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Не ма ла ды, але і не ста-

ры — за сна ва ны больш чым 

дзе сяць га доў та му, па кі рун-

ку — гіс то ры ка-края знаў чы, 

якіх боль шасць, па пло шчы — 

чвэрць сот ні квад рат ных мет-

раў пад ад ным па мяш кан нем, 

на якое ўскла дзе ны тым не 

ме ней тры ро лі ад ра зу: экс па-

зі цый най за лы, ка бі не та для 

пад рых тоў кі юных эк скур са-

во даў і тэ ат раль най сту дыі.

Эт на гра фіч ны збор му-

зея сам па са бе тра ды цый ны 

(прад ме ты по бы ту пра мі ну ла-

га ча су), але прад стаў ле ны 

до сыць не тра ды цый на — су-

пра цоў ні кі му зея (так трэ ба 

на зы ваць гэ тых вуч няў) па-

ста ві лі па ўлас ным сцэ на рыі 

по бы та вую сцэн ку, у якой 

праз дзе ян ні і дыя ло гі ге ро яў 

па ка за ны не толь кі прад ме ты 

што дзён на га вяс ко ва га ўжыт-

ку 1950-х га доў, але і ва рун кі і 

кло па ты та го ча су. Лі та раль на 

за ім гнен ні пра сто ра ка бі не та-

му зея пе ра тва ра ец ца ў сцэ ну 

і гля дзель ную за лу, а эк скур-

са во ды — у ар тыс таў. І вось 

Агне са Ко шчыц у ро лі ма ці 

пра суе бя ліз ну драў ля ным 

пра сам, Аляк сандр Жал ток 

у ро лі баць кі штось вы мя рае 

вя ліз ным драў ля ным цыр ку-

лем, Мі кі та Віш неў скі, дзя-

ду ля, таў чэ ў ступ цы зер не, 

Ве ра ні ка Лап шэ віч, ба бу ля, 

збі вае мас ла, Вік то рыя Мі-

леш ка, ма лод шая дач ка, гу-

ляе з са ма роб ны мі ляль ка мі, 

Па вел Каз лоў скі, сын, ува хо-

дзіць у ха ту з ка ро мыс лам на 

пля чы... Кі раў нік му зея Ма рыя 

Кар лаў на Ва сі лё нак упэў не на, 
што по бы та вая сцэн ка «Вяс-
ко вая сям'я ў зі мо вы ве чар» 
мо жа вы ка рыс тоў вац ца на-
стаў ні ка мі ўста ноў аду ка цыі 
Аст ра вец ка га ра ё на, а так-
са ма су сед ніх Ашмян ска га і 
Смар гон ска га для зна ём ства 
з мяс цо вы мі тра ды цы я мі, хат-
нім убран нем і асаб лі вас ця мі 
ра ней шай ту тэй шай мо вы — 
ад дыя лек таў да спо са бу вы-
маў лен ня ім ён. А гэ та ўжо, між 
ін шым, са праўд ная на ву ко ва-
асвет ніц кая дзей насць.

Вуч ні, якія зай ма юц ца ў 
гурт ку эк скур са во даў, пры ма-
юць удзел у края знаў чых да-
сле да ван нях і са мі ства ра юць 
тэкс ты эк скур сій. Пра вод зяц-
ца яны для школь ні каў сва-
ёй і ін шых школ, мяс цо ва га 
на сель ніц тва і гас цей, ар га ні-
за цый-шэ фаў і ўсіх ах вот ных. 
Эк скур сій ных груп дзве — ма-
лод шая, якая пра цуе пер шы 
год, і ста рэй шая, якая мае, як 
ка жуць, на пра ца ва ны го лас.

А хрос ным баць кам тут лі-
чыц ца бы лы ву чань Адам па 
проз ві шчы Маль дзіс, жыц цю і 
дзей нас ці яко га ад ве дзе ны ў 
экс па зі цыі асоб ны стэнд.

Слу ха ю чы пра Гу да гай — 
вёс ку і стан цыю на пер шай 
ка ляі Лі ба ва-Ро мен скай, 
пра аб раз Ма ці Бо жай Гу да-
гай скай і ін шыя ці ка вост кі, 
зайз дро шчу та лен ту не па-
срэд нас ці ў скла дан ні і агуч-
ван ні апо ве даў.

— Мэ та сён няш няй эк скур-
сіі — па ка заць, якія шы ро кія 
маг чы мас ці мае на ват школь-
ны му зей у фар мі ра ван ні све-
та по гля ду ча ла ве ка, — га во-
рыць Ары на Лаў рэц кая.

Між во лі за дум ва еш ся: ці 
шмат мы ве да ем эк скур са во-
даў, сло вы якіх пра хо дзяць не 
толь кі праз ву шы?

Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.

МІ НУ ЛАЕ... 
З ТЭ АТ РАЛЬ НЫМ 
УХІ ЛАМ

У до ме, ва кол яко га не бач на 

пра яў ча ла ве чай пры сут нас ці, мож-

на ска заць, тры жы ха ры — муж у 

вы ка нан ні Хаў е ра Бар дэ ма, жон ка, 

якую сыг ра ла Джэ ні фер Лоў рэнс, 

і ка хан не (лю боў) у тым лі ку ў фі-

зіч ным ува саб лен ні — у вы гля дзе 

над звы чай на га дыя мен та. Ім ёнаў 

ня ма, муж зай ма ец ца на пі сан нем 

паэ мы, жон ка — ра мон там до ма, 

які пас ля па жа ру ад бу да ва ла ўлас-

ны мі ру ка мі. Ад ной чы да іх за віт-

вае не ча ка ны госць, не зна ё мец, 

яко га гас па дар гас цін на пры мае. 

Да гос ця да лу ча ец ца яго жон ка, а 
по тым два іх сы ны, што ўжо ства рае 
ад сыл ку да Біб ліі (пер шых лю дзей 
на зям лі) і пер шае фа таль нае ўмя-
шан не чу жых у ство ра ны ге ра і няй 
утуль ны свет. Гэ та толь кі па ча так, 
але па сэр цу ўжо скра бе не ахай-
насць, на хаб насць, эга іс тыч насць 
гас цей і па ку ты га лоў най ге ра і ні ад 
бес цы ры мон на га абы хо джан ня з яе 
до мам (а гэ та, на хві лі нач ку, ад сыл-
ка на ўсіх нас у сва іх па во дзі нах у 
бо жым све це).

Ас но ва твор ны «эпас» мы ба чым 
ме на ві та праз жан чы ну — гас па-
ды ню з доў гай ка сой, у пі жам на га 
ты пу адзен ні, якая толь кі і ро біць, 
што га туе, пры бі рае і зай ма ец ца 
ра мон там (не тое што яе муж — 
Твор ца, вя лі кі па эт!). Да рэ чы, у 
Да рэ на Ара ноф скі — аў та ра «Рэ-
кві е ма па ма ры», «Рэ стле ра» і 
«Чор на га ле бе дзя» — пад час зды-
мак кар ці ны за вя за лі ся ад но сі ны з 
вы ка наль ні цай га лоў най ро лі Джэ-
ні фер Лоў рэнс. Па куль мы ба чым у 
ге ра і ні пра сцяч ку, што кла по ціц ца 
пра ка ха на га му жа і ад бу да ва ны 
дом, гля дзім на яе па блаж лі ва. 
Але прый дзе мо мант, ка лі Лоў рэнс 
ста не ві да воч ным ува саб лен нем 
Бо жай ма ці (апроч гэ та га му зы і ў 
прын цы пе жан чы ны) з яе са ма ах-
вяр нас цю, над звы чай ны мі па ку та мі 

і клю ча вой рол лю ў схе ме іс на ван ня 
Су све ту.

Жан чы на ў Біб ліі Ара ноф скі трап-
ляе ў пе ра плёт: ка хае муж чы ну, які 
ка рыс та ец ца яе лю боўю, бу дуе ўмо-
вы для му жа, ста но віц ца му зай і ма ці. 
Біб лей скія сю жэ ты яе ва чы ма ба чац-
ца агід ны мі, толь кі тут мы ўсве дам-
ля ем, што, на прык лад, Бо жы да звол 
за біць свай го сы на — гэ та на са мрэч 
сю жэт для гра тэск на га, псі ха дэ ліч на-
га тры ле ра. Улас на ў сва ім імк нен ні 
аба ра ніць дом га лоў най ге ра і ні прый-
дзец ца су праць ста яць цэ ла му све ту і 
ў вы ні ку па-біб лей ску пры нес ці ся бе 
ў ах вя ру, за ха ваў шы ас но ва твор нае 
ка хан не да му жа.

Ам бі цыі Да рэ на Ара ноф скі бы лі 
прад ка заль ныя. Зра зу ме ла, што ці-
хім до мам, па-за ме жы яко га дзе-
ян не філь ма не вы хо дзіць, рэ жы сёр 
не аб мя жу ец ца. Але каб ства рыць 
неш та звыш на ту раль нае, яму не 
трэ ба па шы раць пра сто ру геа гра-
фіч на: ён здо леў на пі саць но вую 
Біб лію (аль бо ства рыў кар ці ну па 
ма ты вах) і раз віў яе па дзеі ў ме жах 
ад на го збу да ван ня. І ка лі б тут бы ла 
толь кі Біб лія! Спа сыл кі на мі фа ло-
гію (ад но сі ны па між Твор цам і яго 
Му зай), ва ен ныя па дзеі ў су час ных 
зо нах кан флік ту, гіс та рыч нае, на-
дзён нае і мас тац кае — усё змя ша-
ла ся ў гэ тай прасторы.

Аб сурд насць філь ма «ма ма!» 
ідзе па на рас та ю чай, дзіў на ба-
чыць пер ша род ны грэх, смерць 
Аве ля, на ра джэн не Бо жа га сы на ў 
ан ту ра жы звы чай на га, ча ла ве ча га, 
су час на га. Гла баль насць быц цам 
ні ве лю ец ца, за тое гэ ты ме тад да-
зва ляе па гля дзець на гіс то рыі са 
свя шчэн най кні гі з ін ша га бо ку. 
І, трэ ба ска заць, па куль мы ба чым 
сю жэт праз жан чы ну, свет якой па-
тро ху раз бу ра ец ца, фільм не ад-
пус кае і не да зва ляе па гля дзець 
на га дзін нік. За тое Бо жая лю боў 
рап там на бы вае ін шы на лёт; сло вы 
пра тое, што лю дзям трэ ба да ра-
ваць за бой ства сы на, вы гля да юць 
іды я тыч ны мі; ад но сі ны па між Бо гам 
і ве ру ю чы мі па раў ноў ва юц ца з та-
ле на ві тым паэ там і яго фа на та мі.

Ня гле дзя чы на жу дас насць са-
мо га філь ма, ка лі па ка пац ца — вы-
яў ля ец ца, што Ара ноф скі заклаў 
у кар ці ну не хі лы гу ма рыс тыч ны 
пад му рак. І хоць у кар ці не «ма-
ма!» сэр ца, што ка хае, ста но віц ца 
над звы чай най пры га жос ці жы ва-
твор ным ал ма зам (ну што за ба-
наль насць!), у хіт ра спля цен нях і ін-
тэр прэ та цы ях Ара ноф скі са праў ды 
ці ка ва раз бі рац ца.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by



На эк ра нахНа эк ра нах  

У фае біб лі я тэ кі чу ем ці хі на пеў гі та ры. 
Лі рыч ная ме ло дыя да лё кіх ча соў на дае 
дзе ла во му ін тэр' еру хат нюю ўтуль насць.

— За пра ша ем, ад чу вай це ся бе як до-
ма, — ві та юць гас цей дзяў ча ты ў су кен ках 

даў но за бы та га фа со ну. Даў но за бы тыя рэ-
чы вы ба чы це і ў па коі: на ста ле з са ма роб-
ным бя лют кім на столь ні кам раз мяс ці лі ся 
вя лі кі ра дыё пры ём нік, лям па з уз орыс тым 
аба жу рам, ста ра мод ны тэ ле фон... По бач 
аль бо мы з фо та здым ка мі, якія, ні бы акен-
цы ў да лё кі час, да юць за зір нуць і ўба чыць 
Мінск 50-х га доў мі ну ла га ста год дзя.

Мы зна хо дзім ся ў мін скай цэнт раль най 
біб лі я тэ цы імя Ян кі Ку па лы, а тое, што са 
здзіў лен нем ба чым ва кол ся бе і чу ем, — 
гэ та вы стаў ка «Мінск. Па ча так 50-х. Яфім 

Ліў шыц». Аў тар жыў і пра ца ваў у ста лі цы 
паў ста год дзя та му. Бы ло ў гэ та га ча ла ве ка 
за хап лен не: фа та гра фа ваць род ны го рад, 
бу дын кі яко га ў той час дзе-ні дзе яшчэ за-
хоў ва лі сля ды вай ны, а ву лі цы і пло шчы ўжо 

ўпры гож ва лі ся но ва бу доў ля мі.

Гэ та фо та ка лек цыя — ад на з 
шмат лі кіх, якія зна хо дзяц ца ў Бе-
ла рус кім дзяр жаў ным ар хі ве кі на-
фо та фо на да ку мен таў. Па ка заць 
яе мін ча нам і гас цям ста лі цы су-
пра цоў ні кі ар хі ва і біб лі я тэ кі вы ра-
шы лі з да па мо гай на цы я наль най 
кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», — 
ме на ві та там для ін тэр' ера экс-
па зі цыі ў схо ві шчах па да бра лі 
ад па вед ныя ста рыя рэ чы, а для 
ма ла дых су пра цоў ніц біб лі я тэ кі на 
час ад крыц ця вы стаў кі пе рад алі 
су кен кі, па шы тыя па та га час ных 
фа со нах. Да та го ж у за ле бы лі 
па ка за ны ар хіў ныя кі на стуж кі бе-
ла рус кіх да ку мен та ліс таў.

Зрэш ты, зра біць па да рож жа 
ў мі ну лае — сён ня не праб ле ма. 

Му зеі, вы ста вач ныя за лы, экс па зі цыі на 

ву лі цах да юць нам маг чы масць з лёг кас-

цю крут нуць уяў ны штур вал ма шы ны ча су. 

Але не ўсю ды гэ та да ся га ец ца дзя ку ю чы 

су пра цоў ніц тву за ці каў ле ных май строў з 

роз ных га лін. Ар хі віс ты, біб лі я тэ ка ры, кі-

не ма та гра фіс ты ажыц ця ві лі ўда лы пра ект, 

у якім яск ра ва спа лу ча юц ца гіс та рыч ная 

кан крэ ты ка і ра ман тыч ная фан та зія.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра



ЖАН ЧЫ НА ТРА ПІ ЛА Ў ПЕ РА ПЛЁТЖАН ЧЫ НА ТРА ПІ ЛА Ў ПЕ РА ПЛЁТ
Біб лей скі сю жэт раз гар нуў ся ў ме жах ад на го до ма ў філь ме Ара ноф скі

У асві ста ным на Ве не цы ян скім кі на фес ты ва лі філь ме «ма ма!» 

рэ жы сёр Да рэн Ара ноф скі ства рыў улас ную вер сію су све ту ў яго 

біб лей скім ва ры ян це. Ад асоб ле ны дом, ва кол не кра ну тая пры ро-

да, ці шы ня ды су па кой, а ўнут ры — муж з жон кай, то-бок Твор ца 

і Му за, да якіх ад ной чы за віт вае госць, — пер шы прад стаў нік 

ча ла вец тва. Толь кі ўвесь гэ ты свет — Бог, Адам і Ева, за бой ства 

Аве ля, смерць Бо жа га сы на, апан та насць, па кла нен не, хці васць 

(іх мож на пры знаць у кар ці не Ара ноф скі) — аказ ва юц ца жу дас-

ны мі. Сю жэ ты, якія мы пры звы ча і лі ся ўспры маць ці то як ле ген-

ду, ці то як праў ду, але вель мі да лё кую і нас не да тыч ную, ця пер 

ін тэр прэ ту юц ца на па чуц цё вым уз роў ні. І гэ та страш на.

Даў но збі ра ла ся вы ка заць та кое сваё мер ка ван не: ні 
гуч насць наз вы, ні пло шча экс па зі цыі, ні тэр мін іс на-
ван ня, ні тэ ма, ні пры свя чэн не, ні роз ныя ін шыя ака-
ліч нас ці не га ран ту юць му зею та го, што за бяс пе чыць 
яму па зі цыя за сна валь ні ка, гас па да ра. Асаб лі вая па-
ляр насць на зі ра ец ца ў ста не школь ных му зе яў, якіх 
у ма ёй ка лек цыі на ліч ва ец ца ня ма ла. Не ка то рыя з іх, 
рэа лі зу ю чы са мыя сме лыя ідэі, вы пра мень ва юць неш-
та та кое, пра што ін шыя на ват не ма раць. Для ілюст-
ра цыі тут вель мі па ды хо дзіць му зей ся рэд няй шко лы 
ў па сёл ку Гу да гай.

Школь ны 
му зей 

і фар мі ра ван не 
све та по гля ду 

ча ла ве ка

Скарб ні цы ар хі ваўСкарб ні цы ар хі ваў  

ЗА ХА ВАЦЬ, КАБ УСПОМНІЦЬ

За гад чы ца ад дзе ла вы ка ры стан ня да ку мен таў 
і ін фар ма цыі дзяр жаў на га ар хі ва кі на фо та фо на да ку-
мен таў Тац ця на РАХ МАНЬ КО зна ё міць з фо та аль бо ма мі 
50-х га доў.

У за ле вы стаў кі.

Эпі зод Эпі зод 
по бы та вай сцэн кі по бы та вай сцэн кі 
«Вяс ко вая сям'я «Вяс ко вая сям'я 
ў зі мо вы ве чар».ў зі мо вы ве чар».


