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Адзін з най вя до мей шых пей за-
жыс таў пер шай па ло вы XX ста год-
дзя Ві тольд Бя лы ніц кі-Бі ру ля ў свой 
час быў чле нам Аса цы я цыі мас та коў 
рэ ва лю цый най Ра сіі і пі саў мяс ці ны, 
звя за ныя з Чай коў скім, Ле ні ным ці 
Ста лі ным. Але вя до мым аў та рам з 
улас ным сты лем ура джэ нец Ма гі-
лёў скай гу бер ні стаў да ства рэн ня 
Са вец ка га Са ю за, ка лі рэ ва лю цыя 
яшчэ не пра гры ме ла. «Пра цяг вай це 
ў тым жа ду ху», — ска заў Бя лы ніц-
ка му-Бі ру лю яго на стаў нік Ісак Ле ві-
тан на ад ной з вуч нёў скіх вы стаў у 
Маск ве. І той пра цяг нуў аж да та го, 
што сён ня лі чыц ца ад ным з най леп-
шых мас та коў, якія па хо дзяць з Бе ла-
ру сі. Сё ле та з дня на ра джэн ня мас та ка 
спаў ня ец ца 145 га доў. На цы я наль ны 
мас тац кі му зей ад зна чае зга да ны юбі-
лей но вай вы ста вай: «Ме ма ры яль ны 
пей заж Бя лы ніц ка га-Бі ру лі» — гэ та 
экс па зі цыя тво раў у жан ры ме ма ры-
яль на га пей за жа, ад ным са ства раль-
ні каў яко га з'яў ля ец ца Ві тольд Ка я-
та на віч.

Хоць ме ма ры яль ным пей за жам 
мас так вя до мы больш, усё ж знач най 
част кай сва ёй твор час ці ён на ле жыць 
XІX ста год дзю, ча су ім пе рыі, пры га-

жос ці глы бін кі, лі рыз му. Ён пра цяг ваў 
тра ды цыі рэа ліз му, а ў са вец кія ча сы, 
так скла ла ся, Бя лы ніц кі-Бі ру ля больш 
спат рэ біў ся, каб ад люст роў ваць мяс ці-
ны, звя за ныя са стаў па мі, на якіх тры-
ма ла ся ідэа ло гія. Ён шмат ванд ра ваў 
па Са ю зе, ства раў па лот ны пад наз-
ва мі «Гор кі Ле нін скія», «Лю бі мая алея 
Іль і ча» ці «Пуш кін скія мяс ці ны», пра ца-
ваў на сва ёй ся дзі бе, якая на зы ва ла ся 
«Чай ка».

Ка лек цыя тво раў Бя лы ніц ка га-Бі ру лі 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея — ад-
на з най боль шых у све це, гэта ка ля 460 
ра бот, і асноўную яе част ку са бра ла бы-

лы ды рэк тар му зея Але на Ала да ва. 
Вы ста ва — яна ад кры ла ся 16 лю та га 
— прад стаў ляе кар ці ны, што вы стаў-
ля лі ся ма ла, аль бо не вы стаў ля лі ся 
зу сім. Гэ та тво ры з цык лаў ра бот у 
жан ры ме ма ры яль на га пей за жа і па-
лот ны, на якіх мас так ад люст ра ваў 
сваю «Чай ку» і яе ва ко лі цы.

Ад на ча со ва з на зва най вы ста-
вай у му зеі з 9 лю та га экс па ну юц ца 
ра бо ты яшчэ ад на го пей за жыс та 
і яшчэ ад на го юбі ля ра. У 2017 го-
дзе, ка лі аба пі рац ца на афі цый ныя 
бія гра фіч ныя звест кі, ад зна ча ец ца 
ста год дзе з дня на ра джэн ня Ан то на 
Бар хат ко ва, які лі чыў сва ім на стаў-

ні кам не ка го-не будзь, а як раз Бя-
лы ніц ка га-Бі ру лю. Мас так пра ца ваў 
у роз ных жан рах, але най больш вы-
зна чыў ся ў пей за жы і зноў жа лі рыз-
ме. Вы ста ва «Век Ан то на Бар хат ко ва» 
скла да ец ца з тво раў, што за хоў ва юц-
ца ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі 
і прад стаў ля юць яго ўмен не па ка заць 
на строй роз ных по раў го да.

Вы ста вы — на стаў ні ка і яго вуч ня — 
скон чац ца 14 і 12 са ка ві ка ад па вед на. 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovіch@zvіazda.by
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Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  ��

Спа дар Акар дэ он за пра шае
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА МУ ЗЫЧ НА-АДУ КА ЦЫЙ НЫ 

ПРА ЕКТ «БЕ ЛА РУСЬ-ТУР»
У яго ме жах ужо прай шло 38 кан цэр таў і май стар-кла саў 
для на ву чэн цаў му зыч ных школ у роз ных га ра дах кра і ны. 
Сё ле та за пла на ва на яшчэ ка ля 80 ім прэ заў, у тым лі ку — 
вя лі кія га ла-кан цэр ты ў аб лас ных цэнт рах і ста лі цы. 

Пра ект быў іні цы я ва ны спе ва ком і кам па зі та рам, лаў рэ а-
там спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, акар дэ а ніс там-
вір ту о зам Іга рам Ква шэ ві чам і пад тры ма ны Мі ніс тэр ствам 
куль ту ры і гра мад скай ар га ні за цы яй «Бе лая Русь».

— Сім ва ліч на, што мы рас па ча лі «Бе ла русь-тур» ле тась, у 
Год куль ту ры, — рас ка заў на мес нік стар шы ні гра мад скай 
ар га ні за цыі «Бе лая Русь» Аляк сандр ШАЦЬ КО. — У на шай 
ра бо це ста ра ем ся больш ува гі ўдзя ляць куль ту ры, та му і на-
мер па ка заць му зы кан там-па чат коў цам, як вір ту оз на мож на 
ва ло даць ін стру мен там, даць маг чы масць жы ха рам ма лень кіх 
га ра доў на вед ваць куль тур ніц кія ім прэ зы над звы чай вы со ка га 
ўзроў ню, мы з ра дас цю пад тры ма лі.

Хоць гэ ты маш таб ны му зыч на-аду ка цый ны пра ект скі ра ва-
ны ў асноў ным на аў ды то рыю юных му зы кан таў, ён ка рыс ны і 
да рос лым. Так, кан цэрт ста но віц ца ці не адзі най маг чы мас цю 
для жы ха роў роз ных га ра доў кра і ны да лу чыц ца да вы со кай 
куль ту ры кла січ най му зы кі. Акар дэ а ніст Ігар Ква шэ віч пад-
крэс ліў, што для прад стаў лен ня на кан цэр тах ён ад мыс ло ва 
пад бі рае тво ры бе ла рус кіх кам па зі та раў, каб зна ё міць з імі 
шы ро кую пуб лі ку. І, па сло вах Іга ра Мі хай ла ві ча, фак тыч на 
кож ная ім прэ за зна хо дзіць доб рыя вод гу кі ў пуб лі кі. Часам за-
мест за пла на ва на га ад на го кан цэр та ў не вя лі кіх га ра дах да во-
дзі ла ся ар га ні зоў ваць два вы ступ лен ні за пар: ма лень кія за лы 
да моў куль ту ры прос та не маг лі змяс ціць усіх ах вот ных.

Сён ня ка ман да «Бе ла русь-тур» кі ру ец ца ў Зэ льву, што на 
Гро дзен шчы не. На чар зе — Іўе і Сло нім, тут кан цэр ты і май-
стар-кла сы прой дуць 21 і 22 лю та га.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vеsіаluhа@zvіаzdа.bу
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Вы ста ваВы ста ва  ��

НА СТАЎ НІ КІ І ІХ ВУЧ НІ
Му зей ад да дзе ны на вод куп пей за жыс там-лі ры кам

Па куль на цы я наль ная кі-
на сту дыя «Бе ла русь фільм» 
зды мае неактуальныя і, на 
шчас це, рэд кія ба е ві кі з раз-
лі кам на вя лі кі эк ран, рэ жы-
сёр Дзміт рый Ма ха мет, не 
прэ тэн ду ю чы на дзяр жаў-
ныя гро шы, за не вя лі кі бюд-
жэт ства рыў больш важ ны, 
бліз кі і ў мас тац кім пла не ці-
ка вей шы фільм. «Ты сю ды 
больш не вер неш ся» — не 
вы клю чэн не з сіс тэ мы, а яе 
пра ві ла: кі но не за леж ных 
бе ла рус кіх аў та раў больш 
ад па вя дае су час нас ці і ін-
та рэ сам гра мад ства. На ват 
ама тар скія ра бо ты аказва-
юцца блі жэй шыя да жыц ця, 
чым боль шасць пе ра мож цаў 
рэс пуб лі кан скіх ад кры тых 
кон кур саў кі на пра ек таў.

Свой мі ну лы фільм «Мя-
жа На рві лі шак», да рэ чы, 
Дзміт рый Ма ха мет зняў для 
«Бе ла русь фільма». Гэ та бы-
ла да ку мен таль ная кар ці на, 
у якой рэ жы сёр да сле да ваў 
жыц цё бе ла рус кай вёс кі На-
рві ліш кі, што пас ля тэ ры та-
ры яль на га па дзе лу 1939 го да 
апы ну ла ся ў скла дзе Літ вы, 
то-бок сён ня ўжо Еў ра са ю за. 
Але па ду ху, ка лі мож на так 
ска заць, На рві ліш кі ўсё роў на 
за ста лі ся бе ла рус кі мі — жы-
ха ры раз маў ля юць на тра-
сян цы, гля дзяць бе ла рус кае 
тэ ле ба чан не, аб мяр коў ва юць 
ства рэн не па блі зу пунк та па-
меж на га кант ро лю, праз які 
яны маг лі б трап ляць да сва-
я коў і сяб роў, што за ста лі ся 
ў Бе ла ру сі.

Гэ та па воль ны, не на сы ча-
ны, су зі раль ны фільм, у якім 
амаль ад чу ва еш за сты лае 
вяс ко вае па вет ра, — усе гэ-
тыя якас ці пе ра бра лі ся ў дру-
гую кар ці ну Ма ха ме та, якая ў 
поў ным вы гля дзе на зы ва ец-
ца «Ты сю ды больш не вер-
неш ся, аль бо Ве цер ве дае, 
што я до ма».

Паэ тыч ная наз ва доб ра 
ка рэ лю ец ца з са мім філь-
мам — са праўд ным эк зіс-
тэн цый ным раз ва жан нем. І 
ка лі па да ец ца, што тэ ма вёс кі 
сціп лая і ня хіт рая, «Ты сю ды 
больш не вер неш ся» да каз-
вае ад ва рот нае, што ста но-
віц ца толь кі ад ной за кла дзе-
най у фільм су пя рэч нас цю. 
Зрэш ты, кар ці ну мож на раз-
гля даць з двух ба коў. По быт, 
ан ту раж і воб раз бе ла рус-
кай глы бін кі, жыц цё ста рых 
лю дзей, гіс то рыя «аграр най 
кра і ны» — най больш ві да воч-
ны з іх. Нель га, на прык лад, 
не ўба чыць за адзі но тай га-
лоў най ге ра і ні, ці шы нёй на ва-
кол ля, не шмат лі кас цю і мі ма-
лёт нас цю ін шых пер са на жаў 
паміраючай вёс кі, дзе пах не 
не ка лі бур ным, гуч ным, дзей-
ным жыц цём.

Тэ ма вё сак, якія па мі-
ра юць, для нас сён ня ак ту-
аль ная і жы вая, але ў кі но 
ўзды ма ец ца рэд ка, хоць і 
зда ец ца вель мі фак тур най 
(не па раў наль ным кі на аў-
та рам, што пра цуе з гэ тым 
ма тэ ры я лам, з'яў ля ец ца най-
вя до мей шы бе ла рус кі да ку-
мен та ліст Вік тар Аслюк). З 

усёй сва ёй мяр ку е май прос-
тас цю вёс ка ўклю чае ў ся бе 
скла да ныя для эк ра на рытм 
жыц ця, не ру хо масць, ці шы-
ню. Дзміт рый Ма ха мет гэ ту 
ат мас фе ру ад чуў і вы дат на, 
на ват гіп на тыч на, пе ра даў 
на эк ра не. Тэм па рытм гэ ты 
скла да ны не толь кі для рэ-
жы сё ра, але і для гле да ча, 
пе ра на сы ча на га дзе ян нем, 
ды на міч ны мі жан ра мі, эмо-
цы я мі. Та му дзе ля пра гля ду 
кар ці ны «Ты сю ды больш не 
вер неш ся» трэ ба на стро іц ца, 
ад ме жа вац ца ад на ва кол ля, 
па глы біц ца ў эк ран нае дзей-
ства. Зра біць апош няе бу дзе 
не скла да на, бо той гіп на-
тыч ны тэм па рытм за цяг вае. 
Не муд ра ге ліс тае жыц цё га-
лоў най ге ра і ні за ва рож вае — 
яна зай ма ец ца гас па дар кай, 
сне дае, ад па чы вае на лож ку 
ка ля акна, зрэд ку раз маў ляе 
па тэ ле фо не (і так імк лі ва бя-
жыць ад каз ваць на зва нок).

Усё роў на, бяс страс на, 
мер на. Са мы эма цы я наль на 
на сы ча ны мо мант зда рыў ся, 
ка лі ста рая жан чы на ўскі пе ла 
ад за ўва гі дач кі пра тое, што ў 
ха це бес па ра дак. Не вя лі кая, 

але шмат знач ная ўспыш ка 
толь кі пад крэс лі ла адзі но ту, 
за шча мі ла крыў даю і сцвер-
дзі ла чар го вую су пя рэч насць: 
ста рая жан чы на аказ ва ец ца 
ў ста но ві шчы дзі ця ці, якое 
за ле жыць ад чу жых ра шэн-
няў. Ёй указ ва юць на «бес-
па ра дак у па коі», пры во зяць 
у вёс ку на ле та, кла по цяц ца 
і ства ра юць умо вы, і яна на-
ту раль на вы гля дае дзі цем, 
што важ на для раз ва жан няў 
пра жыц цё вы цыкл. З гэ та га 
па чы на ец ца той дру гі, больш 
глы бо кі, пласт кар ці ны «Ты 
сю ды больш не вер неш ся».

Уз роў ні, што ха ва юц ца за 
прос тым на зі ран нем за вяс-
ко вым жыц цём і по бы там 
ста рой жан чы ны, на пэў на, 
бяс кон цыя. Апроч цык ла «ад 
дзі ця ці да дзі ця ці», маўк лі вае 
і адзі но кае існаванне ге ра і ні 
на гад вае ры ту ал раз ві тан ня. 
У сваю род ную ха ту, на поў не-
ную згад ка мі пра мі ну лыя ча-
сы, ус па мі на мі, па шар па ны мі 
зна ка мі, жан чы на вяр та ец ца 
апош ні раз і пра цяг вае тут 
сваё ста лае жыц цё: ро біць 
тую ж пра цу, вы ра шае тыя 
ж за да чы, кі ру ец ца звыч ка-

мі. Але хто ве дае, пра што 
яна ду мае, ка лі пад гру кат 
даж джу ля жыць ка ля ак на 
на лож ку?

Прос тая, амаль бы та вая, 
гіс то рыя гу чыць як тра ге дыя 
ча ла ве ка аль бо та го, што ён 
па кі дае за са бой, бо ві да воч-
на: скон чыц ца ле та і ха та, як 
і вёс ка, пра цяг не свой сы ход 
у не быц цё. Ка неш не, фільм 
«Ты сю ды больш не вер неш-
ся, аль бо Ве цер ве дае, што я 
до ма» па каз вае, што не зва-
рот насць — гэ та гіс то рыя не 
толь кі асоб на га ча ла ве ка, а 
пе ра бу до ва ўсёй сіс тэ мы. У 
гэ тым мі ну лым, між ін шым, 
за кла дзе на над та шмат, та му 
не здар ма кар ці на пад крэс лі-
вае, што жыц цё — яно тут, 
у род най ха це, дзе і за ста-
нец ца, а тое, што зда рыц ца 
па-за кад рам — ужо, мож на 
ска заць, да жы ван не.

Апроч ін ша га, за ім пэ-
там, з якім га лоў ная ге ра і-
ня зай ма ец ца гас па дар кай, 
пры гад ва юц ца скла да ныя 
га ды бе ла рус кай гіс то рыі, 
за якія лю дзі пры звы ча і лі ся 
да цяж кай пра цы. Пры звы-
ча і лі ся — гэ та зна чыць, што 

без яе ся бе не ўяў ля юць, 
вы му ша на на паў ня юць дні 
што дзён ны мі гас па дар чы мі 
за да ча мі. Рас сла біц ца — за-
ня дбаць сіс тэ му вы жы ван ня. 
Бе ла рус кая вёс ка та кім чы-
нам — гэ та цэ лы фе но мен, 
уні каль ная сфе ра для да-
сле да ван ня, ку ча пры чын на-
вы ні ко вых су вя зяў. Ба бу лі і 
сён ня, як толь кі пры хо дзіць 
вяс на, па чы на юць мі ту сіц ца 
і вы ра шаць пы тан ні са сва-
ім ага ро дам і па рад кам на 
пад вор ку. І на жаль, гэ та не-
маг чы масць рас сла біц ца ўсё 
яшчэ для нас ак ту аль ная.

Кар ці на «Ты сю ды больш 
не вер неш ся» ўпер шы ню 
бе ла рус ка му гле да чу бы ла 
па ка за на на кі на фес ты ва лі 
«Ліс та пад». Зрэш ты, фільм 
мог тра піць у Асноў ны кон-
курс да ку мен таль на га кі но, 
але з-за пы тан ня на сы ча нас-
ці На цы я наль на га кон кур су 
бы ло вы ра ша на па кі нуць 
уні каль нае пра ва на па каз 
апош ня му.

Дзміт рый Ма ха мет жы ве 
на дзве кра і ны — Бе ла русь 
і Фран цыю, але зды мае, як 
ба чым, пра Бе ла русь. На пэў-
на, ме на ві та во пыт жыц ця ў 
ін шай кра і не да па мог яму па-
гля дзець на ра дзі му ста рон-
нім во кам. У вы ні ку фільм 
змяс ціў доб рае спа лу чэн не: 
аў тар амаль без гра ніч на, не-
за ўваж ным, але за ся ро джа-
ным на зі раль ні кам, пра ні кае 
ў дні сва ёй ге ра і ні, але ў гэ-
ты ж час пе рад ае агуль ны 
по гляд аб стра га ва на га ча-
ла ве ка.

Праз нуд лі вую паў ся дзён-
насць тут раз ва роч ва ец ца 
цэ лая тра ге дыя ма лень ка га 
ча ла ве ка, які цяж ка пра ца-
ваў усё жыц цё, а яго след 
усё роў на абя цае сцер ці ся і 
па та нуць у гэтай гіп на тыч най 
ці шы ні.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovіch@zvіazda.by
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ЦІ ШЫ НЯ ПАМІРАЮЧАЙ ВЁС КІ
Чар го вая не за леж ная кар ці на аказ ва ец ца блі жэй шай да жыц ця

Га лоў ная і, мож на ска заць, адзі ная ге ра і ня да ку мен таль-
на га філь ма «Ты сю ды больш не вер неш ся» — ста рая 
жан чы на, якую бе ла рус кі гля дач зной дзе ты по вай: пра-
мая спад ні ца ні жэй ка ле на, фар тух, хуст ка, тра сян ка, 
пры хі ле насць пад ця жа рам га доў. Дач ка пры во зіць яе 
на ле та ў род ную вяс ко вую ха ту, і гэ та па він на стаць 
апош нім вяр тан нем да до му. У мер най паў та ра га дзін-
най кар ці не Дзміт рыя Ма ха ме та, дзе, зда ец ца, ні чо га 
не ад бы ва ец ца, ге ра і ня ад чу валь на змя няе на ва кол ле, 
хоць ве дае, што па кі не гэ та мес ца ўжо на заў сё ды і хут ка 
пры ро да звя дзе яе вы сіл кі на ні што.


