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Бук ме ке ры 
мяр ку юць, 
а Швед ская 
ка ра леў ская 
ака дэ мія на вук 
раз мяр коў вае, 
і ча сам яны 
ста но вяц ца 
ад на дум ца мі. 
Учо ра, 10 снеж ня, 
у Стак голь ме 
бе ла рус кая 
пісь мен ні ца, аў тар 
кніг «У вай ны 
не жа но чы твар», 
«Цын ка выя 
хлоп чы кі», 
«Чар но быль ская 
ма літ ва», 
«Час сэ канд-хэнд», 
атры ма ла пер шую 
для бе ла рус кай 
лі та ра ту ры 
Но бе леў скую 
прэ мію.

...І ста ла по бач з 
ім ёна мі Гюн тэ ра Гра-
са, Габ ры э ля Гар сіа 
Мар ке са, То ма са Ма-
на, Эр нес та Хе мін гу эя, 
Іо сі фа Брод ска га, Аль-
бе ра Ка мю і ін шых най-
вы біт ней шых аў та раў. 
Свят ла на Алек сі е віч — ча тыр нац ца тая жан чы-
на-лаў рэ ат у гэ тай га лі не, а Но бе леў ская прэ мія 
па лі та ра ту ры ўру ча ец ца з 1901 го да. Ужо трэ ці 
год бе ла рус кая пісь мен ні ца аказ ва ла ся ся род на-
мі нан таў на прэ стыж ную ўзна га ро ду (упер шы ню 
ў 2013 го дзе, ка лі ў Шве цыі вый шла кні га «Час 
сэ канд-хэнд»). 8 каст рыч ні ка гэ та га го да імя лаў-
рэ а та бы ло агу ча на, як і ўлас на фар му лі роў ка — 
за «шмат га лос ную твор часць — пом нік па ку там 
і муж нас ці ў наш час».

Кні гі пісь мен ні цы, са праў ды, гу чаць сот ня мі 
га ла соў. На стаў нік Свят ла ны Алек сі е віч Алесь 
Ада мо віч быў пе ра ка на ны ў тым, што «пі саць 
пра тра ге дыі XX ста год дзя мо вай мас тац кай 
про зы — зна чыць аб ра жаць лю дзей, бо ка та-
стро фы, вой ны, аса біс тыя тра ге дыі — не мес ца 
для вы со кай сла вес нас ці». У ней кім сэн се пе ра-
ем ні ца гэ тай ідэі Свят ла на Алек сі е віч да ку мен-
туе рэ аль насць, за піс вае гіс то рыі, су стра ка ец ца 
з ты ся ча мі лю дзей. «Мой жанр ста іць на тым, 
што ў кож на га ча ла ве ка ёсць свае зда гад кі, якія 
ён змог сфар му ля ваць ра ней за ін шых. І ка лі 
гэ та ўсё са браць ра зам, атрым лі ва ец ца ра ман 
га ла соў, ра ман ча су. Адзін ча ла век гэ та зра-
біць не можа», — ска за ла пісь мен ні ца ў ад ным 
з ін тэр в'ю.

Пры за вы фонд Но бе леў скай прэ міі па лі та ра-
ту ры роў ны вась мі міль ё нам швед скіх крон, а гэ та 

больш за 950 ты сяч до-
ла раў. Пе рад цы ры мо-
ні яй уру чэн ня 7 снеж ня 
пісь мен ні ца пра чы та ла 
лек цыю ў Швед скай 
ака дэ міі (што з'яў ля ец-
ца аб вяз ко вай умо вай 
Но бе леў ска га ка мі тэ та), 
пад час якой ска за ла: «Я 
збі раю што дзён насць 
па чуц цяў, ду мак, слоў. 
Збі раю жыц цё свай-
го ча су. Мя не ці ка віць 
гіс то рыя ду шы. По быт 
ду шы. Тое, што вя лі кая 
гіс то рыя звы чай на пра-
пус кае, чым яна па гар-
джае. Я зай ма ю ся пра-
пу шча най гіс то ры яй».

З бе ла рус кіх аў та раў 
на Но бе леў скую прэ мію 
па лі та ра ту ры ра ней бы-
лі на мі на ва ны Ва сіль 
Бы каў, які ў 1998 го дзе 
са сту піў пар ту галь цу 
Жа зэ Са ра ма га, у 2006 
го дзе за збор нік вер шаў 
«Ксты» на ўзна га ро-
ду прэ тэн да ваў Ры гор 
Ба ра ду лін, двой чы — у 
2009 і 2010 га дах — за 
свае каз кі на мі на ваў ся 
Ге ор гій Мар чук.

Сё ле та кан ку рэн та мі Свят ла ны Алек сі е віч 
бы лі япон скі пісь мен нік Ха ру кі Му ра ка мі, ке ні ец 
Нгу ці ва Тхі он га, лаў рэ ат Пу літ ца раў скай прэ міі 
аме ры ка нец Фі ліп Рот, нар веж скі пра за ік, адзін 
з са мых за па тра ба ва ных дра ма тур гаў у све це, 
Юн Фо сэ і ін шыя твор цы.

Свят ла на Алек сі е віч на ра дзі ла ся ў 1948 го дзе 
ва ўкра ін скім го ра дзе Іва на-Фран коўск, але паз-
ней сям'я пе ра еха ла ў Бе ла русь, на ра дзі му баць кі, 
дзе бу ду чая пі сьмен ні ца скон чы ла ад дзя лен не 
жур на ліс ты кі Бел дзярж уні вер сі тэ та, пра ца ва-
ла на стаў ні цай і жур на ліст кай. Пер шая кні га — 
«У вай ны не жа но чы твар» — бы ла на пі са на ў
1983 го дзе, праў да, вый шла яна кры ху паз ней, 
за тое ад ра зу ў не каль кіх мес цах: у мас коў скіх ча-
со пі сах «Ок тябрь», «Ро ман-га зе та», вы да вец твах 
«Мас тац кая лі та ра ту ра», «Советский писатель».

Уво гу ле, кні гі пісь мен ні цы вы да ва лі ся ў дзе-
вят нац ца ці кра і нах све ту. Свят ла на Алек сі е віч 
атры ма ла шэ раг уз на га род — прэ мію Рэ мар ка, 
На цы я наль ную прэ мію кры ты кі ў ЗША, лейп цыг-
скую кніж ную прэ мію «За ўклад у еў ра пей скае 
ўза е ма ра зу мен не», ра сій скую не за ле жную прэ-
мію «Тры умф», прэ мію Кур та Ту холь ска га «За 
муж насць і год насць у лі та ра ту ры» і ін шыя.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovich@zviazda.by
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Но бель нашНо бель наш  ��
Свят ла на АЛЕК СІ Е ВІЧ: 

«МЯ НЕ ЦІ КА ВІЦЬ 
ГІС ТО РЫЯ ДУ ШЫ»

Пер шы тур ІІ Мінск ага між на род на га Ка ляд на га 
кон кур су ва ка ліс таў, што рас па чаў ся 9 снеж ня, 
са браў больш за дзвес це пяць дзя сят прэ тэн дэн таў 
на пе ра мо гу з бліж ня га за меж жа, а так са ма з Ка на ды, 
Фран цыі, Мек сі кі і ін шых кра ін. 
За Гран-пры ўдзель ні кам да вя дзец ца па зма гац ца 
ў тры эта пы, апош ні з якіх за вер шыц ца як раз 
да па чат ку яшчэ ад на го пе рад на ва год ня га свя та — 
VІ Мінск ага між на род на га Ка ляд на га опер на га 
фо ру му, што ад кры ва ец ца 16 снеж ня па ста ноў кай 
«Цар ская ня вес та» па Рым ска му-Кор са ка ву. 
Як і ў мі ну лым го дзе, пе ра мож цы опер на га кон кур су 
вы сту пяць на гран ды ёз ным га ла-кан цэр це, 
які ад бу дзец ца 20 снеж ня.

Кон курс ва ка ліс таў, што ар га ні зуе Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле-
та, быў за сна ва ны толь кі ў мі ну лым го дзе, але ўжо кі нуў вест ку: 
Мінск прэ тэн дуе на зван не цэнт ра па по шу ку ма ла дых та ле-
на ві тых вы ка наў цаў. На пер шым кон кур се Гран-пры атры маў 
тэ нар Ра міз Усма наў з Уз бе кі ста на, які сён ня вы кон вае вя ду чы 
рэ пер ту ар у вя лі кім тэ ат ры імя Алі шэ ра На ваі ў Таш кен це.

Бе ла рус ка Ма рыя Ша бу ня, якая атры ма ла та ды І прэ мію, пас ля 
бы ла ўзна га ро джа на спе цы яль ным пры зам жу ры ў кон кур се опер-
ных спе ва коў у Фран цыі і ўжо дэ бю та ва ла ў опе ры «Ры га ле та» 
Джу зэ пэ Вер дзі ў Вя лі кім тэ ат ры Бе ла ру сі. Ін шыя пе ра мож цы — 

са пра на Ва лян ці на Фе дзя нё ва з Укра і ны і ба ры тон Ла ша Се сі таш-
ві лі з Гру зіі, якія атры ма лі ІІ і ІІІ прэ міі, — так са ма не спы ні лі ся на 
да сяг ну тым і пра цяг ну лі ска раць між на род ныя сцэ ны. Ра зам са 
зна ём ства мі, які мі кон курс ва ка ліс таў мо жа за бяс пе чыць удзель-
ні каў, ён пра ду гледж вае і гра шо вы пры за вы фонд. З Гран-пры ва-
ка ліст атрым лі вае дзе сяць ты сяч до ла раў, уладальнікі І, ІІ і ІІІ прэ міі 
атрымліваюць восем, шэсць, чатыры тысячы адпаведна.

Сё ле та ўдзель ні каў ацэнь вае між на род нае пра фе сій нае 
жу ры, у скла дзе яко га ге не раль ны ды рэк тар опер на га тэ ат ра 
Рэ на ў Па ры жы Ален Сюр анс, прэ зі дэнт і мас тац кі кі раў нік му-
зыч на га фес ты ва лю «Лі рыч ныя но чы ў Мар ман дзе» ў Фран цыі 
Фі ліп Местр, Ні ка лас Пэйн з Бру се ля, які з'яў ля ец ца ды рэк та-
рам аса цы я цыі «Опе ра Еў ро па», што аб' яд ноў вае больш за 
150 тэ ат раў па ўсім све це, і ін шыя — уво гу ле ча тыр нац цаць 
ча ла век. А ўзна чаль вае жу ры ге не раль ны ды рэк тар Вя лі ка га 
тэ ат ра Бе ла ру сі Ула дзі мір Гры дзюш ка.

На ІІ Ка ляд ным кон кур се ва ка ліс таў па куль што за вяр шыў-
ся толь кі пер шы этап, дру гі ад бу дзец ца на га лоў най сцэ не Вя-
лі ка га тэ ат ра ўжо заўт ра. На рэш це, фі нал кон кур су пры па дае 
на 15 снеж ня, ка лі ім ёны пе ра мож цаў і бу дуць агу ча ны. Та ды 
ме ра пры ем ствы на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра пра цяг нуц ца па ста-
ноў ка мі і кан цэр та мі Ка ляд на га опер на га фо ру му.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovich@zviazda.by
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Кон курсКон курс  ��

ШТО НІ ДЗЕНЬ — ОПЕ РА
Фес ты вальФес ты валь  ��

ПО БАЧ 
З КІ НО

Пяць філь маў трох рэ жы сё раў 
па ка жуць на іў ры це з рус кі мі 
суб ціт ра мі на кі на фес ты ва лі 

із ра іль ска га кі но ў Мін ску.
Па ка зы пач нуц ца 15 снеж ня з твор ча га 
ве ча ра рэ жы сё ра Ле а ні да Пру доў ска га, 
на якім бу дуць прадстаўлены ка рот ка мет-
раж кі «Цём ная ноч» і «З доб рым пры быц-
цём, аль бо Пры мі це на шы спа чу ван ні». 
Пер шая кар ці на — да рэ чы, дып лом ная 
ра бо та — бы ла на мі на ва на на Ос кар як 
най леп шы за меж ны сту дэнц кі фільм, а 
на Ве не цы ян скім кі на фес ты ва лі атры ма-
ла спе цы яль ны прыз жу ры ў ка тэ го рыі 
ка рот ка мет раж ных філь маў.

Стуж ка рас па вя дае пра двух із ра іль скіх сал-
дат, што ў ара ба-яў рэй скім су праць ста ян ні бя-
руць у за лож ні кі двух ара баў — му жа і жон ку ў 
іх жа до ме. Па дзеі дру го га філь ма ад бы ва юц ца 
ў 1991 го дзе: яў рэй ская сям'я вы ля тае з Са вец-
ка га Са ю за ў Із ра іль, але яшчэ да пры зям лен ня 
цёт ка па мі рае, што цяг не за са бою шэ раг бю-
ра кра тыч ных праб лем.

Два паў га дзін ныя філь мы бу дуць па ка за ны 15 
снеж ня, а на на ступ ны дзень на эк ра не з'я віц ца 
кар ці на пра су праць ста ян не да рос ла га ча ла ве ка 
і два іх ак тыў ных дзя цей на эка ла гіч най гле бе: 
кам нем спа тык нен ня ста ла дрэ ва гу а вы, якое 
асіс тэнт мэ ра го ра да Кан тэ са хо ча зні шчыць, а 
хлоп чык з дзяў чын кай — аба ра ніць.

Сю жэт на тэ му ад но сін па між дзець мі і да-
рос лы мі раз ві ва ец ца і ў дра ме, што бу дзе па-
ка за на ў гэ ты ж дзень, — «10% маё дзі ця». 
Ма ла ды Ні ко па ві нен знай сці агуль ную мо ву 
з дач кой сва ёй сяб роў кі — ся мі га до вай Фэ ні. 
Рэ жы сё рам абод вух філь маў з'яў ля ец ца Уры 
Бар-Он.

Маг чы масць уба чыць фільм «По бач з ёй» 
Аса фа Кор ма на — пя ты з пра гра мы Фес ты-
ва лю із ра іль ска га кі но — у мінск ага гле да ча 
ўжо бы ла. Кар ці на дэ ман стра ва ла ся ў кон кур-
се «Ма ла досць на мар шы» мінск ага кі на фес-
ты ва лю «Ліс та пад» у 2014 го дзе. Та ды бы ло 
ска за на, што гэ ты фільм, маг чы ма, і неда стат-
ко ва пры ем ны, але вель мі важ ны. Га лоў ная 
ге ра і ня Чэ лі жы ве са сва ёй ра зу мо ва ад ста лай 
сяст рой Га бі і кла по ціц ца пра яе. Чэ лі не хо ча 
па збаў ляц ца ця жа ру не аб ход нас ці да гля даць 
сяст ру, бо шчы ра яе лю біць, та му пры му шэн не 
са цы яль на га ра бот ні ка ад даць Га бі ў спе цы яль-
ны цэнтр не ра дуе га лоў ную ге ра і ню. Між тым 
гэ та да па ма гае з'яў лен ню ў сяс цёр аса біс та га 
жыц ця, якое ўсё больш і больш ад да ляе Га бі 
ад сят ры.

Кі на тэ атр «Пе ра мо га» тра ды цый на раз-
дае квіт кі бяс плат на, атры маць іх мож на за 
га дзі ну да па чат ку се ан са — па ка зы ад бу-
дуц ца з 15 па 17 снеж ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovіch@zvіazda.by
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Лю дзі як лю дзі. Ка ха юць, жэ няц ца, 
цер пяць, сва рац ца, мі ра цца і су му юць 
ад но па ад ным. Су му юць на ват та ды, 
ка лі, зда ец ца, усё ўжо скон чы ла ся. 
На ват жыц цё... А ка хан не — усё ні-
як. Яно пры му шае ду шу вяр тац ца з 
не быц ця, каб быць там, дзе лю бі мыя 
лю дзі. І яны гэ та ад чу ва юць. Ці, мо жа, 
над та рас кай ва юц ца ў тым, што за гу-
бі лі жы вую ду шу?

Аў тар п'е сы «Лю боў лю дзей» Дзміт рый 
Ба га слаў скі ад мет ны тым, што ўмее яд насць 
зям ную пра сто ру з ня бач най. У спек так лі 
па вод ле п'е сы «Ці хі шэпт сы хо дзя чых кро-
каў» сын у яго кан так туе з ду шой па мер ла га 
баць кі (не прос та так гэ та ад бы ва ец ца). І 
тут так са ма. Спек такль «Лю боў лю дзей» 
з'я віў ся ў афі шы Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі ў па ста ноў цы мас-
тац ка га кі раў ні ка Аляк санд ра Гар цу е ва. Да-
рэ чы, пер шая па ста ноў ка п'ес па пу ляр на га 
ў Ра сіі і ін шых кра і нах су час на га бе ла рус ка-
га аў та ра Багаслаўскага ад бы ла ся ме на ві та 
ў гэ тым тэ ат ры. Але та кі лёс у яго тво раў: на 
ай чын ныя пад мост кі яны пры хо дзяць пас ля 
свое асаб лі вай «пра вер кі» ў за меж ных тэ ат-
рах. Маг чы ма, та му што, ка лі чы та еш п'е су, 
яна зда ец ца ней кай ра ды каль най — і ў пла-
не та го, як іс ну юць ге роі, і ў пла не та го, як 
яны раз маў ля юць. Та кі ма тэ ры ял па тра буе 
ў ней кім сэн се тлу ма чэн ня: што гэ та і ча му. 
Так і ад бы ло ся: п'е су і па ста ноў кі па вод ле 
Ба га слаў ска га ў су сед няй Ра сіі на зва лі тэ-
ат раль най па дзе яй, шмат пі са лі. І вось яна 
ўва соб ле на ў нас. Але з ай чын ным па ды хо-
дам. І моў ным. І сты лё вым.

Аляк сандр Гар цу еў пра па на ваў сваё ад-
чу ван не п'сы «Лю боў лю дзей». Вы ідзя це 
гля дзець су час ны спек такль, а трап ля е це... 
у 70-я га ды мі ну ла га ста год дзя. Вы гэ ты час 
па зна я це ад ра зу па воп рат цы ар тыс таў: су-
кен кі, шта ны, ка шу лі, пін жа кі — усё з тых ча-
соў. Пры чым на ват аў тэн тыч нае: у ша фах 
на шых лю дзей за хоў ва юц ца та кія рэ чы з гіс-

то ры яй, тэ атр іх шу каў і збі раў ад мыс ло ва. А 
ка лі ўклю ча ец ца му зы ка — усё ста но віц ца 
на свае мес цы: пес ні «Бітлз» і са вец кіх ВІА 
на тан цах у вёс цы. Але што дае та кая ванд-
роў ка ў ча се? Та му што ка лі п'е са пра ка хан-
не і лю боў ча ла ве чыя, то яны ж аб са лют на 
па-за ча сам. Я для ся бе знай шла не каль кі 
тлу ма чэн няў гэ та му падыходу. Най перш яны 
ў са мім сю жэ це. Ён мо жа ша ка ваць лю дзей з 
вель мі крох кай нер во вай сіс тэ май і вы клі каць 
на ват абу рэн не: ну, дзе гэ та ў нас, у доб рай і 
ад кры тай кра і не, та кое бы вае? Хі ба што там, 
у тых ча сах...

Га лоў ная ге ра і ня Люсь ка, прос тая вяс-
ко вая ка бе та, за бі вае свай го му жа. Ко ля 
яе, мо жа, і ка хаў. Але піў, біў, зне ва жаў. 
Ад на па ку та з та кім му жам. І вось ця пер, 
ка лі Ко лі ня ма, яна ні бы та за жы ла, ачу ня-
ла, зноў ка хаць за ха це ла. А тут вяс ко вы 
мі лі цы я нер Сяр гей. Даў но яе ка хае. Яго 
спра ва — рас сле да ваць знік нен не Ко лі, бо 
це ла ж ні хто не ба чыў, дык, мо жа, той не дзе 
жы вы. Сяр гей імк нец ца быць нейт раль ным 
і сум лен ным, ка лі за дае Люсь цы пы тан ні. 
Яе шчы рае пры знан не бян тэ жыць мі лі цы-
я не ра. Люсь ка за бі ла Ко лю і скар мі ла яго 
труп свін ням. Што б вы зра бі лі на мес цы 
мі лі цы ян ера?.. А ён ажэ ніц ца з ёю, з той 

жан чы най, пра якую ма рыў столь кі га доў 
і толь кі па зі раў збо ку, як склад ва ец ца яе 
жыц цё з ін шым, як на ра джа юц ца дзе ці, як 
яна, бед ная, цяг не сям'ю. Яны ажэн няц ца, 
каб стаць шчас лі вы мі ў сва ім ка хан ні. І ў 
ча ла ве чай лю бо ві, та му што та кую тай ну 
мож на «па цяг нуць» толь кі з ёй.

Не каль кі ві даў лю бо ві ад ра зу жы ве ў 
гэ тай п'е се: па між муж чы нам і жан чы най, 
ма ця рын ская лю боў, лю боў (і ка хан не) па-
між роз ны мі людзь мі, якія іс ну юць у ад ной 
вёс цы — у іх там скла да ныя ад но сі ны. У 
не ка га шаш ні з пра даў шчы цай, па ра су жэн-
цаў то лю біц ца, то сва рыц ца, пра дзя цей 
ма рыць, але і гэ тыя ма ры мо гуць раз' яд-
ноў ваць, та му што ча сам лю боў па трэб ная 
дзе ля ся бе са мой.

Роз ныя лю дзі кру цяц ца (тан чаць) у ад ной 
ма лень кай вёс цы, дзе ўсё на ві да во ку. Шмат 
лю дзей. Але тры га лоў ныя пер са на жы іс ну-
юць у сва ім мік ра све це, і ні ко га для іх ня ма. 
Не важ на, якую му зы ку слу ха юць ад на вяс-
коў цы. Не важ на, з якой прад мо вай вы сту-
пае па тэ ле ві за ры («яшчы ку») Брэж неў. Не 
важ на ні чо га, акра мя та го, як ім су іс на ваць: 
двум жы вым і ад на му пры ві ду, які ні як не 
мо жа знай сці спа кой і пры хо дзіць ту ды, дзе 
яго дзе ці і ка ха ная. А яна яго ад чу вае на ват 

больш, чым жы во га, кла пат лі ва га, ка ха на га 
му жа. Спра ва ў тым, што ў п'е сах Ба га слаў-
ска га, ка лі пры ві ды з'яў ля юц ца, то зу сім не 
прос та так. Вяс ко вая дра ма пе ра тва ра ец ца 
ў ча ла ве чую тра ге дыю. Не, ну ця пер жа так 
быць не мо жа, праў да?..

Але неш та ўнут ры свяр біць: мя ня юц ца 
ча сы, а лю дзі ўвесь час жы вуць па доб ны мі 
па чуц ця мі, пад да юц ца страс цям. Ад ноль ка-
ва хо чуць вы брац ца з зі мы ў цяп ло, як гэ та-
га хо ча Сяр гей. Вы хад абі ра е дзіў ны. Мо жа, 
у ін шым вы мя рэн ні не бу дзе так пя ку ча? 
Але з та го вы мя рэн ня ня ма вы ха ду — на-
ват дзір кі ў дош ках на сцэ не за ка на пач ва-
юць, пра сто ра за мы ка ец ца. Сцэ на ў дош ках 
(мас так Юрый Са ла мо наў) — гэ та, з ад на го 
бо ку, сты лі за цыя пад вяс ко вы ан ту раж, а 
з дру го га — пра сто ра ні бы та і за кры тая, 
але з пра све та мі, праз якія пра гля да юць 
чу жыя сак рэ ты, бач ны ней кія ру хі, але іх 
мож на за крыць.

Скла да ная сі ту а цыя як бы аба зна ча на 
спро шча най дэ ка ра цы яй. Гу кі і прад мо вы, 
якія ўпля та юц ца ў гэ тае ася род дзе, пад-
крэс лі ва юць штуч насць жыц ця і пра віль ных 
слоў, што гу ча лі з эк ра на, але ж усе ра зу ме-
лі: у рэ аль нас ці ўсё не так. У рэ аль нас ці маг-
ло быць і дзі кун ства. Ба га слаў скі пі саў усё ж 
пра наш час. І яго хва ля ва ла тое, што мо жа 
ад бы вац ца з людзь мі, праз што яны губ ля-
юць ся бе, мо гуць з'яз джаць з глуз ду, ча му 
вы ра ша юц ца на край нія кро кі пры тым, што 
ўсё ні бы та ў поў ным па рад ку і трэ ба гэ та му 
доб ра му ра да вац ца. «Доб рае» мо жа быць 
фаль шы вым. Як у асоб на ўзя тай сям'і, так і 
ў сям'і ад на вяс коў цаў ці ў агуль най сям'і на-
ро даў... Мо гуць быць ва ры ян ты. Але фальш 
пра рас тае і ро біць сваю спра ву — што з 
на ро да мі, што з асоб ны мі людзь мі.

Ад зям но га фаль шу (які ства ры лі са мі) хо-
чац ца бег чы. Ту ды, дзе ўжо не трэ ба хлу сіць.  
Ге роі за ста юц ца ра зам з ты мі, ка го ка ха лі ўсё 
жыц цё. І пра цяг ва юць гэ та ра біць. Та му што 
ка хан не — ад но на ўсё жыц цё. Веч нае...

Гэ тую гіс то рыю, мо жа быць, бу дуць пе-
ра каз ваць адзін ад на му лю дзі ў вёс цы, а 
мо жа і за бу дуць. Не важ на. Тыя, хто стра ціў 
род ных і лю бі мых, бу дуць ад чу ваць тых, ка-
го ня ма. І гэ та веч нае.

За ста ло ся па мыць пад ло гу. Жыць жа 
трэ ба да лей.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. tsimoshyk@zviazda.by
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ПРЫ СУТ НАСЦЬ НЕ ВІ ДА ВОЧ НА ГА
ДУХ ЗА БІ ТА ГА МУ ЖА ЗБІ РАЕ КАМ ПА НІЮ

Люсь ка за бі ла Ко лю і скар мі ла яго 
труп свін ням. Што б вы зра бі лі на 
мес цы мі лі цы ян ера?.. А ён ажэ ніц ца 
з ёю, з той жан чы най, пра якую 
ма рыў столь кі га доў.

Мац вей Ба саў у за ле На цы я-
наль на га мас тац ка га му зея прад-
ста віў ка ля ся мі дзе ся ці сва іх ра бот, 
ство ра ных яшчэ ў са вец кую эпо ху, 
па чы на ю чы з ся рэ дзі ны 1960-х га доў. 
У экс па зі цыю ўклю ча ны тво ры 1991 
го да — апош ня га, які яшчэ мож на 
на зваць пе ры я дам СССР. «Па сту-
по ва, ні ко му не па каз ва ю чы, я гэ та 
збі раў — неш та з та го ча су за ха ва-
ла ся, а шмат не за ха ва ла ся», — ка-
жа Мац вей Ба саў. — А ідэя вы стаў кі 
ўзнік ла ўво гу ле вы пад ко ва, ка лі ды-
рэк тар му зея Ула дзі мір Пра кап цоў 
уба чыў не каль кі ра бот і за ці ка віў ся 
імі». Боль шасць тво раў, прад стаў-
ле ных у экс па зі цыі, па каз ва юц ца ў 
Мін ску ўпер шы ню і дэ ман стру юць 
са бою раз віц цё Ба са ва як мас та ка.

Хоць у да чы нен ні да твор час ці 
Мац вея Ба са ва і мож на на зваць са-
праўд ным сы нам свай го баць кі, але 
пры гэ тым яго кар ці ны — уні каль ны, 
не звы чай ны аў тар скі по гляд, у не чым 
па зі тыў ны, у не чым з вод га ла са мі 
адзі но ка га су праць ста ян ня ча ла ве ка 
ве лі зар нас ці і не ахоп нас ці све ту.

«Гэ та ча ла век, што ўно сіць свае 
дум кі і пе ра жы ван ні ў мас тац тва, чым 
ад роз ні ва ец ца ад свай го баць кі і ін шых 
мас та коў сён няш ня га дня», — прад-
ста віў аў та ра Ула дзі мір Пра кап цоў.

Пей за жы, адзі но кія фі гу ры лю-
дзей на іх фо не, пер са на жы хрыс-

ці ян ства, аб страк цыі — тое, 
што мо жа стаць кар ці най све-
та ўспры ман ня аў та ра ў са вец-
кі час. Ці вар та лі чыць гэ тую 
экс па зі цыю ад люст ра ван нем 
эпо хі? На пэў на, бо так ці інакш 
яна і ста ла не бам для гэ тых 
пей за жаў, яр кіх пер са на жаў і 
ўлас на пра цы мас та ка. Толь кі, 
каб зра зу мець гэ тыя ўмоў на 
вы пі са ныя фі гу ры, знай сці ў іх 
пэў ныя ры сы, аха рак та ры за-
ваць стан, трэ ба ка рыс тац ца 
ўлас най сіс тэ май ка ар ды нат. 
І не важ на, за стаў ты 1960-я 
га ды ці не.

«Мы ба чым мас тац тва, у 
якім ні ко лі не бы ло агляд кі на 
кан' юнк ту ру. Ча ла век ро біць 
тое, што яму пры ем на, і ро біць гэ та 
пры го жа і ад мет на. Мац вей, ма ю-
чы пе рад са бою не ве ра год на яр кі 
прык лад свай го баць кі, усё ж та кі 
здо леў знай сці свой шлях, здо леў 
збу да ваць улас ны свет і ўлас ны по-
гляд на гэ ты свет. Аў тар мае над звы-
чай па зі тыў ны по гляд, кра нае на ват 
гла баль ныя тэ мы, сфар му ля ва ныя 
ў Біб ліі, а не кож ны гэ та мо жа, бо, 
каб мець пра ва да кра нуц ца да біб-
лей скай тэ ма ты кі, трэ ба вы рас ці і 
свя до мас цю, і ду хам», — ска заў на 
ад крыц ці стар шы ня Са ю за мас та-
коў Ры гор Сіт ні ца.

Ме на ві та ба бу ля ў свой час рас-
каз ва ла Мац вею Ба са ву пра рэ лі гію, 
пра ся мей ныя ка ра ні, ме на ві та яна і 
ска за ла яму не ка лі: «Ты бу дзеш мас-
та ком». Зна ё мыя аў та ра і сён ня ка-
жуць, што яго ру кі заў сё ды ў фар бе, 
і пах не ад яго пры ем на — таксама 
фарбай. За пля чы ма ў Мац вея Ба са-
ва ўдзел у больш як ста вы ста вах на 
тэ ры то рыі СНД і да лё ка за ме жа мі — 
у ЗША, Ка на дзе, Бель гіі, Швей ца рыі, 
Гер ма ніі і ін шых кра і нах. Сён няш няя 
бу дзе доў жыц ца да 11 сту дзе ня. У 
гэ ты ж час мож на за ві таць у па раў-
наль на но вую га ле рэю «Арт-гас цёў-
ня «Вы со кае мес та» Му зея гіс то рыі 

го ра да Мін ска, што са праў ды 
зна хо дзіц ца ў «Вы со кім мес-
це», гэ та зна чыць у Верх нім 
го ра дзе на ву лі цы Гер цэ на. Яе 
за лы за раз за ня ты вы стаў кай 
«Гар мо нія кант рас таў» — тво-
ра мі ся мей най па ры На тал лі і 
Ры го ра Іва но вых, якія на пер-
шы по гляд пі шуць у роз ных 
сты лях, але агуль ныя ры сы 
зна хо дзяц ца хут ка, тым больш 
што са мі аў та ры пры зна юць 
уза е ма ўплыў.

Агуль ная лю боў да плаў ных 
лі ній, па збя ган не вост рых вуг-
лоў, раз ма шыс тас ці і экс прэ-
сіў ных ко ле раў ува саб ля юц ца 
ў роз ных на прам ках. Ры гор пі-
ша ва ўлас на сфар мі ра ва ным 
і апі са ным сты лі, які на зы вае 
«свя ціз мам»: «Сон ца — гэ та 
ўзор і сім вал свя ціз му. Яно нам 
як бы ка жа: «ра бі як я — свя ці 
сам!» Свя цізм — гэ та больш, 
чым мас тац кі кі ру нак, гэ та стан 
ду шы, па мкнен не ду ху».

І кар ці ны Ры го ра са праў ды 
на поў не ны «ўнут ра ным», мяк-

кім, роў ным свят лом, вы пі са ным, 
на пэў на, не без да па мо гі ма гіі. Тэ ма 
сы хо дзіць у ме та фі зі ку, што так са-
ма звяз ва ец ца з кар ці на мі На тал лі. 
Толь кі ме та фі зі ка гэ тая роз ная: у 
Ры го ра — мі фа ло гія, све та бу до ва, 
па чуц ці; у На тал лі — свет фан та зій, 
свя до мас ці і ўяў лен няў ча ла ве ка.

На тал ля Іва но ва, якая ра ней ці-
ка ві ла ся аб ра за мі, тра ды цый най на-
род най куль ту рай, га бе ле на мі, ка жа, 
што на ўмыс на спра шчае малюнак: 
«Сты ліс ты ка пра ста ты і ду хоў най на-
поў не на сці воб ра заў у кар ці не, свое-
асаб лі вая дзя ці насць у ін тэр прэ та-
цыі на ту ры, схе ма ты за цыя ма люн ка 

пры вод зяць да жы во га ўспры ман ня 
воб ра заў. Ка зач ныя пер са на жы ўяў-
ля юць са бой мо ву сім ва лаў, бліз кую 
на шай пад свя до мас ці».

У пэў ны мо мант мо жа здац ца, што 
воб ра зы кар цін мас тач кі апе лю юць 
да дзя цей і зы хо дзяць з іх ін та рэ саў, 
але гэ та за мя ня ец ца ра зу мен нем, 
што яе тво ры звяр та юц ца да дзі ця ці 
ў да рос лым ча ла ве ку і да той част кі 
свя до мас ці (а мо жа, і пад свя до мас ці), 
што за клад ва ец ца ў дзя цін стве, ка лі 
ін фар ма цыя звон ку фар мі руе асо бу.

«Гэ тую вы ста ву мы не вы пад ко ва 
ад кры ва ем ме на ві та ў снеж ні, — ка-
жа ды рэк тар Му зея гіс то рыі го ра-
да Мін ска Га лі на Ла дзі са ва. — Гэ-
та асаб лі вы ме сяц, ка лі мы ча ка ем 
свет лае і ра дас нае свя та, рых ту ем 
па да рун кі і фар му лю ем жа дан ні. 
Маг чы ма, ад ным з най леп шых па-
да рун каў ста не вы стаў ка цу доў най 

твор чай сям'і, чые кар ці ны на поў-
не ны асаб лі вым свят лом і цёп лым 
па чуц цём даб ра. Не да рэм на Ры гор 
з'яў ля ец ца пер ша ад кры ва льні кам і 
тэ а рэ ты кам на прам ку свя ціз му».

Мац вей Ба саў сваю твор часць 
назваў «жы ва пісам міг цен ня», што 
зноў жа ро біць свят ло — не ко лер — 
цэнт рам аў тар скай ува гі і клю чом 
для ін тэр прэ та цыі. Міг цен не і свя-
цізм. Як раз да рэ чы, ка лі пры род ных 
элект ра маг ніт ных хва ляў у снеж ні 
нам так не ха пае.

Тво ры Ры го ра і На тал лі Іва но вых 
зна хо дзяц ца сён ня ў шмат лі кіх пры-
ват ных ка лек цы ях і збо рах му зе яў, 
вы стаў ля юц ца за мя жой. Вы ста ва 
«Гар мо нія кант рас таў» бу дзе пра ца-
ваць да 10 сту дзе ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovіch@zvіazda.by
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Вер ні са жыВер ні са жы  ��

МІГ ЦЕН НЕ І ЎНУТ РА НАЕ СВЯТЛО КАР ЦІН
Ка лі жы ва піс ста но віц ца ся мей най спра вай

Шведскі кароль Карл Густаў ХVI 
уручае Нобелеўскую прэмію Святлане Алексіевіч.

На цы я наль ны мас тац кі му зей і Му зей гіс то рыі го ра да Мін ска 
пад рых та ва лі свя точ ныя па да рун кі ў вы гля дзе дзвюх вы стаў, 
што ад кры лі ся на мін скіх пля цоў ках 9 снеж ня. 
Іх ге роі — аў та ры, што ў мас тац кай сфе ры вы сту па юць 
не толь кі як твор чыя адзін кі, але і як прад стаў ні кі твор чай 
сям'і. Гэ та Мац вей Ба саў, сын вя до ма га бе ла рус ка га мас та ка 
Із ра і ля Ба са ва, ды су жэн цы На тал ля і Ры гор Іва но вы. 
Усе трое з'яў ля юц ца сяб ра мі твор ча га аб' яд нан ня «Ар цель», 
і кож ны мае зайз дрос ны во пыт удзе лу 
ў за меж ных вы ста вах.
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«Пра рок» Мац вея Ба са ва, на пі са ны ў 1991 го дзе.

Кадр з філь ма «По бач з ёй».

«Данія» Рыгора Іва но ва.


