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У Ві цеб ску пра хо дзіць 

XXX Між на род ны фес ты валь 

су час най ха рэа гра фіі (ІFMC), 

най ста рэй шы на тэ ры то рыі 

бы ло га СССР. У ім бя руць 

удзел прад стаў ні кі Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны, Аў стрыі, ін шых 

кра ін. Cярод га на ро вых гас цей 

зор ка кі не ма то гра фа Сяр гей 

Бяз ру каў. І невы пад ко ва!

Ар тыст пе рад па чат кам фэс ту 
ўдзель ні чаў у па ка зе філь ма «Пас ля 
ця бе», у якім сыг раў га лоў ную ро-
лю тан цо ра, ха рэо гра фа. Дзе амаль 
усё, што па тра ба ва ла ся, стан ца ваў 
без дуб лё ра. Пра фе сі я наль ныя 
тан цо ры вы со ка аца ні лі ўба ча нае. 
Пра гу ча ла мер ка ван не, што па ло ва 
тру пы Вя лі ка га тэ ат ра су час ны та-
нец так доб ра не вы кон вае. Бі ле ты ў 
кі на тэ атр рас ку пі лі хут ка. На ву лі цы пы та лі ся 
ліш ні бі лет.

Пер са наж Бяз ру ка ва — май стар, які ў ма ла-
до сці быў зор кай Вя лі ка га тэ ат ра. Тан цор вы-
му ша ны быў спы ніць кар' е ру пас ля цяж кай пра-
фе сій най траў мы і скан да лу. Вяр нуў ся да моў 
у пра він цый ны го рад, за сна ваў шко лу тан ца, 
ва ло даў ап тэч най сет кай. На ві на пра цяж кую 
хва ро бу на тхні ла на ге ні яль ную па ста ноў ку...

Пас ля дэ ман стра цыі філь ма Бяз ру каў вы-
сту піў пе рад гле да ча мі. Ра зам з жон кай, сцэ-
на рыс там, рэ жы сё рам стуж кі Ган най Ма ці сон 
і зна ка мі тым ха рэо гра фам Ра ду Па клі та ру, 
чле нам твор чай гру пы. У «До ме кі но» яб лы-
ку не бы ло дзе ўпа сці. Для прад стаў ні коў СМІ 
па ста ві лі «ну ля вы рад». Але і гэ та га не ха пі ла, 
пад час аб мер ка ван ня кар ці ны не ка то рыя слу-
ха лі спі ке раў сто я чы.

Зор ны ар тыст ка ля 40 хві лін ад каз ваў на пы-
тан ні гле да чоў і жур на ліс таў. Ска заў, што яму 
заў сё ды пры ем на бы ваць у Бе ла ру сі. Ус пом ніў 
пра тое, як зды маў ся ў се ры я ле «У чэр ве ні 41-га». 
Рас па вёў пра но вую ро лю ў кі но — рок-му зы-
кан та... Больш пад ра бяз на пра гэ тую су стрэ-
чу — у на ступ ных ну ма рах «Звяз ды».

На цы ры мо ніі ад крыц ця фес ты ва лю су час-
най ха рэа гра фіі з рук ак цё ра спе цы яль ную ўзна-
га ро ду за знач ны ўклад у раз віц цё су час най 
ха рэа гра фіі і аса біс ты ўклад у раз віц цё ІFMC у 

Ві цеб ску атры ма ла кі раў нік тэ ат ра-сту дыі Цэнт-
ра куль ту ры «Ві цебск» Дзі я на Юр чан ка.

Па доб рай тра ды цыі пад час фес ты ва лю ад-
бы ва ец ца анш лаг. Гэ та мож на рас тлу ма чыць 
і тым, што ўжо не ад но па ка лен не га ра джан з 
не цяр пен нем ча ка юць чар го ва га свя та тан ца. 
Ся род тых, хто шчы ра лю біць ІFMC, і стар шы ня 
Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула-
дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Ад каз ва ю чы на пы тан не 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды», ён як су стар шы ня 
арг ка мі тэ та кан ста та ваў, што ўла дай ро біц ца 
мно гае, каб вы сту па лі зор кі, пры гэ тым цэ ны 
на бі ле ты дэ ма кра тыч ныя. Па вод ле яго слоў, 
ві цеб скі фэст — без пе ра больш ван ня — знач-
ная па дзея ў маш та бах Еў ро пы.

Шчы ры пры хіль нік фэс ту і кі раў нік між на-
род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску, ды рэк тар Цэнт ра куль ту ры 
«Ві цебск» Аляк сандр СІ ДА РЭН КА. З тан ца мі 
мно гае звя за на ў яго сям'і. Жон ка зай ма ла ся, 
а ця пер і доч кі. Ім 6 і 7 га доў. І ён з ка ман дай 
ад на дум цаў ста ра ец ца зра біць усё маг чы мае, 
каб кож ны фес ты валь быў са ма га вы со ка га 
ўзроў ню.

Як заў сё ды, га лоў най па дзе яй фес ты ва лю 
ста не кон курс су час най ха рэа гра фіі. Сё ле та 
ён пра хо дзіць у на цы я наль ным фар ма це (без 
за меж ных кан кур сан таў). Стар шы ня між на род-
на га жу ры — су свет на вя до мы ха рэо граф, за-

слу жа ны дзе яч мас тац тваў Укра і ны, 
на род ны ар тыст Мал до вы Ра ду Па-
клі та ру. Ён сам ка лісь ці быў кан кур-
сан там у Ві цеб ску.

Пе ра мож цы атры ма юць гра шо выя 
прэ міі. У го нар юбі лею ар га ні за та ры 
пад рых та ва лі ад мыс ло вы сюр прыз 
для вер ных пры хіль ні каў ІFMC: кан цэрт 
лаў рэ а таў кон кур су роз ных га доў.

У рам ках фес ты ва лю пра хо дзяць 
май стар-кла сы, ад кры тыя па ся джэн ні 
экс перт на га са ве та, прэ зен та цыі тэ-
ма тыч ных кніг і вы стаў.

Фэст, які па пра ве стаў ад ной з ві-
зі то вак су час най куль ту ры Бе ла ру сі, 
за вер шыц ца ў ня дзе лю.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу



П
А МЯ ТАЮ баць ку, ка лі мы 
яшчэ бы лі вель мі ма лыя і з 
Глы бо кай ву лі цы пе ра бра-

лі ся на даў нюю Кры жо ву, 12 (ця пер 
Па тоц ка га). На Глы бо кай баць ка вы-
да ваў га зе ту «Гра мад скі го лас». Мы 
з ра дас цю на клей ва лі мар кі. Ча сам 
на леп лі ва лі па дзве. Гэ та бы ло вель мі 
не пры ем на, бо злос ная пош та вяр та-
ла га зе ты, і іх трэ ба бы ло яшчэ раз 
па сы лаць. Ужо та ды баць ка меў ду жа 
ба га та кні жак дый пра ца ваў вель мі 
руп лі ва. Тая не ве ра год ная пра ца ві-
тасць — гэ та ад на з пры кмет 
баць кі, якую я за пом ніў з са-
май ран няй ма ла до сці. Узім ку 
мы ня рэд ка ба ві лі ся ка ля пе-
чы, пяк лі ў млын ку для ка вы 
каш та ны. Я або сяст ра ся да лі 
ў та ты на ка ле нях (мы, дзе ці, 
га ва ры лі заў сё ды та ту «ты», а 
ма ці — «вы»), і та та чы таў нам каз кі. 
Та та, чы та ю чы плаў на, пе ра кла даў з 
ня мец кай мо вы каз кі бра тоў Грым, 
якія па кі ну лі ў нас не за быў ныя ўра-
жан ні. Пас ля тых ка зак я ба яў ся спаць 
адзін і ўна чы ішоў да ма ці або да та ты. 
Та та, ка лі быў у доб рым на строі, лю-
біў спя ваць і на пя ваў ча сам ме ло дыі 
без слоў. Вель мі час та пры хо дзі лі да 
нас ся ля не, якія, бы ва ла, за ста ва лі ся 
і на нач. ...Па мяш кан не на вул. Кры-
жо вай, 12 бы ло знач на шы рэй шае. 
Там бы ло ча ты ры па коі. Кут ні па кой 
з бал ко нам — гэ та быў пра цоў ны ка-
бі нет баць кі. Баць ка лю біў пра ца ваць 
да поз няе но чы, за тое поз на ўста ваў. 
Баць ка пра ца ваў да 1—2 га дзі ны но-
чы, а ўста ваў а дзя вя тай.

...Баць ка з за да валь нен нем апра-
на ўся ў шэ рае адзен не. Амаль заў сё ды 
на сіў вы шы ва ную са роч ку. Лю біў на-
сіць не шну ра ва ныя ча ра ві кі з гу ма вы мі 
ба ка мі. На ўра чыс тыя пры ёмы апра наў 
чор ны «шлюс рок», рэд ка фрак.

...У ядзе быў баць ка над звы чай не-
пе ра бор лі вы. Ма ці га та ва ла прос та, 
але вель мі доб ра. На сне дан не баць ка 
піў ка ву з бул кай (час та да маш няй), на 
абед бы лі: бу лён, ві та мі на вы суп з да-
дат кам шчаўя, кра пі вы, гры боў, ле там 
і во сен ню га род ні на ды су пы з га род-
ні ны, мя са і пры сма кі. Баць ка ні ко лі не 
ку рыў. У піц ці быў вель мі стры ма ны. 
Рэд ка мог вы піць чар ку ві на «Зла та Ры-
ца» або яко га ін ша га дал ма цін ска га.

...Коль кі па мя таю, баць ка ў раз-
мо ве быў стры ма ны і не лю біў шмат 

га ва рыць, хоць заў сё ды быў вя сё лы і 
вет лі вы. За ня ты цяж кай пра цай, нам 
ча су ўдзя ляў ма ла. Са мной толь кі раз 
ці два пе ра ра біў урок па ла ты ні.

...Баць ка не быў во ра гам спор ту. 
Усіх чац вё ра дзя цей вы ха ваў ама та-
ра мі фі зіч най куль ту ры і спарт сме-
на мі. Два сы ны ста лі на стаў ні ка мі 
фі зіч на га вы ха ван ня. Усе бы лі заў-
зя ты мі ванд роў ні ка мі, ры ба ло ва мі і 
грыб ні ка мі. Сам да поз няй ста рас-
ці зай маў ся прак ты ка ван ня мі з ва-
гой, за тое не лю біў праз мер нас ці і 
не вель мі доб ра гля дзеў, ка лі дзе-
ці за над та шмат ча су пры свя ча лі 
фіз куль ту ры. Не быў спарт сме нам 
у су час ным зна чэн ні гэ та га сло ва. 
...З ак тыў ных ві даў ад па чын ку баць-
ка не звы чай на лю біў па да рож ніц тва 
і ў юнац тве пеш шу абы шоў боль-
шую част ку Га ліч чы ны. Баць ка на-
огул вель мі лю біў ха дзіць і ванд ра-
ваць. Ез дзіў у Кі еў, Адэ су, на Рыў е ру 
і г. д. Баць ка не толь кі сам ха дзіў, 

але і за ах воч ваў ін шых. Без су мне ву, 
баць ку мож на лі чыць за сна валь ні кам 
укра ін ска га ту рыз му. Доў гі час ма рыў 
пра на быц цё ко лаў (ро ва ра); да лей, 
зу сім не лю біў па ля ван ня, але за тое 
за хап ляў ся ры ба лоў ствам. ...Знач на 
бо лей за ву ду, якой амаль не ка рыс-
таў ся, лю біў баць ка са чок і не рат.

...Ка лі мне бы ло пяць ці шэсць га-
доў, са мною зда ры ла ся вось якая 
пры го да.

Ле там пе рад на шым до мам пра-
ця ка ла не вя лі кая рэч ка «ве раб'ю па 

ка ле на», але пас ля даж джоў гэ та 
бы ла па важ ная ра ка, глы бі нёй мет-
ры са два. Не па спе лі скон чыц ца 
даж джы, як мы з сяст рой Ган най 
вый шлі па гля дзець на рэч ку. Ва-
да да ся га ла клад кі. Я сеў на бе-
ра зе, сяст ра так са ма, і мы боў та лі 
на га мі ў ва дзе. Ва да бы ла мут ная. 
А бе раг быў глі ніс ты. Не па спеў я 
крык нуць, як сяст ра ўпа ла ў ра ку. 
Я гуч на за кры чаў, але Ган на знік-
ла пад ва дой. Тут жа з ха ты вы бег 
баць ка і мі гам як быў апра ну ты, не 
ду ма ю чы ані хві лі, скок нуў у ва ду. 
Толь кі з цяж кас цю вы ла віў Ган ну і 
вы нес яе на бе раг, у тую хві лі ну я 
так са ма зва ліў ся ў ва ду. Зу сім спа-
кой на, — пры ма ю чы гэ та, ві даць, за 
які-не будзь спорт, — пай шоў я на 
дно, пад ско чыў, вы ныр нуў, крык-
нуў і зноў сха ваў ся ў ва дзе. Баць ка 
вы цяг нуў і мя не. У пер шую хві лю я 
не чуў стра ху. Нас не ад клад на пе-
ра нес лі і па кла лі ў ло жак. Баць ка 

шка да ваў, што пры скач ку ў ва ду 
не бы ло ча су скі нуць блу зу і ка мі-
зэль ку, у якой на лан цуж ку на сіў 
ся рэб ра ны га дзін нік. Га дзін нік на-
мок, але, па чы шча ны, ха дзіў да-
лей. Знач на-знач на паз ней баць ка 
аб мя няў яго на ін шы ў Дра го бы чы, 
ма быць, з ад ва ка там док та рам Коб-
ры ным, з на го ды ад на го су до ва га 
пра цэ су.

Ка лі я быў ста рэй шы і мы бы лі ў 
Даў га по лі, дзе жы лі ў ай ца По пе ля, 
баць ка зноў пра явіў не звы чай ную ад-

ва гу, ка лі ра та ваў ста рэй ша га 
бра та Анд рэя.

Ра та ван не бра та Анд рэя 
ад бы ло ся вось як: у Даў га по-
лі плы ве ра ка Бе лы Ча ра мош, 
якая там па ве лі чы ні раў ня ец-
ца з Чор ным Ча ра мо шам у 
Жаб' ім. Па абод вух Ча ра мо-

шах ідзе сплаў дрэ ва. Два ра зы, у 
за су ху раз на ты дзень, ад кры ва юць 
дам бы ў Бай та гу лі, на Шы бе ным, і 
пры тым уз ро вень ва ды па ды ма ец-
ца на 0,5—1 м. Мы ўсе ра зам гу ля лі 
на бяр вен нях і плы тах, якія ля жа лі 
на ва дзе. Ва да бы ла вель мі праз-
рыс тая і чыс тая. Яна яшчэ не па-
ды ма ла ся. Уз дым ва ды на ды хо дзіў 
заў сё ды да во лі хут ка і не заў сё ды ў 
тую са мую па ру. Ка лі брат ста яў на 
ад ным плы це, пры вя за ным да бе ра-
га, і заў зя та вес ла ваў стыр ном, пе-
ра адоль ва ю чы плынь, каб як ма га 
да лей ада гнаць плыт на ся рэ дзі ну 
ра кі, ва да пад ня ла ся. І пай шоў на-
ка там мут ны жоў ты стру мень. Брат 
за гле дзеў ся на ва ду, і ў тое са мае 
ім гнен не пруг кае стыр но да ло яму 
ў гру дзі, і ён ні бы груш ка па ля цеў у 
ва ду. Мы ска мя не лі, але баць ка мі-
гам кі нуў ся за бра там і вы ра та ваў 
яго ў апош нюю хві лі ну...

Пе ра клаў Юры КУР' Я НО ВІЧ.

Фес ты валь па чаў ся 17 ліс та па да ці не 

са мым гуч ным і аб мяр коў ва е мым спек так-

лем гэ та га го да: «Кар' е ра док та ра Ра у са» 

(аў тар В. Мар ці но віч, рэ жы сёр А. Гар цу еў) 

Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра-

ма тур гіі — пра лог да раз мо вы пра іс тот-

нае, з чым твор цы вы хо дзяць да лю дзей. 

Тэн дэн цыя, за кла дзе ная ў Бе ла ру сі яшчэ 

Фран цыс кам Ска ры нам, які заў сё ды вы-

ка рыс тоў ваў сло ва дзе ля дум кі і пе ра да чы 

сут нас ці. Што змя ні ла ся з тых ча соў у пра-

цы твор цаў, якія тэ мы іх хва лю юць сён ня, 

якая мо жа быць у наш час па да ча тэм, 

каб за ча піць ча ла ве ка? Пра гэ та і вар та 

раз ва жаць на фес ты ва лі ў Баб руй ску, дзе 

сфар мі ра ва ныя ад ра зу дзве кон курс ныя 

пра гра мы: «Спек такль тэ ат ра дра мы» і 

«Экс пе ры мент».

Фар мат кон кур су пра ду гледж вае ўдзел 

спек так ляў па вод ле тво раў бе ла рус кіх 

дра ма тур гаў, што іш лі ў мі ну лым і ідуць у 

бя гу чым рэ пер ту а ры ай чын ных тэ ат раў. 

За ад бор спек так ляў на фес ты валь у Баб-

руйск ад каз ва ла экс перт ная ка мі сія. Па-

вод ле яе ра шэн ня ў кон кур се «Спек такль 

тэ ат ра дра мы» акра мя «Кар' е ры док та ра 

Ра у са» бу дзе так са ма прад стаў ле ны зва-

рот да рэ аль най і зна ка вай асо бы Бе ла ру сі 

ў спек так лі «Пяс няр» (аў тар В. Дрань ко-
Май сюк, рэ жы сёр В. Ерань ко ва) На цы-
я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя М. Гор ка га. Па ста ноў ка ўжо 
ад зна ча на вы со кай прэ мі яй, але не факт, 
што гэ та паў плы вае на ра шэн не жу ры, тым 
больш, што ў на мі на цыі зма га юц ца за ўва-
гу яшчэ па ста ноў кі: «Ка ро на з ка хан ня» 
(А. Дзя лен дзік, рэ жы сёр В. Рас стры жан-
коў) Мінск ага аб лас но га дра ма тыч на га 
тэ ат ра г. Ма ла дзеч на; «Та рас на Пар на-
се» (С. Ка ва лёў, рэ жы сёр В. Ся вец) Сло-
нім ска га дра ма тыч на га тэ ат ра; «Сін дром 
Ме дэі» (аў тар Ю. Чар няў ская, па ста ноў ка 
К. Авер ка вай) Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-
ла рус кай дра ма тур гіі; «Кроп кі на ча со вай 
во сі» (Д. Ба га слаў скі, рэ жы сёр Т. Тра я но-
віч) Ма гі лёў ска га аб лас но га тэ ат ра імя В. 
І. Ду ні на-Мар цін ке ві ча з Баб руй ска. Гас па-
да ры прад ста вяць зу сім све жую прэм' е ру, 
да та го ж па вод ле ад на го з ма ла дых ак-
тыў ных аў та раў, імя яко га вя до мае да лё ка 
за ме жа мі Бе ла ру сі.

Кон курс у пра гра ме «Экс пе ры мент» ча-
ка ец ца не менш інт ры гу ю чы: тут сы дуц ца 

рэ за нанс ныя па ста ноў кі апош ня га ча су: 
«Опі ум» (аў тар В. Ка ра лёў, па ста ноў ка 
А. Мар чан кі) Цэнт ра ві зу аль ных і вы ка-
наль ніц кіх мас тац тваў «АРТ Кар па рэйшн»; 
«Лад дзя Рос па чы» (У. Ка рат ке віч, А. Ля-
ляў скі) Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра 
ля лек; «Ка ме дыя Юдзі фі» (С. Ка ва лёў, 
А. Жугж да) Гро дзен ска га аб лас но га тэ-
ат ра ля лек; «Сі няя-сі няя» (У. Ка рат ке віч, 
І. Ка за коў) Ма гі лёў ска га аб лас но га тэ ат ра 
ля лек; і на ват за меж ная па ста ноў ка, але з 
бе ла рус кім грун там — «По ле» (П. Пра жко, 
Д. Ваў каст рэ лаў) не за леж най тэ ат раль най 
гру пы з Санкт-Пе цяр бурга «Тэ атр роst». 
Але сё ле та імя Ска ры ны за па тра ба ва нае 
на ват у экс пе ры мен таль ным тэ ат ры: Ма гі-
лёў скі аб лас ны дра ма тыч ны тэ атр пры вя зе 
спек такль «Ска ры на» М. Рут коў ска га ў 
па ста ноў цы С. Вар на са. Спра ва асвет ні-
ка жы ве, але ці да па па мо жа пе ра ма гаць 
су час ным аў та рам? Да ве да ем ся ўжо на 
на ступ ным тыд ні.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
tsimoshyk@zviazda.by



ІВАН ФРАН КО ЗБЛІЗ КУ
Сё ле та на ша кра і на ад-

зна чае юбі лей на цы я наль-
ных ге ні яў, Пес ня роў зям лі 
бе ла рус кай — Ян кі Ку па лы 
і Яку ба Ко ла са. Ша ну ю чы 
па мяць на род ных паэ таў, 
вар та ўспом ніць і тых сла ву-
тых гра мад скіх і куль тур ных 
дзея чаў, пісь мен ні каў, якія 
паў плы ва лі на іх твор чае 
ста наў лен не. Ся род гэ тых 
вы дат ных прад стаў ні коў су-
свет най лі та ра ту ры імя вя лі-
ка га ўкра ін ска га Ка ме ня ра — 
Іва на Фран ко.

27 жніў ня 1856 го да ў вёс-
цы На гу е ві чы Дра го быц ка га па ве та 
на Львоў шчы не на ра дзіў ся адзін з 
най вя до мых у све це пісь мен ні каў, 
пуб лі цыст, пе ра клад чык, фі ло саф, 
гра мад скі дзе яч Іван Фран ко. Яго 
імем на зва ны ву лі цы і пло шчы, пар-
кі, уні вер сі тэ ты і тэ ат ры, і на ват цэ лая 
воб ласць — Іва на-Фран коў ская. Яго 
парт рэт на ўкра ін скай на цы я наль най 
ва лю це — 20-грыў не вай ку пю ры. Па 
пры бліз ных ацэн ках спе цы я ліс таў, 
твор чы на бы так Іва на Фран ко на ліч-
вае не каль кі ты сяч тво раў агуль ным 
аб' ёмам больш за 100 та моў. На сён-
ня най больш поў ны збор яго тво раў 
скла дае 54 та мы (57 кніг).

Тво ры Іва на Фран ко не ад на ра зо ва 
пе ра кла да лі ся на бе ла рус кую мо ву. 
У гэ тым кан тэкс це вар та ад зна чыць, 
што сё лет ні юбі лей ны год бе ла рус-
ка га кні га дру ка ван ня азна ме на ва ны 
так са ма і 90-год дзем вы ха ду пер шай 
кні гі па-бе ла рус ку Іва на Фран ко — 
каз кі «Ва ро ны і со вы», што па ба чы ла 

свет у 1927 го дзе ў вы да вец тве «Чыр-
во ная зме на» (г. Мінск).

А 80 га доў та му ў Льво ве вый шаў з 
дру ку бія гра фіч ны на рыс ма лод ша га 
сы на вя лі ка га Ка ме ня ра Пят ра Фран-
ко «Іван Фран ко зблі зу», урыў кі з пе-
ра кла ду яко га я пра па ноў ваю на шым 
чы та чам. Гэ ты твор з'яў ля ец ца каш-
тоў ным мас тац ка-да ку мен таль ным 
парт рэ там ся мей на га жыц ця сла ву та-
га пісь мен ні ка і рас кры вае яго асо бу 
з роз ных ба коў, асаб лі ва ў ад но сі нах 
да дзя цей. На гэ ты конт ай цец Аляк сій 
Ва лян скі, на ста я цель царк вы Рас тва 
Пра свя той Ба га ро дзі цы ў кар пац кім 
ся ле Кры ва рыў ня, улюб лё ным мес-
цы ад па чын ку сям'і Фран ко, у сва іх 
ус па мі нах пі саў: «Да дзя цей, не толь кі 
сва іх, але да ўсіх дзя цей, быў не звы-
чай на лас ка вы, а ў лю бо ві і пя шчо це 
да іх маг ла яму не ад на жан чы на і ма ці 
па зайз дрос ціць».

Але на па чат ку коль кі слоў пра 
аў та ра ўспа мі наў, вы дат на га прад-

стаў ні ка га ліц кай ін тэ лі ген цыі 
Пят ра Фран ко. Ён на ву ко-
вец-хі мік, пе да гог, пісь мен-
нік, адзін з пер шых укра ін скіх 
авія та раў, пер шы ды рэк тар 
лі та ра тур на-ме ма ры яль на га 
му зея Іва на Фран ко ў Льво ве 
(сён ня — Львоў скі на цы я наль-
ны лі та ра тур на-ме ма ры яль ны 
му зей Іва на Фран ко), і адзі ны з 
дзя цей Іва на Фран ко, хто на ра-
дзіў ся там, дзе іх баць ка, — у 
вёс цы На гу е ві чы.

У твор чым на быт ку Пят ра 
Фран ко, акра мя на ву ко вых 
прац, пад руч ні каў і не каль кіх 

дзя сят каў за па тэн та ва ных вы на ход-
ніц тваў у га лі не хі міі, боль шасць з 
якіх звя за ны з пе ра пра цоў кай ма-
ла ка пры да па мо зе элект рыч нас ці, 
ка ме дыі «Зайз дрос ныя», «Мар ка 
Спа ты кай ла», апо вес ці «Ад Стры пы 
да Да мас ка», «Іван Фран ко збліз ку» 
і «Іван Фран ко» (за ста ла ся не за вер-
ша най), а так са ма шмат апа вя дан няў, 
част ка якіх увай шла ў збор нік про зы 
«Дзядзь ка шкі пер».

Не аб ход на ад зна чыць, што Паў ло 
Фран ко шмат зра біў для па пу ля ры-
за цыі спад чы ны свай го зна ка мі та га 
баць кі. Пе ра ра біў на дра мы апо вес ці 
Іва на Фран ко «Ба рыс лаў смя ец ца», 
«За хар Бер кут», каз ку «Без пра цы». 
Пе ра клаў на поль скую мо ву яго паэ-
мы «Май сей» і «Іван Ві шан скі». Пры-
маў удзел у пад рых тоў цы 30-том на га 
вы дан ня тво раў Іван Фран ко, якое 
па ба чы ла свет у 1924—1929 га дах у 
Хар каў скім вы да вец тве.

Юры КУР' Я НО ВІЧ.

Фес ты ва ліФес ты ва лі  

АЎ-ТА-РАЎ!..

Па дзеяПа дзея  

Пы тан ня, што пер ша снае: яй ка ці ку ры ца — для сту дэн-
таў ка фед ры гра фіч на га ды зай ну Бе ла рус кай дзяр жаў най 
ака дэ міі мас тац тваў больш не іс нуе. Свае ад ка зы яны 
вы кла лі ў акрэс ле най фор ме, але з аў тар скім па ды хо дам, 
што ад люст ра ва ла ся на вы стаў цы «Да яй ка» ў На цы я-
наль ным цэнт ры су час ных мас тац тваў.

Але тут ад люст ра ва на неш та боль шае, чым прос та 
яй ка. Тут яно ста но віц ца аб' ек там для гуль ні з фор май, 
для крэ а ты ву і ства рэн ня не ча ка ных воб ра заў, за які мі 
ўжо пра гля да ец ца сут насць, на паў нен не ці на ват змест 
яй ка. Усё гэ та да ло гле бу для на тхнен ня сту дэн там вы-
клад чы ка, вя до ма га ды зай не ра і пла ка тыс та Рус ла на 
НАЙ ДЗЕ НА. Пра ект да каз вае: на ву чан не да рэм на не 
пра хо дзіць, ідзе аб мен до све дам па між па ка лен ня мі твор-
цаў, пе ра да ча на вы каў і абу джэн не твор ча га па чат ку з 
ад мыс ло вым аў тар скім ба чан нем. І з ра зу мен нем: што 
ёсць су час нае мас тац тва, ці ёсць у ім тое, што да зва ляе 

па-но ва му асэн соў ваць ці ўва саб ляць ма люн кі на плос-
кас ці ды аб' ек ты ў пра сто ры? Але га лоў нае, на коль кі ўсё 
гэ та мо жа быць ці ка ва звы чай ным лю дзям.

Мо жа. Вар та зай сці ў за лу, каб зра зу мець: у ёй для 
экс па зі цыі вы ка рыс тоў ва юц ца вер ты каль ныя плос кас ці 
(сце ны) і га ры зан таль ныя (па ста мен ты для дэ ман стра цыі 
ўлас на яек). Ад но з дру гім пе ра гу ка ец ца. На сце нах — 
пра ект, у якім сту дэн ты пра па ноў ва лі свае рас пра цоў кі 
для ды зай нер скіх ві зі то вак: а гэ та плас ка тая квад рат-
ная ці пра ма ву голь ная фор ма. Тут ады граў сваю ро лю 
пра фе сі я на лізм Рус ла на Най дзе на як мас та ка-гра фі ка, 
які атрым лі ваў аду ка цыю ў Мас коў скім па лі гра фіч ным 
ін сты ту це. Але на яго дум ку не маг чы ма ава ло даць тэх ні-
кай ра бо ты на плос кас ці, ка лі не па спра ба ваў ства раць 
пра сто ра выя аб' ек ты.

Та му ас но ва экс па зі цыі — у вы гля дзе аб' ек таў-яек, 
фор ма якіх пад крэс лі ва ец ца раз мя шчэн нем на квад-
рат ных пад стаў ках. Вель мі кан цэп ту аль на, а яшчэ і 
з-за та го, што гар мо нія фор маў уз мац ня ец ца гар мо-
ні яй ко ле раў: чор нае з бе лым, з лёг кі мі абу джаль ны мі 
ўкра пі на мі яр кіх ак цэн таў. Бо якое ж яй ка, на прык лад, 
без жаў тка?..

У ад ным з экс па на таў жаў ток ад мыс ло ва пад крэс-
ле ны — ён на ват све ціц ца ў праз рыс тым бял ку — па-
спра буй це ўмоўна зняць з сы ро га яй ка бе лую шкар лу-
пу. У жыц ці не маг чы ма, але мас тац тва мае сі лу пад-
крэс лі ваць сут насць рэ чаў. Яй ка — гэ та яшчэ і сім ва л 
на ра джэ н ня жыц ця, і сім вал та го, што гэ та му спры яе. 
Сту дэн ты не са ро ме лі ся і не стрым лі ва лі ды зай нер скую 
фан та зію: па ра яек ці яй ка з са су да мі-про жыл ка мі, яй ка, 
дзе пту ша ня вось-вось пра дзя рэ шкар лу пі ну і вы ле зе на 
па верх ню, яй ка — гру ша ці яй ка-во жык, аль бо жа но чы 
бюст з каш тоў ным упры гож ван нем... Чор на-бе лыя ін ста-
ля цыі, дзе абы гры ва ец ца фор ма яек, але яна атрым лі вае 
ўсе ба ко вае асэн са ван не: пры род нае, мас тац кае і на ват 
псі ха дэ ліч нае.

Не здар ма на пад рых тоў ку вы стаў кі пай шло шмат ча су: 
кож ны экс па нат ад бі раў ся ў ад па вед нас ці з кан цэп цы яй — 
зра біць звы чай нае яй ка (аб' ек ты не вя лі кія, на блі жа ныя 
да рэ аль ных па ме раў) прад ме там фі ла соф ска га раз гля-
ду. «Гэ та бы ла ка манд ная пра ца, ас но вай для яе ста ла 
мая ідэя, якую раз ві ва лі сту дэн ты, — ад зна чыў ку ра тар 
пра ек та Рус лан Най дзен. — Мы ады шлі ад стэ рэа ты паў і 

прад ста ві лі як вы нік ра бо ты, так і пра цэс уза е ма дзе ян ня 
аў та ра і аб' ек та».

Яй ка як пер ша фор ма ста но віц ца прад ме там мас тац ка-
га раз гля ду не ўпер шы ню. У Бе ла ру сі яго на огул лю бяць. 
На прык лад, фор ма яй ка ста ла ас но вай для ства рэн ня 
пра ек та ста год дзя «Два нац цаць з ХХ» Ула дзі мі ра Цэс ле ра 
і Сяр гея Вой чан кі: та кім чы нам мас та кі ўва со бі лі зна ка вых 
постацей. Але яшчэ ра ней да фі ла соф ска га асэн са ван ня 
сут нас ці яй ка па ды шоў па эт Алесь Ра за наў ра зам з мас та-
ком Вік та рам Мар каў цом: іх яй как вад ра ты ме лі рэ за нанс 
не толь кі твор чы. На са мрэч гэ та ж так прос та: спа лу чыць 
дзве фор мы, на ра дзіў шы но вую сут насць (што по тым 
ста но віц ца на ват брэн дам).

Згад ваю тыя пра ек ты не здар ма: но вы зва рот да фор-
мы яй ка — но выя ідэі, ін шыя мас тац кія воб ра зы. Без паў-
то ру! Што свед чыць пра бяз меж насць яй ка як сут нас ці і 
як фор мы. Не здар ма мас тацт ва знаў ца Тац ця на Бем бель 
у прад мо ве да вы стаў кі га во рыць пра бія прын цы пы, якія 
прый шлі ў ды зайн і ста но вяц ца ў гэ тым твор чым кі рун ку 
ўсё больш ад чу валь ны мі.

Але што гэ та мо жа даць нам, гра мад ству, кра і не? Усё 
прос та: ды зайн — мас тац тва пры клад ное, яно пра ні кае 
ў жыц цё праз прад ме ты і по бы та выя рэ чы, пад крэс лі ва-
ю чы іх асаб лі васць, не звы чай насць, абу джа ю чы твор чую 
дум ку ў ча ла ве ка, які імі ка рыс та ец ца (ты мі ж ві зі тоў ка-
мі, на прык лад). Ці на ват ка лі ды зай нер скія рас пра цоў кі 
ў вы гля дзе ары гі наль най упа коў кі ці знеш ня га вы гля ду 
ўты лі тар ных рэ чаў злу ча юц ца з жыц цём, яны на тхня юць 
ула даль ні каў на крэ а тыў, ства ра юць доб ры на строй ці 
пры му ша юць прос та ўсміх нуц ца — на ват та ды гэ та пад-
свя до ма пра цуе ў ча ла ве ку, спры яе раз віц цю яго ін ды ві-
ду аль нас ці. Па га дзі це ся, ка лі на ша пра мыс ло васць пра па-
нуе рэ чы з ары гі наль най па да чай, мы хут чэй звер нем на іх 
ува гу, больш ах вот на неш та на бу дзем. Спра ва за ма лым: 
зра біць так, каб крэ а тыў ны па тэн цы ял ма ла дых ды зай не-
раў з іх ад мет ным по гля дам на рэ чы быў за па тра ба ва ны 
ў сва ёй кра і не. Бо па да ча ўсёй той цу доў най пра дук цыі, 
якая вы пус ка ец ца на на шых прад пры ем ствах, так са ма 
мае зна чэн не: ня хай бу дзе пры го жа. І з ідэ яй.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. tsimoshyk@zviazda.by
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З УС ПА МІ НАЎ

І СТРАС ЦІ 
ПА БЯЗ РУ КА ВЕ

Куль тур на-тэ ат раль най ста лі цай 
на гэ тым тыд ні 

ста но віц ца Баб руйск

ФОР МА 
СУТ НАС ЦІ,

аль бо Спа чат ку бы ло яй ка

На ад крыц ці 
фес ты ва лю.

Cтаршыня жу ры кон кур су Ра ду Па клі та ру.

Сяр гей Бяз ру каў.

Ра бо та Воль гі МА КА РЭ ВІЧ.

Агля дам са мых яр кіх з'яў у ай чын ным тэ ат ры, што зда ры лі ся 
дзя ку ю чы аў та рам-дра ма тур гам, па ві нен стаць Рэс пуб лі кан скі 
фес ты валь на цы я наль най дра ма тур гіі імя В. І. Ду ні на-Мар цін-
ке ві ча. Баб руй скі тэ атр амаль на ты дзень ста не пля цоў кай для 
пра гля ду спек так ляў, пра якія га ва ры ла кра і на на працягу апош ніх 
двух га доў. Пра гра ма фес ты ва лю скла да ла ся з улі кам асноў ных 
тэн дэн цый раз віц ця ай чын на га тэ ат ра і ад люст ра ва ла па літ ру 
тэм, прад стаў ле ных роз ны мі аў та ра мі — ад кла сі каў лі та ра ту ры 
і дра ма тур гіі да ма ла дых з не тры ві яль ным ба чан нем све ту.

Ра бо та Іва на ЛУ КІН СКА ГА.


