 
па да ба ец ца, я яго ні ко лі дру ка ваць не бу ду. Пес ня — гэ та 
ін шае. Пес ню ты пі шаш не для ся бе, для вы ка наў цы, а 
праз яго — для пуб лі кі. Та му для мя не вель мі важ на, ка лі 
пі шу пес ню, ве даць, хто яе бу дзе вы кон ваць. Яшчэ ад но 
вель мі важ нае ад роз нен не: у вер шы клю ча вая дум ка, 
воб раз мо гуць быць дзе за ўгод на (на па чат ку, уся рэ дзі не, 
у кан цы), у пес ні — гэ та аба вяз ко ва пры пеў. Та му звы-
чай на я па чы наю пі саць пес ню з пры пе ву, а пас ля ўжо 
«пад га няю» пад яго за пе вы.

Вось та кі ён, Алесь Ба дак. Твор чы, ці ка вы, «цёп лы» 
ча ла век. Упэў не ны, што су стрэць во жы ка — на ра дасць. 
Шчы ра дзе ліц ца сва і мі ўспа мі на мі. Яму мно гае хо чац ца 
ска заць, та му час та ад на дум ка дае штур шок дру гой — і 
раз мо ва на паў ня ец ца да дат ко вы мі сэн са мі. Роз на ба-
ко вы і гар ма ніч ны. Ад кры ты, лёг кі. Не паў тор ны Алесь 
Ба дак.

Гу та ры ла Ан ге лі на ПАКАЧАЙЛА
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Асо баАсо ба  ��

Алесь БА ДАК: 

«ВЕРШ ПІ ШАШ ДЛЯ СЯ БЕ, 
ПЕС НЮ — ДЛЯ ПУБ ЛІ КІ»

Алег Жугж да, га лоў ны рэ жы сёр Гро дзен ска-
га аб лас но га тэ ат ра ля лек, на мі на ва ны на прэ-
мію за леп шую пра цу рэ жы сё ра за спек такль 
па вод ле Да ста еў ска га «...і па ка ран не», які ён 
па ста віў у Ра зан скім тэ ат ры ля лек. Пра тое, што 
Жугж да ўмее пе ра кла даць лі та ра тур ную кла-
сі ку на асаб лі вую мо ву тэ ат ра, бе ла рус кія гле-
да чы ве да юць дзя ку ю чы па ста ноў цы «Пі ка вая 
да ма», ад зна ча най На цы я наль най тэ ат раль най 
прэ мі яй у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Ад мет насць 
гэ та га рэ жы сё ра — ва ўмен ні ад чу ваць, ка-
лі ге рой ча ла век ста но віц ца ляль кай у ру ках 
лё су ці па ўлас най во лі, і пе ра во дзіць гэ та ў 
тэ ат раль ную пра сто ру. Да па ма гае тут і пра ца 
сцэ ног ра фа. Та му за той жа спек такль Ра зан-
ска га тэ ат ра ля лек на мі на ва ны на «За ла тую 
мас ку» бе ла рус кі мас так Ва ле рый Рач коў скі, які 
ня даў на пай шоў з жыц ця. На шы чы та чы мо гуць 

яго ве даць па пра цы ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
тэ ат ры ля лек.

Але ў гэ тым тэ ат ры ёсць свае ад мет ныя рэ-
жы сё ры. Адзін з іх — Аляк сандр Януш ке віч на-
мі на ва ны як рэ жы сёр на «За ла тую мас ку» за 
ства рэн не спек так ля «Эдып» Кур ган ска га тэ ат ра 
ля лек «Гу лі вер» і твор ча га аб' яд нан ня «Культ Пра-
ект». Ра зам з ім над гэ тай па ста ноў кай пра ца ва ла 
мас тач ка з Ма гі лёў ска га тэ ат ра ля лек Люд мі ла 
Скі то віч. Яна вы лу ча на ў на мі на цыі «Ляль кі. Леп-
шая пра ца мас та ка».

Прэ міі бы ва юць важ ныя, але ж, не за леж на ад 
іх, бе ла рус кія ля леч ныя тэ ат ры за ча роў ва юць 
цу доў ны мі тво ра мі як да рос лых, так і дзя цей, дзя-
ку ю чы та му, што іх ства раль ні кі не прос та пра цу-
юць — яны жы вуць твор час цю. За ла тыя на шы...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

ЗО ЛА ТА І БЕЗ «МАС КІ»
На ра сій скую тэ ат раль ную прэ мію «За ла тая мас ка» 
вы лу ча ны бе ла рус кія рэ жы сё ры і мас та кі

«Зя лё ная сця на ста ро га до-
ма» — так на зы ва ец ца яго пер-
са наль ная вы ста ва, якая пра цуе 
ў Му зеі су час на га вы яў лен ча га 
мас тац тва. Вік тар Пят роў з'яў ля-
ец ца прад стаў ні ком бе ла рус ка га 
аван гар ду 1980—1990-х га доў. 
Гэ та быў ці ка вы час, ад мет ны 
ў мас тац тве Бе ла ру сі, ка лі за-
ві ра ва лі і вы яві лі ся са мыя роз-
ныя плы ні, ідэі, аў тар скія по шу кі і 
экс пе ры мен ты. А ча го ча каць ад 
аван гар дыс та, як не ад воль на га і 
вель мі аса біс та га ад чу ван ня рэ-
ча іс нас ці, дзе ко лер мо жа стаць 
сім ва лам цэ лай кра і ны?.. Зо на 
зя лё на га для яго ўва саб ляе Бе-
ла русь.

Вось тлу ма чэн ні са мо га аў та-
ра: «Зя лё ная сця на — гэ та мая 
наз ва аль бо ме та фі зіч нае азна-
чэн не та го мес ца, дзе я жы ву, 
якое ўмоў на на зы ва ец ца ця пер 
Бе ла русь. Гэ тая зям ля ме ла ін-
шыя наз вы. Але для мя не гэ та 
зя лё ная зям ля. У ёй — па воль-
ная ва да, лес і ня бё сы, а не дзе 
за га ры зон там ха ва юц ца ня бач-
ныя су све ты. «Ця пе раш няя вы-
ста ва — гэ та пра цяг пра ек та, 
які ажыц ця віў ся ў 2006 го дзе 
ў Ін сты ту це імя Гё тэ ў Мін ску. 
Та му не ка то рыя пра цы 20-га до-
вай даў ні ны мож на сён ня асэн-
са ваць па-но ва му — і з улі кам 
аса біс та га во пы ту, і праз улас-
нае ўспры ман не. Тое ж і з тво ра-
мі апош ня га дзе ся ці год дзя, якія 
прад ста віў Пят роў. Прад ста віў 
ён — а ра зу ме ем мы. На ша ад-
чу ван не су час на га мас тац тва 
— гэ та ў ней кім сэн се і па каз-
чык та го, што мы ёсць як іс то-
ты, якія ад чу ва юць і мыс ляць. З 

мас тац твам жа заў сё ды так: ад-
на спра ва — аў тар ская за ду ма, 
але кож ны гля дач мо жа да даць 
улас ных аса цы я цый і ве даў, уба-
ча нае ад чуць і ін тэр прэ та ваць 
па-свой му. Тым і ці ка вы гэ ты 
пра цэс — раз гад ван ня тво раў 
су час на га мас тац тва, счыт ван-
ня сэн саў, якія яны ня суць.

Але і гэ та ўся го толь кі 
«фраг мен ты» твор час ці мас-
та ка, якія вы зна ча юць га лоў-
ныя лі ніі яго твор ча га во пы ту, 
што на за па шваў ся ця гам 35 
га доў. Вы ха ва нец бе ла рус кай 
мас тац кай шко лы (скон чыў Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны тэ ат раль-
на-мас тац кі ін сты тут), Вік тар 
Пят роў вы браў шлях мас та коў, 
якія ства ра лі не «дзя ку ю чы», а 
«на су пе рак». Ён па каз ваў свае 
тво ры на не афі цый ных ква тэр-

ных вы ста вах яшчэ з 1981 го-
да. На пры кан цы 90-х іні цы я ваў 
ства рэн не та ва рыст ва не за-
леж на га су час на га мас тац тва 
«Фор ма». Меў да чы нен не да 
за сна ван ня Га ле рэі су час на га 
мас тац тва «6-я лі нія», якая ў 
90-я га ды вы лу ча ла ся па ды-
хо да мі да пра цы ай чын ны мі 
мас та ка мі, а так са ма кан цэп ту-
аль ны мі вы ста ва мі. Яшчэ яму 
ама та ры аван гард ных фор маў 
па він ны быць удзяч ныя за тое, 
што ў Мін ску з'я віў ся Між на-
род ны фес ты валь пер фор ман-
су «На він кі». Пят роў у лі ку тых 
мас та коў, якія ўдзель ні ча лі ў 
Бе ла рус кім па віль ё не 54-й Ве-
не цы ян скай бі е на ле су час на га 
мас тац тва.

Але ж вось як бы вае: нам 
ёсць што і ка го па ка заць ін шым, 
ка лі трэ ба. Але ці заў сё ды піль-
на жы ха ры кра і ны пры гля да-
юц ца да та го, што ма юць тут і 
ця пер? Та му што, якое б ні бы ло 
мас тац тва — у роз ных пра явах, 
фор мах, — яно ўсё роў на ад-
гу ка ец ца на з'я вы рэ ча іс нас ці, 
якія ад бы ва юц ца ў кан крэт най 
пра сто ры, дзе іс нуе мас так. Па-
лот ны Вік та ра Пят ро ва ма юць 
свой асаб лі вы сю жэт, аб стракт-
ныя фор мы, твор чая ма не ра яго 
ўваб ра ла ўвесь па пя рэд ні во пыт 
мас тац тва з ба гац цем яго плы-
няў і кі рун каў. Але пра сто ра Вік-
та ра Пят ро ва — мяс цо вая. Тая, 
якую ўсе мы доб ра ве да ем і на-
зі ра ем што дня. Зя лё ная. Ко ле ру 
над зеі і імк нен ня да ду шэў най 
раў на ва гі.
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Да ма скід вае ву аль — і пе ра тва ра ец ца ў іс то ту без 
по лу і тва ру (толь кі блед ныя кос ці аба зна ча юць га ла ву). 
«Ну як мо жна бы ло за ка хац ца ў та кую?» — шчы ра здзіў-
ля юц ца жан чы ны ў жа ло бе. За ка хац ца, стра ціць га ла ву і 
ў вы ні ку — жыц цё... Але гэ тая іс то та ве дае, што ра біць з 
ама та ра мі лёг кіх пры год. Яе та нец за ча роў вае. За цяг вае. 
Ад та кіх, ві даць, і губ ля юць га ла ву, а по тым і жыц цё.

Чор ны ко лер, чор ныя ўдо вы, чор ны гу мар. Гэ та чор ная 
ка ме дыя ў Но вым тэ ат ры, што ў Мін ску. Ко лер жан чын, 
што за ста лі ся без му жоў і тут жа вы ра шы лі ад свят ка ваць 
гэ ты мо мант з ке лі хам шам пан ска га і ка ва лач кам тор та. 
А вось ча му і як яны за ста лі ся ад ны, рас па вя да ец ца ў 
спек так лі «Дам скае тан га», які па ста віў рэ жы сёр Ве ня-
дзікт Рас стры жэн каў па вод ле п'е сы Сла ва мі ра Мро жа ка 
«Удо вы».

Ге ра і ні так і аба зна ча юц ца: Пер шая ўда ва (Н. Ка-
пі то на ва,), Дру гая ўда ва (К. Ер ма ло віч), Трэ цяя ўда-
ва (А.  Пін чук). По бач з дзвю ма пер шы мі яшчэ кру цяц-
ца Пер шы муж чы на (А. Ве ра шча ка) і Дру гі муж чы на 
(П.  Чар ноў). За іх ста сун ка мі на зі рае афі цы янт (В. Ага-
ян). Ад но сі ны вы свят ля юц ца праз сло вы — іх трэ ба ла-
віць уваж лі ва, каб не згу біць сэнс. Бо гэ та не той спек-
такль, дзе акрэс ле ны і па сту по ва раз ві ва ец ца сю жэт, 
хоць ён на са мрэч ёсць. Муж чы ны вы ра шы лі гуль нуць ад 
жо нак. Але здра да ка ха най — як смерць. Вось іх яна і 
на пат ка ла. Не важ на, якім чы нам: ён атру ціў ся стра ва мі 
(жон кі-блан дзін кі?) ці ска наў ад пра сту ды — ві даць, ру-
да ва ло сая пры га жу ня не над та кла па ці ла ся пра до гляд 
(ра ні цой за хва рэў, у абед па мёр, уве ча ры па ха ва лі), ці 
са праў ды за гі нуў на ду э лі (вось толь кі з кім і з-за ка го?). 
Але ж тое, што зда ра ец ца ў жыц ці, бы вае не прос та так. 
Усе па дзеі пры цяг ва юц ца ўчын ка мі: ка лі Смерць доб ра 
па клі каць, то яна пры хо дзіць. Вось на ват у ка вяр ні, дзе 
ся дзяць дзве ўда вы і раз ва жа юць пра сва іх ка ха ных, яна 
не прос та ся дзіць. Яна вя дзе сваё па ля ван не. І ро біць 
гэ та пе ра ка наў ча. З га ра чым па чуц цём ра ман тыч най 
за ка ха нас ці і ўсё аб дым най страс ці.

Але не быў бы то Мро жак, ка лі б не пе ра ку ліў усё з 
ног на га ла ву: чор нае для не ка га мо жа стаць свет лым, 
яр кім і на ват ап ты міс тыч ным. Кум кі-жан чы ны не над та 
су му юць па сва іх БЛА ГА вер ных. Апра віў шы ся ад шо ку, 
яны зноў ку вяр та юц ца да сва ёй не та роп кай свец кай 
гу тар кі. Усё пра іх, пра муж чын, якія сы хо дзяць у чор-
нае, ка лі ду ма юць, што сва і мі дзе ян ня мі ўся го толь кі 
імк нуц ца зра біць са бе жыц цё больш яр кім.

Аб сурд, з якім да во дзіц ца су ты кац ца ў жыц ці, прый-
шоў на тэ ат раль ныя пад мост кі ў дру гой па ло ве мі ну ла га 
ста год дзя, у тым лі ку і дзя ку ю чы твор час ці поль ска га дра-
ма тур га Сла ва мі ра Мро жа ка, які ле тась па кі нуў свет. Аб-
сурд у тэ атр прый шоў зу сім не бес пад стаў на: дра ма тур гі 
пад гле дзе лі яго ў не дас ка на лас цях жыц ця, у гра мад скіх 
з'я вах, а так са ма ня шчы рых і штуч ных па во дзі нах звы-
чай ных лю дзей у да чы нен ні да ін шых. І, ві даць, гэ та па-за 
ме жа мі па лі тыч ных ці са цы яль на-эка на міч ных сіс тэм: 
тво ры аў та раў з За ход няй Еў ро пы (у тым лі ку Мро жа ка) 

за ва я ва лі тэ ат раль ныя сцэ ны За ход няй Еў ро пы. Раз гад-
ка — у са міх п'е сах, якія па-фі ла соф ску дра ма тыч ныя, 
але ў той жа час на поў не ны тон кім гу ма рам.

Та му, ка лі Мро жа ка па ста віць з па чуц цём і ра зу мен-
нем, то мож на і ства рыць свое асаб лі вы мас тац кі свет, і 
гле да чу да га дзіць, пад ка му сён ня на ка ме дыі. Та му спек-
такль В. Рас стры жэн ка ва атры маў ся гля дац кім. Пры тым 
ад чу ва ец ца жа дан не зра біць па ста ноў ку кан цэп ту аль на-
сты лё вай. Дзе ля гэ та га пра ца ва ла мас так-па ста ноў шчык 
Да р'я Вол ка ва. Яна ад чу ла га лоў нае: чор ны — га лоў ны 
ко лер гэ та га спек так лю, але па ста ра ла ся яго раз ба віць 
драб ні ца мі ру жо ва га, лі ло ва га і чыр во на га. Ін шая спра-
ва, што гэ тыя ко ле ры ў асноў ным у лег ка дум ных жа бо і 
дэ ка ра тыў ных кве тач ках і ін шых прад ме тах, што пе ра-
тва рае ге ра інь (у боль шай сту пе ні іх) у ка ры ка тур ных 
пер са на жаў. Гле да чу гэ та па да ба ец ца: аб сурд ні бы та 
пад крэс ле ны, яго мар кі ру юць: маў ляў, не па мы лі ся! Ку ды 
больш сты лё ва вы гля дае тэ ма смер ці, дзе ўсё стро га і 
ня ма ні чо га ліш ня га: доў гая стры ма ная су кен ка, якая пры 
гэ тым не пе ра шка джае ства рыць воб раз з да па мо гай 
ха рэа гра фіі (ба лет май стар-па ста ноў шчык М. Ба ра на ва) і 
чыр во ны аб рус, які ста но віц ца раз драж няль ні кам, ні бы та 
ў ру ках та рэ а до ра. Стро гія лі ніі. Дак лад ныя ру хі. Ро ля, у 
якой ня ма ні вод на га сло ва, ста но віц ца га лоў най. Але ж 
у маў чан ні ёсць свой сэнс.

Гэ та ўсё да та го, што аб сурд у тэ ат ры за кла дзе ны 
най перш тэкс там, праз які да но сіц ца сэнс. Та му ўсё ас-
тат няе на сцэ не па він на не ад цяг ваць ува гі, а на ад ва рот, 
пад крэс лі ваць сло вы. «Дам скае тан га» — спек такль мі ні-
ма ліс тыч ны. І ў ім са праў ды ня ма па трэ бы ў ней кіх асаб-
лі вых дэ ка ра цы ях. Та му што га лоў нае тут — су праць ста-
ян не двух па чат каў: жа но ча га і муж чын ска га. І та го, што 
па між імі: шчы рае ка хан не аль бо смерць ду шы.
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Му зыч ны фес ты валь «Мін ская вяс-
на» ўпер шы ню ад крыў дзве ры для 
ама та раў кла січ най му зы кі ў 1984 
го дзе кан цэр там з тво раў на род на га 
ар тыс та Рэс пуб лі кі Бе ла русь кам па зі-
та ра Ана то лія Ба га ты ро ва. Тра ды цый-
на ў «Мін скай вяс не» возь муць удзел 
вя ду чыя ка лек ты вы кра і ны, а так са ма 
зор кі ака дэ міч най му зы кі, якія прад-
ста вяць твор часць кам па зі та раў ад 
эпо хі ба ро ка да су час нас ці. Двац цаць 
два кан цэр ты прой дуць у Вя лі кай і 
Ма лой за лах Бе ла рус кай дзяр жаў най 
фі лар мо ніі з 2 па 28 кра са ві ка.

— Ня гле дзя чы на тое, што ня ма суб сі-
дый ні на «Бе ла рус кую му зыч ную во сень», 
ні на «Мін скую вяс ну», мы ўсё роў на бу-
дзем пра во дзіць гэ тыя фес ты ва лі, па куль 
бу дзе жыць фі лар мо нія, — га во рыць мас-
тац кі кі раў нік Бел дзярж фі лар мо ніі, за-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Юрый ГІЛЬ ДЗЮК. — Та му што гэ та не 
толь кі свя та вяс ны, а яшчэ і па на ван ня 
кла січ най му зы кі. Мы прад стаў ля ем твор-
часць бе ла рус кіх кам па зі та раў, вы ка наў-
цаў, ад кры ва ем но выя ім ёны, якія пад час 
фес ты ва ляў Ю. Баш ме та і У. Спі ва ко ва 
пры яз джа юць да нас ужо як гран ды ёз ныя 
«зор кі» су свет най кла січ най му зы кі.

Шмат ма ла дых му зы кан таў вы сту-
піць і на сё лет няй «Мін скай вяс не»: фі-

на ліст ка кон кур су для юных му зы кан таў 
«Еў ра ба чан не-2012» Аляк санд ра Дзе ні-
се ня (цым ба лы); лаў рэ ат між на род ных 
кон кур саў Па вел Шам шу ра (гі та ра), які 
скон чыў Бе ла рус кую ака дэ мію му зы кі і 
жы ве ў Гер ма ніі; Кі рыл Ро дзін (ві я лан-
чэль, Ра сія), Ана Га цэ ва (фар тэ пі я на, 
Ма ке до нія), Ваз ген Вар та нян (фар тэ пі-
я на, Ра сія) і мно гія ін шыя.

Асоб ная пра гра ма пры све ча на поль-
скай куль ту ры. Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 
сім фа ніч ны ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь да 20-год дзя Ін сты ту та Поль ска га 
прад ста віў пра гра му «Края ві ды поль-
скай му зы кі». З на го ды юбі лею ра зам з 
ар кест рам вы сту па юць вы дат ныя му зы-
кан ты: ды ры жор Па вел Кот ля, (Поль шча 
— Вя лі ка бры та нія) і пі я ніст Га юш Кэн ска 
(Поль шча). Пад кі раў ніц твам га лоў на га 
ды ры жо ра сім фа ніч на га ар кест ра на-
род на га ар тыс та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Ані сі ма ва 12 і 27 кра са ві ка пра гу чыць 
па пу ляр ная му зы ка Рах ма ні на ва, Эл га-
ра, Мо цар та, Чай коў ска га, Двор жа ка. 
Са ліс ты — ву чань Мсці сла ва Рас тра по-
ві ча фран цуз скі ві я лан чэ ліст Марк Дра-
бін скі і вя до мы сла вен скі клар не тыст 
Дарк Брлек.

— На пя рэ дад ні вя лі кай і ра дас най па-
дзеі — чэм пі я на ту све ту па ха кеі — мы 
спа дзя ём ся, што шмат лі кія за меж ныя гос ці 

Мін ска, у тым лі ку і ра сі я не, ста нуць на вед-
ні ка мі на шых кан цэр таў у фі лар мо ніі, — ад-
зна чыў ма эст ра Аляк сандр АНІ СІ МАЎ.

Са праўд най па дзе яй для пры хіль ні-
каў кла січ на га май стэр ства ста не вы-
ступ лен не 16 кра са ві ка вір ту о за ар ган-
най му зы кі з Гер ма ніі Іа га нэ са Ге фер та. 
У пра гра ме — кла сі ка ар ган най му зы кі: 
тво ры І.С.Ба ха, Д.Букс тэ ху дэ і С.Фран-
ка. По бач з імі — не вя до мыя бе ла рус кім 
ме ла ма нам са чы нен ні: Вя лі кая дра ма-
тыч ная фан та зія Сі гіз мун да фон Ней-
ка ма і дзе вяць ва ры я цый на тэ му 24-га 
кап ры са Па га ні ні для пе да лі со ла Ге ор га 
Тал бен-Бо ла.

На Па кут ную пят ні цу Дзяр жаў ны ка-
мер ны хо р Рэс пуб лі кі Бе ла русь (мас-
тац кі кі раў нік — за слу жа ная ар тыст ка 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля Мі хай ла-
ва) і ан самб ль «Ка мер ныя са ліс ты Мін-
ска» пад кі раў ніц твам Дзміт рыя Зу ба ва 
(Санкт-Пе цяр бург) вы ка на юць «Па ку ты 
па вод ле Іа а на» І.С.Ба ха. Гэ ты ма ну мен-
таль ны твор пра гу чыць у Мін ску ўпер-
шы ню пас ля 25-га до ва га пе ра пын ку.

Фар тэ пі ян ны ду эт На тал ля Ко та ва 
— Ва ле рый Ба ра ві коў ад зна чыць 15-
га до вы юбі лей су мес най твор час ці. Для 
ама та раў ка мер най му зы кі Мін скі струн-
ны квар тэт і ан самбль са ліс таў «Кла-
сік-Аван гард» пад рых та ва лі ці ка выя 

пра гра мы: цыкл «Усе са на ты Бет хо ве на 
для скрып кі і фар тэ пі я на», у якім пра-
гу чыць сла ву тая «Крэй ца ра ва са на та» 
ў вы ка нан ні за слу жа на га ар тыс та Ра сіі 
Сця па на Яко ві ча (скрып ка) і за слу жа на-
га ар тыс та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Юрыя 
Гіль дзю ка (фар тэ пі я на).

На цы я наль ны ака дэ міч ны на род ны 
ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя І.Жы но-
ві ча пад кі раў ніц твам на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Мі ха і ла Ка зін ца за про сіць на 
но вую пра гра му «Пес ні Ула дзі мі ра Му-
ля ві на і Іга ра Лу чан ка». Тво ры найбуй-
ней шых май строў пе сен на га жан ру вы-
ка на юць ма ла дыя «зор кі» бе ла рус кай 
эст ра ды Пётр Ял фі маў і Ян Жан чак.

Ад мет насць «вяс ны» — кан цэрт з 
на го ды 15-год дзя эт на-трыа «Тро і ца», 
ле ген дар на га гур та, які за га ды свай го 
іс на ван ня змя ніў стаў лен не да бе ла рус-
ка га фальк ло ру, ад крыў шы ў ім амаль 
кас міч ныя фі ла соф скія глы бі ні і зра біў-
шы яго не ад' ем най част кай су час най 
спад чы ны на ро даў све ту.

У ме жах «Мін скай вяс ны — 2014» па 
іні цы я ты ве вы дат на га дзея ча бе ла рус кай 
вы ка наль ніц кай шко лы Мі ка лая Ма рэц-
ка га прой дуць між на род ныя дні ман да-
лін на-гі тар най му зы кі Mandolіnіssіmo.

Іры на АКУ ЛО ВІЧ

�

З ПА ЧУЦ ЦЁМ РА ДЗІ МЫ
Не па дзель нае мас тац тва 
па дзе ле най зям лі

Скла да ны пе ры яд ай чын най гіс то рыі ва чы ма мас-
та коў ад люст роў вае вы ста ва «І рай, і боль па Пе сен най 
зям лі» ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі. Упер шы ню 
прад стаў ле ны гра фіч ныя тво ры 1920—1930 га доў, пры-
све ча ныя Ра дзі ме, якія зна хо дзяц ца ў ка лек цыі му зея.

Бе ла рус кае мас тац тва ў 1920—1930-х га дах іс на ва ла з 
ад чу ван нем бо лю. Гэ та той пе ры яд на шай гіс то рыі, ка лі бы-
ло дзве Бе ла ру сі. Гэ та ка лі раз гля даць тэ ры та ры яль на. Але 
ў свя до мас ці лю дзей бы ло сваё ўяў лен не пра ра дзі му. І яго 
ад люст роў ва лі мас та кі: тыя, што жы лі ў Са вец кай Бе ла ру сі, 
і тыя, што за ста лі ся пас ля па дзе лу на тэ ры то рыі за ход няй яе 
част кі. Ця пер пра той ня прос ты пе ры яд мож на чы таць у кні-
гах, але яшчэ яго мож на па ба чыць — праз тво ры мас та коў.

Збор му зея па чаў фар мі ра вац ца ме на ві та ў той час і ад-
люст ра ваў у тым лі ку та га час ны ім пэт у ці ка вас ці да род най 
зям лі. У тым лі ку і з бо ку твор цаў, якія ез дзі лі ў экс пе ды цыі 
і ма ля ва лі тое, што ба чы лі на во кал. Гра фі ка Са вец кай 
Бе ла ру сі прад стаў ле на тво ра мі А. Аста по ві ча, А. Ты чы ны, 
М.  Ду чы ца, М. Ак сель ро да, О. Ма рык са ды ін шых. Асаб лі ва 
ад зна ча на ад мет насць твор ча га Ві цеб ска. За ход нюю Бе ла-
русь ува саб ля лі, у пры ват нас ці, Я. Драз до віч, П.  Сер гі е віч, 
Л. Ро дзе віч і шэ раг не вя до мых твор цаў.

Прэм' е раПрэм' е ра  ��

ЧОР НАЕ, ЗНОЎ ЧОР НАЕ 
І ЎВЕСЬ ЧАС ЧОР НАЕ

У асо бе за гад ка вай не зна ём кі мож на не ад ра зу па знаць Смерць

Фес ты ва ліФес ты ва лі  ��

ХА РАСТ ВО ВЕС НА ВОЙ МУ ЗЫ КІ

Вы ста ваВы ста ва  ��

ЗЯ ЛЁ НАЯ СЦЯ НА
У мас та ка Вік та ра Пят ро ва та кія аса цы я цыі з мяс ці на мі, дзе ён жы ве

Алег ЖУГЖ ДА.
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