
— Ха тынь — той пом нiк, якi з 

дзя цiн ства за паў у ду шу i прай-

шоў праз усё жыц цё, — ка жа 

Га лi на Ле вi на. — На ват у дзень 

вя сел ля мы ўтра iх з му жам i 

баць кам па еха лi на ма шы не 

ме на вi та ту ды — спы ня лi ся, каб 

зра бiць на па мяць здым кi ў ле се, 

а на пры кан цы ўскла лi квет кi да 

ме ма ры я ла. Гэ та не штось цi па-

фас нае, па каз ное, а глы бо кая, 

аса бiс тая для мя не гiс то рыя. 

Сён ня Га лi на Ле вi на кi руе

твор чай май стэр няй ар хi тэк та ра 

Ле а нi да Ле вi на i ўдзель нi чае ўц 

ра бо це куль тур на-асвет нiц кай 

гiс та рыч най май стэр нi яго iмя, 

уз на чаль вае гра мад скае аб'-

яд нан не «Рэс пуб лi кан скi фонд 

«Ха ла кост» i ства рае ўсё но выя 

ме ма ры я лы па ўша на ван нi па-

мя цi ах вяр на цыз му. Трас ця нец, 

Баб руйск, Глуск, Дзяр жынск, 

Мiнск — толь кi част ка не ма ло-

га спi су ад ра соў, дзе зна хо дзяц-

ца яе ра бо ты. У юбi лей ны год 

Пе ра мо гi раз ва жа ем з Га лi най 

Ле а нi даў най аб тым, ча му i праз 

75 га доў пас ля за вяр шэн ня Вя-

лi кай Ай чын най вай ны так важ-

на за хоў ваць на шу агуль ную 

гiс та рыч ную па мяць, ус па мi наць 

кож нае зла чын ства i кож на га за-

гi ну ла га пай мен на.

— 15 га доў та му бы ла ад-

кры тая Алея пра вед нi каў у 

Баб руй ску — зда ец ца, пер шая 

ў Бе ла ру сi?

— Пер шая ўсё-та кi бы ла алея

на ме ма ры я ле «Яма» ў Мiн ску, 

i яна ад са ма га па чат ку пла на-

ва ла ся баць кам як парк па мя цi 

ў знак па ша ны пра вед нi каў све-

ту. На жаль, та ды бы ла рэа лi за-

ва ная толь кi не вя лi кая част ка 

праек та. А ў Баб руй ску, вы ма е -

це ра цыю, ме ма ры ял стаў пер-

 шым знач ным i сфар му ля ва ным 

асоб на мес цам па ва гi лю дзям, 

якiя вы ра тоў ва лi яў рэ яў, ры зы-

ку ю чы ўлас ным жыц цём. Вель мi 

важ на, на мой по гляд, што Алея 

раз ме шча на ў цэнт ры го ра да i 

ёсць ад па вед ны ўка заль нiк. Бо ў 

нас iс нуе вя лi кая праб ле ма з ад-

сут нас цю iн фар ма цый ных стэн-

даў пра той цi iн шы ме ма ры ял, 

та му ўзнi кае шмат пы тан няў на-

ват у ма ла до га па ка лен ня мяс-

цо вых жы ха роў, а тым больш у 

ту рыс таў, якiя аль бо не мо гуць 

знай сцi пом нiк, аль бо, зна хо дзя-

чы, не ве да юць, што ён са бой 

уяў ляе, бо не атрым лi ва юць тлу-

ма чэн няў. I вось у Баб руй ску гэ-

ту праб ле му як раз вы ра шы лi.

— Дзе яшчэ з'я вi лi ся па доб-

ныя ме ма ры я лы з 2005 го да, 

а дзе iх па куль ня ма, але вар та 

бы ло б ства рыць?

— Люб лю та кiя пы тан нi, — 

усмi ха ец ца Га лi на Ле вi на. — 

Рэч у тым, што мы як твор чыя 

лю дзi не лi чым свае ра бо ты: 

ты на столь кi зна хо дзiш ся ўнут-

ры пра цэ су за ха ван ня па мя цi, 

што не як не ўзнi кае дум кi пад-

лiч ваць пом нi кi, хоць на са мрэч 

гэ та пра вiль на i важ на ве даць, 

коль кi iх сён ня ў Бе ла ру сi... 

Без умоў на, пом нi каў з'я вi ла ся 

мно га. У 2014 го дзе, пас ля сы-

хо ду з жыц ця Ле а нi да Ле вi на, 

быў рэа лi за ва ны па яго за ду ме 

пом нiк «Ах вя рам фа шыз му» 

на тэ ры то рыi Баб руй скай крэ-

пас цi, дзе змя шчаў ся ла гер для 

ва ен на па лон ных, — яго аў та ры 

Ле а нiд Ле вiн, Аляк сандр Ша по, 

Аляк сандр Ка пы лоў i я. Гэ ты 

пом нiк жы ве i стаў част кай гiс-

то рыi го ра да.

Але не ка то рыя цi ка выя пра ек -

ты, на жаль, так i не бы лi рэа лi -

за ва ныя — як, на прык лад,

Кса ве ра ва не да лё ка ад Мiн ска. 

Жан чы на рас ка за ла, што тут у 

га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны ў 

до ме яе дзя ду лi спа лi лi лю дзей... 

Там ста яў знак, по тым па ха ван-

не пе ра нес лi на вяс ко выя мо гiл-

кi, а знак за ста ваў ся, але зна-

хо дзiў ся ўжо ў дрэн ным ста не. 

I вось гэ тая жан чы на ха це ла за 

ўлас ныя гро шы па ста вiць но-

вы пом нiк. Мы са скульп та рам 

Аляк санд рам Ша по рас пра ца-

ва лi яго iдэю — прос тую, але 

вель мi эма цы я наль ную; пом нiк 

на ват прай шоў ма ну мен таль ную 

мас тац кую ра ду, але по тым, на 

жаль, усё пры пы нi ла ся, кан так-

ты згу бi лi ся i не знай шло ся ка-

му пра цяг нуць спра ву... Сэр ца 

на столь кi ў доб рым сэн се пе ра-

поў не на гэ ты мi гiс то ры я мi, якiя 

ад бы ва лi ся ў роз ных кут ках 

Бела ру сi, што кож ны раз, ка лi 

мы ма ем маг чы масць да па маг-

чы лю дзям рас ка заць яшчэ ад ну 

кан крэт ную гiс то рыю i ства рыць 

яшчэ адзiн аб' ект па мя цi, ка неш-

не, спра бу ем да па маг чы.

Ве да е це, пра што яшчэ па-

ду ма ла ся: мы пры вык лi рас каз-

ваць пра пом нi кi ў ад ным фар-

ма це, але на са мрэч якое мес ца 

нi вазь мi — тая ж Баб руй ская 

крэ пасць, аль бо ся дзi ба ў Чыр-

во ным Бе ра зе, аль бо мно гiя iн-

шыя, — яны ўсе шмат слой ныя. 

Яны ўтрым лi ва юць па мяць 

роз ных ча соў — XVIII ста год-

дзя, Ся рэд ня веч ча i ра ней шых 

перы я  даў, на якiя на клад ва ец ца 

яшчэ i тра ге дыя Вя лi кай Ай чын-

най вай ны, i ўсё гэ та на столь кi 

шчыль на пе ра пле це на...

— Год та му, ка лi вы рас-

каз ва лi пра ра бо ту над ме-

ма рыяль  ным комп лек сам у 

Трас цян цы, ура зi ла ўва га да 

дэ та ляў: 800 мет раў «Апош ня-

га шля ху» да мес ца рас стрэ-

лаў, лаў кi, па па ме ры ад па-

вед ныя пло шчы, ад ве дзе най 

гiт ле раў ца мi на кож на га ча-

ла ве ка ў эша ло нах смер цi... 

Не ўсе дэ та лi ўда ло ся ўва со-

бiць у 2018 го дзе, ка лi ад кры-

ва ла ся дру гая чар га комп лек-

су. Якiя рэ чы ха це ла ся б яшчэ 

да ска заць?

— Так, пра ект «Апош нi Шлях» 

у Бла гоў шчы не быў рэа лi за ва-

ны не ў поў ным аб' ёме, за ду ма-

ным твор чай гру пай пад кi раў-

нiц твам ар хi тэк та ра Ле а нi да Ле-

вi на (ар хi тэк та ры Га лi на Ле вi на, 

Аляк сандр Ка пы лоў, скульп та-

ры Мак сiм Пят руль, Кан стан цiн 

Се лi ха наў, Ан тон Ша по). На той

мо мант не ўда лося зра бiць 

шэраг скульп тур, тры з якiх, зрэш-

ты, пас ля ад крыц ця прай шлi ма-

ну мен таль на-мас тац кую ра ду i 

атры ма лi «да бро»: гэ та па кi ну-

тыя ча ма да ны, пе ра ку ле ны дом 

i пе ра ку ле нае дрэ ва. Пы тан не ў 

ад сут нас цi фi нан са ван ня на бя-

гу чы мо мант. Але, як мы лi чым, 

усё-та кi важ на ўста на вiць та кiя 

зна кi, як пе ра ку ле ная ме но ра 

(за ла ты ся мi стволь ны свя цiль-

нiк, адзiн з най больш ста ра жыт-

ных сiм ва лаў iу да iз му. — «Зв.») 

i сiм ва лы iн шых кан фе сiй, для 

та го каб на ступ нае па ка лен не 

ра зу ме ла маш та бы Ха ла кос-

ту, тра ге дыi вай ны для ўся го 

ча ла вец тва, не за леж на ад на-

цы я наль нас цi i ве ра выз нан ня. 

Та му пра ца ў гэ тым кi рун ку бу-

дзе пра цяг вац ца. Так са ма ўжо 

ў хо дзе ра бо ты з'я вi ла ся iдэя 

па ка заць на Пло шчы Па ра док-

саў эле мен ты бру ка ван кi з бе-

ла рус кiх га ра доў i тых га ра доў 

Еў ро пы, ад куль бы лi пры ве зе-

ныя вяз нi ў Трас ця нец, — Мiн-

ска, По лац ка, Бер лi на, Брно, 

Гам бур га, Ве ны i iн шых. На мой 

по гляд, гэ та асаб лi ва па чуц цё вы 

мо мант ус пры ман ня пом нi ка — 

на ўзроў нi дэ та ляў па ка заць, як 

увесь свет быў уцяг ну ты ў гэ та 

ша лен ства ня на вiс цi. Не маг чы-

ма рас тлу ма чыць, ча му ў га ла ву 

пры хо дзяць ме на вi та та кiя дэ та-

лi, — мы ад чу ва ем так, хтось цi 

ад чу вае iнакш. Але ча му я на ву-

чы ла ся ад баць кi i што зда ец ца 

мне вель мi важ ным у ма ну мен-

таль ным мас тац тве — апя рэдж-

ваць час i за стац ца ў ча се, як 

гэ та бы ло з Ха тын ню. Коль кi 

б нi ства ра лi пом нi каў спа ле-

ным вёс кам, а Ха тынь не паў-

тор ная — ме на вi та гэ тае сло ва 

ўжы ва лi экс пер ты, ка лi вы лу-

ча лi аў та раў комп лек су на Ле-

нiн скую прэ мiю. Не ўнiкальная, 

не цу доў ная, не iн шыя эпi тэ ты — 

ме на вi та не паў тор ная. Та му я ў 

сва ёй твор час цi нi ко лi не зма гу 

вы ка рыс таць фак ту ру аб па ле-

на га дрэ ва ў бе то не — бо гэ та 

ўжо бы ло вы ка ры ста на — i трэ-

ба шу каць но выя твор чыя пры-

ёмы, дэ та лi, якiя пе рад адуць 

тваю за ду му.

— Пра цу ю чы над ме-

мары я ла мi ах вя рам Вя лi кай 

Ай чын най вай ны, вы так цi 

iнакш пра пус ка е це праз ся-

бе жах лi выя гiс то рыi i фак-

ты, ад якiх, шчы ра ка жу чы, 

сцiс каецца сэр ца i ва ла сы 

ста но вяц ца ды ба рам. Як гэ-

та вы тры маць i не са рвац ца 

ў рос пач?

— У аў та ра заўж ды ёсць 

час быць ад на му i вы ву чыць 

матэры я  лы, час даць во лю эмо-

цы ям, асэн соў ва ю чы тое, што 

ад бы ва ла ся. Гэ та вель мi важ на, 

бо, са праў ды, пра цу ю чы з ар-

хiў ны мi да ку мен та мi, су стра ка-

ю чы ся з род ны мi за гi ну лых, мы 

да вед ва ем ся пра тыя ака лiч нас цi, 

якiя не тра пяць у пад руч нi кi 

па гiс то рыi. Пе ра жы ва ючы ўсё 

гэ та, мы вы пра цоў ва ем пэў-

ную пер са наль ную i ка лек тыў-

ную ад каз насць, бо пра цу ем жа 

не па асоб ку, а ў ка ман дзе, — 

ад каз насць за тое, што па чу-

тае, зве да нае трэ ба пе ра даць. 

Пра цу ю чы над Трас цян цом, мы 

ўсёй твор чай гру пай вы яз джа лi 

на мес ца i лi та раль на па кро-

ках вы мя ра лi: вось тут ста я лi 

ва го ны — адзiн, дру гi, тут iш лi 

лю дзi — каб пом нiк атры маў ся 

праў дзi вы. Мы ня час та га во рым 

пра гэ та пуб лiч на, але на са мрэч 

на шы па чуц цi — са мае да ра гое, 

гэ та да ты чыц ца лю бой тэ мы: 

i спа ле ных вё сак, i Ха ла кос ту, 

i тра ге дыi дзя цей, i жа но чых 

лёсаў пад час вай ны, i жыц ця на 

аку па ва ных тэ ры то ры ях. Усё гэ-

та не кан струк тар i не чар цёж, 

а вель мi глы бо кiя пе ра жы ван нi 

мно гiх лю дзей, i та му на пуб лi-

цы ты не ма еш пра ва па каз ваць 

толь кi свае па чуц цi. Ёсць яшчэ 

пра фе сiй ныя ба лю чыя мо ман-

ты — на прык лад, ня ма та ко га 

ма тэ ры я лу, які та бе па трэб ны, 

аль бо ёсць, але вель мi да ра гi, 

i да во дзiц ца шу каць кам пра мi-

сы... Мне зда ец ца, пом нi кi — рэч 

над звы чай па трэб ная, але не iм-

гнен ныя, пад уплы вам мо ман ту, 

а вы па ку та ва ныя, пе ра жы тыя, 

зроб ле ныя без умоў на з пад-

трым кай на дзяр жаў ным уз роў-

нi, але не фар маль на, а асэн-

са ва на.

— Ле тась пла на ва лi па ста-

вiць па мят ны знак «Пра вед нi кi 

све ту» ка ля ме ма ры я ла «Яма» 

ў Мiн ску, на ват рых та ва лi ся 

аб вяс цiць краў дфан дынг для 

збо ру срод каў. На якiм эта пе 

сён ня гэ ты пра ект?

— Гэ тым пра ек там зай ма ла-

ся, у пры ват нас цi, Бе ла рус кае 

та ва рыст ва ахо вы пом нi каў гiс-

то рыi i куль ту ры, Са юз бе ла рус-

кiх яў рэй скiх гра мад скiх аб' яд-

нан няў i аб шчын. Эс кiз прай шоў 

уз гад нен не ў ма ну мен таль на-

мас тац кай ра дзе пры Мiн гар вы-

кан ка ме, але, зноў жа, пы тан не 

ў фi нан сах. На мой по гляд, у ра-

бо це з пом нi ка мi не трэ ба са ро-

мец ца пра сiць пад трым кi з мяс-

цо вых бюд жэ таў. Бо чым да лей 

мы ад па дзей Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, тым боль шая па трэ ба 

ў за ха ван нi па мя цi, мяс цо вай 

гiс то рыi — та му трэ ба шу каць 

маг чы мас цi рэа лi за цыi па доб-

ных пра ек таў.

На прык лад, у Вi лей цы хо чуць 

па ста вiць яшчэ адзiн пом нiк, па-

мят ныя зна кi на мес цы роз ных 

па дзей, якiх бы ло ба га та. Не-

каль кi тыд няў та му мы з iнi цы-

я тыў най гру пай аб мяр коў ва лi 

пра ект ства рэн ня па мят на га 

мес ца, якое аб' яд на ла б асоб ныя 

пом нi кi на мес цы ма са ва га знi-

шчэн ня яў рэ яў Ла гой ска i Гай ны. 

Ця пер у нас вель мi цi ка вая ра бо-

та ў Дзяр жын ску. Апош нiм ча сам 

шмат га во раць пра ўвека ве чан не 

па мя цi ў Ма сю коў шчы не. На огул 

цi ка ва — гра мад скасць, у тым 

лi ку ма ла дое па ка лен не, га то вая 

да ўклю чэн ня ў су час ны га рад-

скi ланд шафт ста ро нак жы вой 

гiс то рыi. Ка лi мес цi чам важ ныя 

тыя цi iн шыя тэ мы, для шы ро кай 

аў ды то рыi, маг чы ма, не вя до мыя, 

iх трэ ба чуць. Дру гi важ ны ас-

пект — кло пат, бе раж лi вае за ха-

ван не па мят ных аб' ек таў, бо доб-

ра ўпа рад ка ваць iх — не зна чыць 

раз на год па фар ба ваць у бе лы 

ко лер. Да ўтры ман ня не ка то-

рых пом нi каў, што з'яў ля юц ца гiс -

торы ка-куль тур най каш тоў нас цю, 

ёсць пы тан нi. Ча сам лю дзi 

прос та не ве да юць, што брон за-

выя цi сi лу мi на выя скульп ту ры 

нель га фар ба ваць чор най алей-

най фар бай. Зна чыць, па трэб-

ная па пу ля ры за цыя гэ тых ве даў, 

кан фе рэн цыi цi май стар-кла сы 

са спе цы я лiс та мi, каб ра зам за-

ха ваць пом нi кi ў на леж ным ста-

не. Та му для мя не вель мi важ на 

пад трым лi ваць кан так ты з су пра-

цоў нi ка мi му зе яў па ўсiх ад ра сах, 

дзе мы пра ца ва лi.

— Што год аб мяр коў ва ю чы 

важ насць за ха ван ня гiс та рыч-

най па мя цi, дзi ка чуць i чы таць, 

што ў iн шых кра i нах знi шча юц-

ца пом нi кi. На ваш по гляд, што

за гэ тым ста iць — ка рот кая 

памяць, ня ве дан не, цы нiзм i жа-

дан не пе ра пi саць гiс то рыю?

— Гэ та на са мрэч не па ко iць i 

пад штур хоў вае да раз ваг. Мне 

зда ец ца, каб аба ра нiць ся бе ад 

бяс па мяц тва, вар та вяр нуц ца 

да прак ты кi, якая бы ла ра ней у 

шко лах, — не фа куль та тыў ныя, 

а аба вяз ко выя эк скур сii па мема-

ры яль ных комп лек сах, якiя да-

юць не толь кi больш глы бо кiя ве-

ды па гiс то рыi, але i зу сiм iн шае 

стаў лен не да мi ну ла га. Ад на рэч 

на вед ваць пом нi кi ў свя ты, раз-

два на год, i дру гая — калi яны 

ста но вяц ца не ад' ем най част кай 

жыц ця, што дзён най на ту раль най 

аду ка цы яй, якую, на мой по гляд, 

па вiн ны мець пра ва атрым лi-

ваць усе гра ма дзя не Рэс пуб лi кi 

Бела русь. Тым больш што мно-

гiя з гэ тых пом нi каў — гiс то ры-

ка-куль тур ныя каш тоў нас цi, са-

праўд ныя шэ дэў ры ар хi тэк ту ры. 

Та му ван да лiзм i не па ва га да iх 

па вiн ны быць спы не ныя з пунк ту 

гле джан ня за ко ну.

— На пэў на, не па мы лю ся, 

мяр ку ю чы, што ўве ка ве чан-

не па мя цi для вас — не толь-

кi пра фе сiя i на ват не толь кi 

баць ка ва спад чы на, а спра ва 

жыц ця?

— Гэ та i глы бо ка аса бiс тая, 

ся мей ная гiс то рыя, i ад чу ван не 

ка ла саль най пад трым кi ад лю-

дзей, якiя тэ ле фа ну юць i про-

сяць да па маг чы ў ства рэн нi 

пом нi каў... Што лi чу га лоў ным? 

Усё, што ўжо зроб ле на. Але ў 

мя не та кое ад чу ван не, што на-

пе ра дзе яшчэ шмат цi ка ва га, 

якое трэ ба зра бiць, на ма ля ваць, 

ска заць i на пi саць. На ват ка лi 

тое цi iн шае мес ца не ўда ец ца 

ўве ка ве чыць, гэ та вель мi мно-

га дае — но вую iн фар ма цыю, 

штур шок для да лей шай ра бо ты, 

па чуц цё су да кра нан ня, су пер-

ажы ван ня. Так бы ло ў Па гос це 

Са лi гор ска га ра ё на. Шмат га-

доў та му я па бы ва ла там упер-

шы ню па за пра шэн нi мяс цо вай 

ура джэн кi i яў рэй скай аб шчы ны. 

Жан чы на праз усё жыц цё пра-

нес ла гiс то рыю пра сваю ад на-

клас нi цу — знi шча ную кар нi ка мi 

яў рэй скую дзяў чын ку — i iнi цы-

я ва ла ства рэн не пом нi ка. I гэ та 

на столь кi каштоўна — жы вая 

па мяць, якая за ста ец ца на ват 

та ды, ка лi сы хо дзяць па ка лен-

нi, ка лi па дзеi ста но вяц ца толь кi 

фак та мi i да ку мен та мi. Вель мi 

важ на нам у су час ным све це не 

стра цiць су пер ажы ван не, ча ла-

веч насць.

Гу та ры ла 

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фота БелТА.

«Ра дзi ва «Пру док» 
у Ку па лаў скiм

У свой час i кнi га Анд ру ся 

Гор ва та, i па стаў ле ны па яе ма-

ты вах ад най мен ны спек такль на 

Ка мер най сцэ не Ку па лаў ска га 

тэатра вы клi ка лi пэў ны, да-

вай це ска жам, вы бух. Дзiў ная, 

скла дзе ная з фэй сбуч ных па-

стоў лi та ра ту ра дэ бю тан та ста ла 

бест се ле рам i са бра ла за са бой 

вя лi кiя чэр гi, а па ста ноў ка Ра-

ма на Па да ля кi, так са ма дэ бют-

ная, з кас ма на ўта мi на вяс ко вым 

лож ку ста ла гаст роль ным хi том. 

Быў яшчэ ство ра ны ка ман дай 

Ку па лаў ска га ка рот ка мет раж-

ны фiльм «Ягор» (рэ жы сё ра мi 

вы сту пi лi Ра ман Па да ля ка i Мi-

ха iл Зуй, а сыг ра лi ў iм ак цё ры 

тэ ат ра), уклю ча ны ў пра гра му 

кi на фес ты ва лю «Лiс та пад». Па-

каз «Ра дзi ва» ад бу дзец ца ў па-

ня дзе лак 13 лi пе ня — i гэ та тым 

больш да рэ чы, бо на мi ну лым 

тыд нi ста ла вя до ма, што кнi га 

Анд ру ся Гор ва та атры мае паў-

на вар тас ную эк ра нi за цыю — яе 

рэа лi за цы яй зой мец ца «Пер шая 

кi на вi дэа кам па нiя», а бюд жэт на 

здым кi вы дзе ле ны дзяр жа вай. 

Ад ным сло вам, спра ву ма ем з 

фе но ме нам су час най бе ла рус-

кай куль ту ры, якi трэ ба ка лi 

не лю бiць, то хоць бы ве даць.

«Сi ро жа» ў РТБД
Мы па куль рас па ра джа ем ся 

толь кi не каль кi мi ад кры ты мi для 

гле да чоў сцэ на мi. Яны ўсё тыя ж, 

за тое якiя: апроч Ку па лаў ска га ў 

ста лi цы свае спек так лi дэ ман-

струе Рэс пуб лi кан скi тэ атр бе ла-

рус кай дра ма тур гii, i на на ступ-

ным тыд нi тут бу дзе па ка за на 

ад но з, пэў на, най леп шых яго 

тва рэн няў апош ня га ча су. Па ста-

ноў ка Аляк санд ра Гар цу е ва «Сi-

ро жа», якая, мiж iн шым, iдзе тры 

з па ло вай га дзi ны, па чы на ец ца 

ў 1980-х, дзе Алiм пiй скiя гуль нi, 

смерць Вы соц ка га, па ха ван не 

Ма шэ ра ва, «iн тэр на цы я наль ны 

аба вя зак» у Аф га нi ста не i iн шае. 

А пра цяг ва ец ца праз трыц цаць 

два га ды, ка лi га лоў ныя ге роi — 

у па чат ку звы чай ныя сту дэн ты, 

што жы вуць у ад ным iн тэр нат-

ным па коi, — мо гуць па ка заць, 

хто з iх па жыц цi пе ра мог, а хто 

прай граў. Пе ра мож цам ака жац-

ца вель мi спе цы фiч ны пер са наж 

Сi ро жа, але пы тан не ў тым, цi 

бу дзе ён у та кой якас цi пры ем-

ны гле да чу.

«Цi хi шор гат 
сы хо дзя чых кро каў» 
у Брэсц кiм 
ака дэ мiч ным 
тэ ат ры дра мы

Зро бiм ла гiч ны пе ра ход: 

у РТБД, пра якi толь кi што iш-

ла га вор ка, не каль кi га доў та му 

бы ла па спя хо ва ўва соб ле на п'е-

са Дзмiт рыя Ба га слаў ска га «Цi хi 

шор гат сы хо дзя чых кро каў» — 

гiс то рыя на су тык нен нi рэ аль на га 

i iрэ аль на га све таў, дзе га лоў ны 

ге рой па ку туе ад ня вы зна ча ных 

ста сун каў з баць кам. Ця пер п'е са 

з'я вi ла ся так са ма ў рэ пер ту а ры 

Брэсц ка га ака дэ мiч на га тэ ат ра 

дра мы — прэм' е ра спек так ля 

рэ жы сё ра Дзя нi са Фё да ра ва ад-

бы ла ся 8 лi пе ня, а на ступ ны раз 

па ста ноў ка бу дзе па ка за на 19-

га. Трэ ба на га даць, што Дзмiт-

рый Ба га слаў скi — адзiн з са мых 

знач ных су час ных бе ла рус кiх 

дра ма тур гаў (вы сту пае так са ма 

ў якас цi рэ жы сё ра), а яго п'е са 

«Цi хi шор гат сы хо дзя чых кро-

каў» ака за ла ся ў лi ку пе ра мож-

цаў Фес ты ва лю ма ла дой дра ма-

тур гii «Лю бi маў ка-2012» i бы ла 

ад зна ча на на тэ ат раль ным фес-

ты ва лi «За ла тая мас ка».

«Глы бо кае 
сi няе мо ра» 
ў На цы я наль ным 
тэ ат ры ў Лон да не

З Лон да на ў час ка ра на вi рус-

ных аб ме жа ван няў транс лю ец ца 

ад на з най шы коў ней шых пра-

грам, i ўсё гэ та не без за слу гi 

На цы я наль на га тэ ат ра, што рэ-

гу ляр на мiль гае ў на шых пад-

бор ках. Да 16 лi пе ня на YouTube-

ка на ле ка лек ты ву мож на па гля-

дзець па ста ноў ку над рыў най п'е-

сы Тэ рэн са Рэ цi га на «Глы бо кае 

сi няе мо ра» — гiс то рыi ад ной 

жан чы ны з Лон да на 1950-х, ка-

лi ў гра мад стве ўсё яшчэ моц на 

ад чу ва лi ся на ступ ствы Дру гой 

су свет най вай ны. Га лоў ная ге-

ра i ня, рэ спек та бель ная жан чы-

на Хес тэр Коль ер, за му жам за 

вя до мым суд дзёй, але ў пэў ны 

мо мант кi дае сваё на ла джа нае 

жыц цё дзе ля бы ло га ва ен на га 

пi ло та, якi, у сваю чар гу, кi дае 

яе. Вы кi ну тая са свай го ра ней-

ша га ко ла жан чы на аказ ва ец-

ца ад на i сам-на сам са сва i мi 

страс ця мi. П'е са бы ла на пi са на 

ў 1952 го дзе i сваю гiс то рыю з 

тых ча соў вы пiс вае акт ры са мi, 

што iг ра лi Хес тэр Коль ер. У па-

ста ноў цы На цы я наль на га тэ ат ра 

га лоў ную ро лю вы кон вае Хэ лен 

МакК ро ры. За пiс, як звы чай на, 

су пра ва джа ец ца анг лiй скi мi суб-

цiт ра мi.

«Яў ген Ане гiн» 
у «Ко мi шэ опер» 
у Бер лi не

Хто та кi дэн дзi Яў ген Ане гiн i 

што за кам па зi тар Пётр Чай коў-

скi, рас каз ваць, ду маю, не трэ ба. 

Але вар та ска заць па ру слоў пра 

тэ атр з цэнт ра Бер лi на «Ко мi шэ 

опер», аль бо «Ка мiч ная опе ра»: 

ад са ма га свай го ства рэн ня ў 

1947 го дзе ён па чаў па збаў ляц ца 

ад тэ ат раль ных шаб ло наў i тра-

ды цый. Яго ства раль нiк i рэ жы сёр 

Валь тэр Фель зенш тайн вы ра шыў 

ра бiць но вую опе ру, ста вiць пе-

рай на ча ныя кла сiч ныя тво ры, 

пры ўно сiць у ака дэ мiч нае мас тац-

тва су час ныя па ве вы i iдэi. Да сён-

няшняга дня «Ко мi шэ опер» тры-

ма ец ца сва iх пры яры тэ таў i з iмi 

лi чыц ца ад ным з най вя до мей шых 

опер ных тэ ат раў Гер ма нii, а то i 

све ту. Паз ней тут за пра ца ва ла i 

ба лет ная тру па. Па ста ноў ка опе-

ры «Яў ген Ане гiн» да ступ ная на 

сай це тэ ат ра да кан ца лi пе ня — 

для пра гля ду ў за пi се мож на на-

стро iць анг лiй скiя суб цiт ры.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

Адзiн з най цi ка вей шых, але не да ацэ не-

ных бе ла рус кiх фiль маў «Ус ход нi ка лi-

дор» Ва лян цi на Вi на гра да ва мож на бу дзе 

па гля дзець i аб мер ка ваць з кi на кры ты кам 

на ад мыс ло вым па ка зе ў На цы я наль ным 

цэнт ры су час ных мас тац тваў. Па дзея — 

яе ма дэ ра та рам вы сту пiць Мак сiм Кар-

пiц кi — ад бу дзец ца 17 лi пе ня ў кор пу се 

Цэнт ра на Ня кра са ва, 3.

Се рыя па ка заў ра бот рэ жы сё раў-шас цi дзя-

сят нi каў ла дзiц ца ў рам ках мiж на род най вы стаў-

кi «Ал фа вiт вай ны», якая пра хо дзiць ця пер у 

НЦСМ i «па-iн ша му» рас каз вае гiс то рыю Дру гой 

су свет най. Пер шай бы ла пра дэ ман стра ва на кар-

цi на «Це раз мо гiл кi» Вiк та ра Ту ра ва, уклю ча ная 

ў спiс ста най леп шых фiль маў пра вай ну, па вер-

сii ЮНЕС КА. Бе ла рус кi кi не ма то граф, у пры ват-

нас цi «Бе ла русь фiльм», хоць i сум на вя до мы 

за цык ле нас цю на тэ ме Вя лi кай Ай чын най, тым 

не менш зра бiў у асэн са ван не вай ны за ўваж ны 

ўнё сак — не каль кi шэ дэў раў, што ад люст роў ва-

юць тэ му глы бей i шы рэй за су час ныя ра бо ты.

Стуж ка «Ус ход нi ка лi дор» вый шла ў 1968 го-

дзе, але не зра зу ме тая та га час ны мi рэ дак та ра мi 

па каз ва ла ся на дру га раз рад ных пля цоў ках i 

ўрэш це за бы ла ся (мо жа быць, i доб ра, бо рэ-

дак та ры та кiм чы нам абы яка ва яе не ча па лi). 

Толь кi праз не ка то ры час не лi ней на рас ка за-

ная гiс то рыя пра мiн скае пад пол ле атры ма ла 

на леж ную ўва гу кi на ама та раў i за ня ла мес ца 

ад на го з узо раў бе ла рус ка га кi на ма дэр нiз-

му. Да рэ чы, iн та рэс да фiль ма быў уз ноў ле ны 

не без да па мо гi рэ жы сё ра Анд рэя Ку дзi нен кi, 

якi пры свя цiў яму асоб ную кар цi ну.

Ця пер, ка лi за пы таць пра са мую не звы чай-

ную i пе ра да вую ай чын ную стуж ку, хут чэй на-

за вуць ме на вi та «Ус ход нi ка лi дор», — i ў гэ та 

мож на ад ра зу па ве рыць, уба чыў шы гуль ню 

свят ла ў здым цы апе ра та ра Юрыя Ма ру хi на, 

не ад на знач насць вай ны ў сцэ на рыi Але ся Ку ча-

ра i шы коў ныя сцэ ны, дзе без жорст кiх вi да воч-

нас цяў Ва лян цiн Вi на гра даў па каз вае вар' яц тва 

пер шай па ло вы 1940-х.

Кi на кры тык Мак сiм Кар пiц кi пра па нуе аб-

мер ка ваць, цi гэ та «мал па ван не фран цуз скай 

«Новай хва лi», цi не ад' ем ная част ка пад за бы-

тай гiс то рыi кi но, сты лiс тыч нае шту кар ства 

аль бо шчы рае вы каз ван не, i ча му так ста ла ся, 

што Вi на гра даў — шчас лi-

вец, якi ву чыў ся i пра ца ваў 

ра зам з Тар коў скiм i ў якас цi 

дып лом най ра бо ты атры маў 

рэд кую маг чы масць зняць 

поў ны метр, ледзь не скон-

чыў на «Ус ход нiм ка лi до ры» 

сваю кар' е ру».

Па ка зы выстаўкі «Ал-

фа вiт вай ны» пра хо дзяць 

што ме сяц: пас ля «Ус ход ня-

га ка лi до ра» ў рас кла дзе 

за ста юц ца фiль мы «Сы ны 

iдуць у бой» зноў жа Вiк та-

ра Ту ра ва ды «Iдзi i гля дзi» 

Эле ма Клi ма ва. Усе па ка-

зы — кар цi ны пра ек та даў 

«Бе ла русь фiльм» — су пра-

ва джа юц ца аб мер ка ван-

нем з кi на кры ты ка мi.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.
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На эк ра неНа эк ра не

«СI РО ЖА», ПАС ЛЯ ВА ЕН НЫ ЛОН ДАН 
I КА МIЧ НАЯ ОПЕ РА

Пяць спек так ляў, якiя мож на ўклю чыць у рас клад на ступ на га тыд ня

«Глы бо кае сi няе мо ра» ў На цы я наль ным тэ ат ры.

Гiс то рыя ў кам нiГiс то рыя ў кам нi

Га лi на ЛЕ ВI НА: «Пом нiк — не кан струк тар i не чар цёж, 
яго трэ ба пе ра жыць, вы па ку та ваць»

На пэў на, у кож на га з нас ёсць свае асаб лi выя мес цы — сiм-

ва лы па мя цi пра Вя лi кую Ай чын ную вай ну. У «звяз доў цаў», 

на прык лад, гэ та пом нiк рэ дак та ру пер ша га пад поль на га 

ну ма ра га зе ты Ула дзi мi ру Амель я ню ку ка ля Чыр во на га 

кас цё ла ў Мiн ску, вост раў Зыс лаў на Лю бан шчы не, дзе 

зна хо дзiў ся пар ты зан скi аэ ра дром i вы да ва лi ся «Звяз да», 

«Чыр во ная зме на», «Клiч Ра дзi мы». У ар хi тэк та ра Га лi ны 

Ле вi най — Ха тынь, твор чая спад чы на яе баць кi, лаў рэ а та 

Ле нiн скай прэ мii, прэ мii Ле нiн ска га кам са мо ла i двой чы 

лаў рэ а та Дзярж прэ мii Бе ла ру сi, за слу жа на га ар хi тэк та ра 

Ле а нi да Ле вi на, якi ра зам з су аў та ра мi Юры ем Гра да вым, 

Ва лян цi нам За нко вi чам, скульп та рам Сяр ге ем Се лi ха на вым 

ства рыў ме ма ры ял па мя цi ўсiх спа ле ных вё сак Бе ла ру сi.

Галіна Левіна на прэзентацыі кнігі аб Трасцянцы.

29 чэрвеня 2018 года. Ва ўрочышчы Благаўшчына на тэрыторыі былога лагера смерці Трасцянец прайшоў 
мітынг-рэквіем з удзелам прэзідэнтаў трох краін — Беларусі, Германіі і Аўстрыі.

Эпi дэ мi я ла гiч ная сi ту а цыя пра цяг вае аб мя жоў ваць на шы 

ру хi це ла, але быц цам бы ўжо да зва ляе вы бi раць па мiж ан-

лайн- i аф лайн-ме ра пры ем ства мi. На яў насць вы ба ру, трэ ба 

ска заць, знач на аб ляг чае са ма iза ля цыю: ця пер тэ ат раль-

ныя транс ля цыi мож на гля дзець не толь кi вы му ша на, але i 

праз свя до мае ра шэн не — та кiм чы нам плю сы спек так ляў 

на ка на пе ста но вяц ца яшчэ больш вi да воч ныя. Мы чар го вы 

раз гля ну лi на афi шу i вы бра лi для ама та раў сцэ ны не каль кi 

ва ры ян таў тра пiць у тэ атр на на ступ ным тыд нi, як ан лайн, 

так i аф лайн. Гэ тым ра зам мы пра цяг ва ем да сле да ваць рэ-

пер ту ар бе ла рус кiх ка лек ты ваў, зноў уклю ча ем транс ля цыю 

з Лон да на i iдзём у бер лiн скую «Ка мiч ную опе ру».

Бе ла рус кае 
чор на-бе лае кi но: 

гля дзiм i аб мяр коў ва ем

На сцэ неНа сцэ не
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