
21 студзеня 2017 г. 9ЖЫРАНДОЛЯ

Се рыя «Мая бе ла рус кая кні га», якая вы хо-
дзіць у вы да вец тве «Па пу ры» з 2015 го да, 
па поў ні ла ся но вы мі асоб ні ка мі. Се рыя мае 
тры ва лую па пу ляр насць ся род чы та чоў, перш 
за ўсё та му, што дае ўні каль ную маг чы масць 
па гля дзець на на цы я наль ных кла сі каў не праз 
прыз му школь най лі та ра ту ры — зні зу ўверх, 
а так, як гля дзе лі б мы на су час ні каў — твар 
у твар. У се рыі са праў ды са бра на са мае леп-
шае — ак ту аль нае, па за ча са вае, веч нае.

СПРО БЫ па-но ва му па ба чыць бе ла рус кіх пісь-
мен ні каў, ак ту а лі за ваць іх твор часць — сён-

ня з'я ва до сыць рас паў сю джа ная. Вось ня даў на 
пісь мен нік Ігар Па ля коў за даў пы тан не: «Хто быў 
пер шым май страм стэнд-апу на Бе ла ру сі?» І сам 
жа на яго ад ка заў: «Якуб Ко лас. Ка лі ён ву чыў ся 
ў Ня свіж скай на стаў ніц кай се мі на рыі, то вы сту паў 
на мяс цо вых пля цоў ках з ка рот кі мі смеш ны мі апа-
вя дан ня мі». Са праў ды, Якуб Ко лас — заў сё ды быў 
май страм ка рот ка га апа вя дан ня. Яго най леп шыя 
тво ры вы лу ча юц ца ла ка ніч нас цю, вы раз ным сю-
жэ там і, без умоў на, гу ма рам, умен нем па гля дзець 
аб са лют на на лю бую з'я ву са смеш на га бо ку.

Ра зам з тым, мы ве да ем Ко ла са не толь кі як 
ча ла ве ка, які ўмеў пад крэс ліць ка міч ныя мо ман ты 
жыц ця, але і як пісь мен ні ка, схіль на га гля дзець на 
жыц цё рэа ліс тыч на, са скеп сі сам, іро ні яй, дзе-ка лі 
пе сі міз мам. Вось гэ тая ўзва жа насць — ка міч на га 
і тра гіч на га, ап ты міс тыч на га і пе сі міс тыч на га — і 
ёсць пры кме та са праўд на га фі ла соф ска га све та гля-
ду. Раз гар ні це ко ла саў скія «Каз кі жыц ця»...

«Лепш быць не шчас лі вым, але ві ду шчым, чым сі 
шчас лі вым, але сля пым». («Чыя праў да?») Сле па-
той, да рэ чы, Ко лас на зы вае тут ня ве дан не спрад-
веч ных за ко наў жыц ця...

Ці вось ін шая каз ка... «Ста ры лес»: «На све це 
час та бы вае так, што са мая прос тая спра ва, са мая 
яс ная праў да па зна ец ца ца ной вя лі кай па ку ты — 
над та цяж кая да ро га пры во дзіць да па знан ня...»

А ў каз цы «Што ле пей?» Ко лас раз ва жае: «Хто 
ве дае, мо жа, гэ ты сум, гэ тая ту га — ад веч ныя спа-
да рож ні кі тых, хто мно га раз ва жае, хто жы ве адзін 
з са бой, а мо жа, і праў да — та кое ўсё жыц цё, што 
не дае за да валь нен ня...»

Чы та ю чы раз ва гі Ко ла са-фі ло са фа, ра зу ме еш, 
што та кія каз кі не пі шуц ца для дзя цей... Та ды для 
ка го? Для пад лет каў, каб па пя рэ дзіць іх, што жыц-
цё вая гар мо нія тры ма ец ца не толь кі на су цэль най 
ра дас ці. Для лю дзей ста ла га ве ку — каб ра зу ме лі, 
што ко ла ва рот жыц ця ру ха ец ца з не па збеж най на ка-
на ва нас цю. На ра джэн не, роск віт, ста ласць, смерць, 
но вае жыц цё... Свет жы ве ў бяс кон цым паў то ры!

ВЯ СЁ ЛАЕ і сум нае, свят ло і змрок... Гэ тыя су пя-
рэч нас ці паў та ра юц ца не толь кі ў жыц ці, але і ў 

ад ным ча ла ве ку.... Больш та го, іс нуе та кое па няц це, 
як эма цый ныя арэ лі. Як вя до ма, арэ лі з ад ноль-
ка вай амп лі ту дай раз гой два юц ца ў два ба кі. Так 
і ча ла ве чы на строй раз гой два ец ца — коль кі ў нас 
свет ла га, вя сё ла га, со неч на га, столь кі і сум на га, 
змроч на га, дэ прэ сіў на га. Час та мож на па чуць пра 
са ма губ цаў, якія пай шлі з жыц ця пры за гад ка вых 
аб ста ві нах, што вось, маў ляў, не ве рыц ца, што ча-
ла век зра біў гэ та доб ра ах вот на, — ён жа так лю біў 
жыц цё! Але здат насць да моц ных па чуц цяў не мае 
зна ку — на ту ра тон кая, да тклі вая ўсё ўспры мае 
ад ноль ка ва яр ка, вост ра, глы бо ка!

Гэ та доб ра ра зу ме еш, ка лі чы та еш вер шы Ян-
кі Ку па лы. Ста рон ка за ста рон кай, верш за вер-
шам... І паў стае пе рад чы та чом не толь кі твор ца, 
але і асо ба — ра ні мая, схіль ная ба чыць пе ра важ на 
змроч ны бок жыц ця, не да ваць ве ры ні са бе, ні 
лю дзям. Каб юнац тва Ку па лы пры па ла на ка нец 
двац ца та га ста год дзя, то з яго атры маў ся б кла-
січ ны «гот», схіль ны да не га тыў на га ўспры ман ня 
све ту, ра ман ты ка-дэ прэ сіў на га по гля ду на жыц цё. 
Ма ла хто да дум ва ец ца ў двац цаць ча ты ры га ды на-
пі саць, як Ку па ла, улас ную эпі та фію: «Тут ля жыць 
Янук Ку па ла, // Што пес ні скла даў, // Пла каў шмат, 
смя яў ся ма ла, // Час та га ла даў... // Без зям лі ўвесь 
век ця гаў ся // Горш якой ска ці ны, // Вось на рэш це 
да ча каў ся — // Да лі тры ар шы ны. // Над піс гэ ты хто 
пры ме це, // Хай Бо га па про се, // Каб яму хоць на 
тым све це // Лепш, як тут, жы ло ся».

За мкнё насць, ме лан хо лія, мі зан тро пія — тое, што 
вы лу чае тво ры Ян кі Ку па лы на пра ця гу ўся го жыц ця. У 
вер шы «З людзь мі» па эт скар дзіц ца: «Труд на, крыўд-
на жыць на све це // Між ня чу лы мі людзь мі, // Не раз 
во чы ма ла дыя // За лі ва юц ца слязь мі», а ў «Раз ла дзе» 
ўдак лад няе: «Ку ды ні гля неш — лю дзі, лю дзі, // Ку ды ні 
гля неш — шэль мы, шэль мы...» Праб ле мы ў ста сун ках 
з гра мад ствам (не пры ман не стэ рэа ты паў, стан дар таў 
па во дзін), вы тан ча нае па чуц цё пры го жа га, пры хіль-

насць да звыш на ту раль на га — ну чым не прад стаў нік 
га тыч най суб куль ту ры, дзе ад ной з ха рак тэр ных рыс 
з'яў ля ец ца асаб лі вае, паў ра ман тыч нае ўспры ман не 
смер ці? «У гэт кай хві лі цяж кай, труд най // Ня мі лым 
ро біц ца жыц цё, // Пра кляў бы свет, і быт, і до лю, // 
Усё б на лес су хі па слаў, // І даў бы ду мам спаць уво лю 
// І сам бы спаў, на ве кі спаў».

МЫ пры вык лі ду маць пра бе ла рус кіх кла сі каў, 
як пра «па ноў са хі і ка сы», але ж на са мрэч у 

жыц ці ім бы лі ўлас ці выя і арыс та кра тызм, і тон касць 
ад чу ван няў, і глы бо кі псі ха ла гізм.

Ме на ві та псі ха ла гіз мам, умен нем раз бі рац ца ў 
ча ла ве чых па во дзі нах, ве рай у сі лу да бры ні і моц ка-
хан ня вы лу ча ла ся, на прык лад, про за Элі зы Ажэш кі, 
чый ра ман «Хам» — гімн са праўд ным па чуц цям. 
Пісь мен ні ца ве рыць у ка хан не, якое жы ве на су пе рак 
учын кам, аб ста ві нам і на ват ло гі цы: «Ёсць на све це 
ча ла ве чыя на ту ры, глы бей шыя за лю бы ка ло дзеж, 
і ка лі ад ной чы ўпад зе ў іх квет ка ка хан ня, дык ні я кія 
бур ныя хва лі не вы кі нуць яе на зад, ні я кая крыў да не 
пры му сіць ча ла ве ка аб ра зіць гэ та ка хан не скар гай, 
вы ка за най уго лас...»

Ажэш ка пі са ла свае тво ры па-поль ску, але ўсё 
жыц цё пра жы ла на Бе ла ру сі. У свой час яна бы ла 
вель мі па пу ляр най, пры чым на столь кі, што маг ла 
стаць пер шым бе ла рус кім на бел ія там!

Як вя до ма, у 1904 го дзе па пра па но ве пра фе са ра 
Бер лін ска га ўні вер сі тэ та Ажэш ка бы ла на мі на ва на на 
Но бе леў скую прэ мію. Чле ны Но бе леў ска га ка мі тэ та 
вы со ка аца ні лі яе пісь мен ніц кі та лент. У ад ным з да-
ку мен таў ка мі тэ та на пі са на: «На коль кі ў тэкс тах Сян-
ке ві ча б'ец ца шля хет нае поль скае сэр ца, на столь кі ў 
твор час ці Элі зы Ажэш кі б'ец ца сэр ца ча ла ве ка». Але 
боль шасць чле наў ка мі тэ та пра га ла са ва ла за Ген-
ры ка Сян ке ві ча, а не ка то рыя пра па на ва лі па дзя ліць 
прэ мію. Паз ней, у 1909 го дзе Ажэш ку зноў на мі на ва лі 
на Но бе леў скую прэ мію, але гэ тым ра зам уз на га ро да 
да ста ла ся швед цы Сель ме Ла гер лёф.

...У кож на га з нас са школь най лаў кі склаў ся свой 
воб раз род най лі та ра ту ры. Не заў сё ды ён пры яз ны, 
ста ноў чы, але ні ко лі не поз на яго змя ніць, па зна ё-
міц ца з тво ра мі кла сі каў не пад піль ным на стаў ніц-
кім по гля дам, а са ма стой на, вы бі ра ю чы тво ры са бе 
па гус це і на строі.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА
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На сцэ неНа сцэ не  ��

У РУС КІМ 
ТЭ АТ РЫ — 
КА МЕ ДЫЯ 

«КАРЧ МАР КА»
Італь ян скі рэ жы сёр 

вяр нуў ся ў Мінск 
дзе ля ра бо ты над 

ужо дру гім 
спек так лем

Яшчэ ў 2014 го дзе Ма-
тэа Сп'я цы па ста віў у 
дра ма тыч ным тэ ат ры 
імя Гор ка га ка ме дыю 
тра ды цый на га для Іта ліі 
жан ру дэль  ар тэ. Гэ та
па ста ноў ка — яна на зы-
ва ец ца «Vіvа соmmеdіа!» 
— па тво ры так са ма 
італь ян ска га дра ма тур-
га Ры кар да Пі па ідзе на 
сцэне Рус ка га тэ ат ра і 
сён ня — з тра ды цый ны-
мі для яе пер са на жа мі, 
з ад па вед ны мі дэ ка ра-
цы я мі, з жар та мі, вок-
лі ча мі, зна ро чыс тас цю. 
А ўжо ў 2017-м з тэ ат ра 
пры ля це ла на ві на, што 
тут рых ту ец ца прэм' е ра: 
Ма тэа Сп'я цы па ста віць 
у Рус кім ужо дру гі свой 
спек такль — тут не бу дзе 
Пан та ло не, Ка лам бі ны і 
дур но га слу гі Дза ні, але 
гэ та бу дзе так са ма ка ме-
ды яй: рэ жы сёр узяў ся 
за п'е су Кар ла Галь до ні 
«Карч мар ка».

Усё па ча ло ся ў год, ка-
лі Іта лія стар шын ства ва ла 
ў Еў ра са ю зе, у су вя зі з чым 
пра во дзі ла сваю куль тур-
ную пра гра му. Ма тэа Сп'я цы 
і Ры кар да Пі па ла дзі лі та ды 
май стар-кла сы для бе ла рус-
кіх ар тыс таў у Мін ску, і бы ло 
вы ра ша на — ча му б і не па су -
пра цоў ні чаць з бе ла рус кім 
тэ ат рам. Не вя до ма, ча го каш та -
ва ла італь ян ска му рэ жы сё ру 
ства рыць той іта ла-бе ла рус кі 
мікс — італь ян скі тэ атр з яго 
спрад веч ным пер са на жам 
Дза ні на на шай пля цоў цы, з 
ай чын ны мі ак цё ра мі і на ват 
жар та мі, ак ту аль ны мі і зра зу-
ме лы мі толь кі тут, але «Vіvа 
соmmеdіа!» атры ма ла сваю 
до лю па пу ляр нас ці.

Прай шоў час, і стар-
шын ства ў Еў ра са ю зе ўжо 
за Маль тай, а су пра цоў ніц-
тва італь ян ска га рэ жы сё ра і 
Мінск ага дра ма тыч на га тэ ат-
ра імя Гор ка га (у Іта ліі рэ пер-
ту ар ны тэ атр — рэд кая з'я ва), 
што па ча ло ся дзя ку ю чы той 
куль тур най пра гра ме, за ха-
ва ла ся. Ма тэа Сп'я цы рых туе 
па паў нен не рэ пер ту а ру п'е-
сай Галь до ні, у цэнт ры якой 
ма ла дая і кем лі вая Мі ра нда-
лі на, што ўтрым лі вае гас ці ні-
цу ў Фла рэн цыі. Трох ак то вую 
«Карч мар ку», ка жуць, Сп'я цы 
знач на пе ра пра ца ваў: да даў 
пер са на жаў і сю жэт ных па ва-
ро таў. Га лоў ную ро лю ў спек-
так лі вы ка нае Ве ра ні ка Пляш-
ке віч, апроч яе ў па ста ноў цы 
за дзей ні ча ны за слу жа ны 
ар тыст Бе ла ру сі Сяр гей Чэ-
ке рэс, Аляк сандр Вер гу ноў, 
Але на Дуб роў ская, Ула дзі мір 
Гло таў, Іна Са вян ко ва, Анд рэй 
Кры вец кі — у асноўным ак цё-
ры, што су пра цоў ні ча лі з Ма-
тэа Сп'я цы і мі ну лы раз.

За раз рэ жы сёр вя дзе рэ-
пе ты цыі, прэм' е ра кла січ най 
італь ян скай ка ме дыі «Карч-
мар ка», сю жэт якой стаў ас-
но вай не каль кіх опер і не ад-
на ра зо ва эк ра ні за ваў ся ў кі но, 
ад бу дзец ца на сцэ не Рус ка га 
тэ ат ра 18 і 19 лю та га.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovіch@zvіazda.by
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Фес ты валь заў сё ды ла дзіц ца ў 
свя точ ныя дні. Та кое ра шэн не 
вель мі ар га ніч нае: ка лі ж яшчэ 
па каз ваць спек так лі пра на ра-
джэн не Сы на Бо жа га, як не на 
Ка ля ды, на ста ры Но вы год? 
Мож на ка заць, што ар га ні за та-
ры «Ня бё саў» ад наў ля юць на-
род ныя тра ды цыі, але са сва і мі 
асаб лі вас ця мі: ка лі ра ней бат-
лей шчы кі ванд ра ва лі з вёс кі ў 
вёс ку і са мі пры яз джа лі да гле-
да чоў, то за раз за ці каў ле ная 
аў ды то рыя збі ра ец ца ў бу дын-
ку ня дзель най шко лы Свя та-Елі-
са ве цін ска га ма нас ты ра.

Цяж ка па ве рыць, што тры га ды 
та му на фес ты валь «Ня бё сы» са-
бра ла ся толь кі адзі нац цаць ка лек ты-
ваў. Пер шы фэст быў ама тар скі: ён 
працягваўся ўся го два дні і быў ар га ні-
за ва ны за не каль кі тыд няў. Але прай-
шоў так па спя хо ва, што на на ступ ны 
год да ка ман ды да лу чы лі ся ар га ні-
за та ры-пра фе сі я на лы, якія пра па на-
ва лі зра біць «Ня бё сы» між на род най 
па дзе яй. За пра сі лі ка лек ты вы з-за 
мя жы, і ў 2016 го дзе на ча ты ры дні ў 

Мін ску су стрэ лі ся 19 тэ ат раў. Сё ле та 
ўдзель ні каў кры ху больш: у ня дзель-
най шко ле пе рад гле да ча мі прай шло 
20 спек так ляў. Дзе вяць тэ ат раў пры-
еха лі ў Бе ла русь ад між на род най 
аса цы я цыі «Ванд роў ныя ля леч ні кі». 
Акра мя ча ты рох фес ты валь ных дзён, 
на пя рэ дад ні афі цый на га ад крыц ця 
пра хо дзі ла шко ла бат лей кі. Кі раў ні кі 
ама тар скіх ка лек ты ваў з усёй кра і ны 
з'е ха лі ся на се мі нар і май стар-кла сы, 
пад час якіх пра ню ан сы бат ле еч на га 
мас тац тва рас ка за лі бе ла рус кі эт ног-
раф, май стар му зыч ных ін стру мен таў 
Алесь Лось і кі раў нік мас коў ска га тэ-
ат ра «Ванд роў ны вяр тэп» Аляк сандр 
Грэф.

Уз ро вень ІІІ ка ляд на га фес ты ва лю 
ўзрос: з'я ві ла ся пра фе сій нае жу ры з 
пе да го гаў ды тэ ат раз наў цаў, пра цяг-
вае рас ці май стэр ства кан кур сан таў. 
Але і ця пер на фэст пры яз джа юць ся-
мей ныя не пра фе сій ныя тэ ат ры, пе ра-
важ на — вер ні кі. Для эн ту зі яс таў гэ та 
вель мі ка рыс ная прак ты ка: па ляп ша-
ец ца ра зу мен не спра вы, фар мі ру ец-
ца густ, на за па шва юц ца ве ды. Тым 
больш што ар га ні за та ры «Ня бё саў» 
пад трым лі ва юць іні цы я ты ву: без уз на-

га род і спе цы яль ных дып ло маў амаль 
ні ко га не ад пус ка юць.

Сё ле та ўла даль ні кам Гран-пры і 
дып ло ма «За леп шы спек такль» стаў 
мас коў скі тэ атр «Ду шаг рэі». Ра сі я не 
пры вез лі ў Мінск вель мі на сы ча ную і 
аў тэн тыч ную пра гра му, у якой, акра-
мя кла січ на га вер тэ пу, бы лі «жы вое» 
тэ ат раль нае вы ступ лен не пе рад гле-
да ча мі і ін тэр ак тыў для дзя цей (рус-
кія на род ныя гуль ні са спе ва мі). Дру гі 
дып лом «За леп шы спек такль» атры-
маў поль скі тэ атр-сту дыя «БЛЮМ», 
дзе ар тыс ты за мест звы чай ных ля-
лек вы ка рыс тоў ва лі па лен не, а трэ ці 
дып лом «За леп шы спек такль і на ва-
тар скае ра шэн не тра ды цый най тэ мы» 
ады шоў да Ма ло га тэ ат ра ма ры я не-
так (г. Хар каў, Укра і на) за спек такль 
«Бат лей ка».

— Га лоў ная мэ та фес ты ва лю, за-
клю ча ная ў на шым дэ ві зе, — «З ляль-
кай да Бо га». Праз бат лей ку лю дзі 
роз ных пра фе сій, з роз ных кра ін, на 
роз ных мо вах па каз ва юць свае та лен-
ты і та кім чы нам слу жаць Бо гу ў гэ тыя 
свя точ ныя дні, — па тлу ма чыў мас тац кі 
кі раў нік і вя ду чы фес ты ва лю, ак цёр На-
цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч-

на га тэ ат ра імя М. Гор ка га Аляк сандр 
Жда но віч. — Гле да чы, што пры хо дзяць 
на «Ня бё сы», да кра на юц ца да свет ла га 
і чыс та га, на ват дзі ця ча га — бо звя за на 
яно з на ра джэн нем Бос ка га Не маў ля -
ці — свя та Рас тва Хрыс то ва. На пя рэ-
дад ні я стаў свед кам ці ка вай гіс то рыі: 
дзе цям ска за лі, што ня бё сы зна хо дзяц-
ца не ўвер се, а ўнут ры ча ла ве ка, і пас-
ля спы та лі, як яны ра зу ме юць гэ тую 
фра зу. Адзін хлоп чык ад ка заў так, як, 
на мой по гляд, не пры ду маў бы ні адзін 
муд рэц! Ён па тлу ма чыў: «Гэ та зна -
чыць — стаць ня бё са мі для ін ша га». На-
пэў на, да гэ та га нас і за клі кае царк ва: 
не толь кі браць, але і ад да ваць. Та кую 
ат мас фе ру да бры ні імк нец ца ства рыць 
фес ты валь «Ня бё сы».

Ар га ні за та ры фес ты ва лю са праў-
ды зай ма юц ца не толь кі ім прэ зай, але 
і даб ра чын най пра гра май. Па тра ды-
цыі ўдзель ні кі «Ня бё саў» — бе ла ру сы, 
ра сі я не, укра ін цы, па ля кі — пры яз джа-
лі ў дзі ця чыя да мы, пры тул кі, баль ні-
цы са сва і мі скры ня мі, каб па ка заць 
спек так лі тым, хто мае най вя лік шую 
па трэ бу ў ка ляд ных цу дах.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ
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Фес ты ва льФес ты ва ль  ��

КУ ПА ЛА — «ГОТ», КО ЛАС — КО МІК?
Бел літ, яко му нас не ву чы лі ў шко ле

ПА ТРА ПІ ЛІ НА «НЯ БЁ СЫ»
Аб вяс ці лі вы ні кі ІІІ Між на род на га ка ляд на га фес ты ва лю бат ле еч ных і ля леч ных тэ ат раў «Ня бё сы»


