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А па ча ло ся свя та ў дзі-

ця чай шко ле мас тац тваў, 

ку ды на кон курс «За слаў-

скі сшы так» са бра лі ся юныя 

пі я ніс ты з ана ла гіч ных му-

зыч ных уста ноў Мін шчы-

ны. У твор чым па ядын ку 

на най леп шае вы ка нан не 

тво раў бе ла рус кіх кам па зі-

та раў удзель ні ча лі 23 юныя 

му зы кан ты ў трох уз рос та-

вых гру пах. Вя до ма, дзе ці 

моц на хва ля ва лі ся. Ды і як 

бы ло не хва ля вац ца, ка лі 

жу ры ўзна чаль ваў сам ма-

эст ра Мі ха іл Фін берг. Цяж-

ка бы ло вы зна чыць пе ра-

мож цаў. Але ўсё ж пер шае 

мес ца ў ма лод шай уз рос та-

вай гру пе бы ло пры су джа на 

ву ча ні цы Са лі гор скай дзі ця-

чай му зыч най шко лы Еф ра-

сін ні Жда но віч. У ся рэд няй 

ўзрос та вай ка тэ го рыі пе-

ра мо гу па дзя лі лі Яні на Ян-

ке віч з Ві лей кі і Мар га ры та 

Таў гень з Ма ла дзеч на.

Як ад зна чы лі чле ны жу-

ры, вы ступ лен ні дзя цей з 

кож ным го дам ста но вяц ца 

яр чэй шы мі, удас ка наль ва-

ец ца іх май стэр ства. Па сло-

вах за гад чы цы ад дзя лен-

ня «Мас тац тва» Мінска га 

дзяр жаў на га ка ле джа 

мас тац тваў Воль гі ПА ЛІ-

ТЫ КІ, ні вод на га тво ра вы-

ка наў цы сё ле та не сыг ра лі 

двой чы. Гэ та свед чыць пра 

тое, на коль кі ба га ты і раз на-

стай ны рэ пер ту ар ай чын най 

му зы кі.

Пас ля за кан чэн ня кон-

кур су свое асаб лі вы май-

стар-клас па ка за лі пры сут-

ным са ліс ты ка лек ты ву На-

цы я наль на га ака дэ міч на га 

кан цэрт на га ар кест ра Бе-

ла ру сі пад кі раў ніц твам пра-

фе са ра Мі ха і ла Фін бер га: 

Ган на Бры лё ва на фар тэ пі-

я на і Мі ка лай Мі шчан ка на 

клар не це.

Па тра ды цыі, прэс-кан-

фе рэн цыю для жур на ліс таў 

і пры хіль ні каў яго твор час ці 

пра вёў сам ма эст ра.

— Як уда ло ся на пра-

ця гу двац ца ці га доў за ха-

ваць фэст, пры мно жыць 

яго твор чы мі на быт ка мі, 

но вы мі та лен та мі? — за-

пы та лі ся ў яго.

— Мы па чы на лі спра ву 

з бы лым мэ рам За слаўя 

спа да ром Ва лян ці  нам 

Раманавічам Сіт ні кам. Цу-

доў ны, пры стой ны ча ла век, 

ве тэ ран аф ган скай вай ны. 

Ра зам з ім мы пра ца ва лі ў 

лю бое на двор'е, ча сам і ў 

трас ку чыя ма ра зы. Але ні 

ра зу за ўвесь час не ўзні ка ла 

дум кі ад мя ніць свя та. Та му 

што мы шануем бе ла рус кую 

пес ню, куль ту ру, ра ду ем ся, 

што ня сём лю дзям да бро. 

На пра ця гу двух дзе ся ці год-

дзяў мы не мя ня лі фар мат 

ме ра пры ем ства, та му што ў 

нас та кая на цы я наль ная па-

лі ты ка, якая пад штур хоў вае 

лю біць дзяр жа ву, лю дзей.

— Мі ха іл Якаў ле віч прад-

стаў ляе цэ лы пласт гіс то рыі, 

куль ту ры на шай Бе ла ру сі. 

І гэ ты пласт ён пры нёс у 

адзін з най ста рэй шых га-

ра доў кра і ны. Фес ты валь 

быў ус пры ня ты жы ха ра мі 

як неш та не аб ход нае ў паў-

ся дзён ным жыц ці, стаў для 

кож на га пры ступ кай, якая 

да лу чае да пры го жа га, вы-

со ка га, — лі чыць Ва лян цін 

Ра ма на віч.

Уся го ж Мі ха іл Фін берг 

зра біў 97 аў тар скіх кан цэр-

таў, стаў ідэй ным на тхняль-

ні кам і ар га ні за та рам 752 

фес ты ва ляў.

У ме жах ме ра пры ем ства 

бы ла прад стаў ле на вы стаў-

ка «Ка зач ны свет Ган ны 

Сі лі вон чык». Ган на — ма-

ла дая мас тач ка, ды ўжо 

за яві ла пра ся бе не толь кі 

ў Бе ла ру сі, але і за мя жой. 

Яе ра бо ты ство ра ны ў не-

паў тор ным аў тар скім сты-

лі — свое асаб лі вай транс-

фар ма цыі на іў на га і фан-

тас тыч на га рэа ліз му. Яны 

ня змен на ўраж ва юць воб-

ра за мі, поў ны мі не ве ра год-

най ўнут ра най сі лы, жыц-

цё вай энер гіі і ап ты міз му. 

«Зна ём ства з твор час цю 

мас тач кі мож на па раў наць 

з па да рож жам у цу доў ную 

рэ аль насць, — пра ка мен-

та ва ла ад на з на вед валь-

ніц. — На кар ці нах ад люст-

ра ва на мност ва раз на стай-

ных пер са на жаў — дзе ці, 

за ка ха ныя, лю дзі-жы вё лы, 

лю дзі-птуш кі, лю дзі-анё лы, 

ільвы і мі фа ла гіч ныя іс то-

ты. На па чат ку гэ ты свет 

зда ец ца нам та ем ным і за-

гад ка вым. Але кож ны мо жа 

знай сці тут клю чы і пад каз-

кі да ра зу мен ня і чы тан ня 

але га рыч ных сім ва лаў ды 

за шыф ра ва ных рэа лій».

Пас ля вы стаў кі аду хоў-

ле ныя лю дзі з уз нёс лым 

на стро ем і ўра жан ня мі ад 

су стрэ чы з цу доў ным ме лі 

маг чы масць па слу хаць кан-

цэрт твор чых ка лек ты ваў 

На цы я наль на га ака дэ міч на-

га кан цэрт на га ар кест ра Бе-

ла ру сі. Ся род вы ка наў цаў — 

струн ны ар кестр, ан самб лі 

флей тыс таў, тру ба чоў, ду эт 

фар тэ пі я на і клар не та.

За вяр шаль ным акор-

дам фес ты валь на га дня 

стаў кан цэрт у За слаў скім 

га рад скім до ме куль ту ры 

«Сві та нак» — «20 га доў ра-

зам: му зыч ны па да ру нак». 

Са праўд ны рос сып зо рак у 

ад ной за ле! Для гле да чоў 

вы ка на лі тво ры са ліс ты-лаў-

рэ а ты між на род ных і рэс пуб-

лі кан скіх кон кур саў. Ся род 

іх — за слу жа ныя ар тыс ты 

Бе ла ру сі: На тал ля Та ме ла, 

Тац ця на Гла зу но ва, Га лі на 

Гра мо віч і ін шыя.

Пры гэ тым Мі ха іл Фін берг 

ад зна чыў, што яго ар кестр і 

ар тыс ты спява юць і іг ра юць 

без вы ка ры стан ня фа наг ра-

мы, што вы гад на ад роз ні вае 

іх ад ін шых му зыч ных ка лек-

ты ваў і вы ка наў цаў.

На га даю, што Мі ха іл 

Фін берг на пя рэ дад ні фес-

ты ва лю тра піў у баль ні цу, 

але праз пяць дзён быў 

вы пі са ны. Мі ха іл Якаў ле віч 

за пэў ніў пры хіль ні каў сва-

ёй твор час ці, што пад стаў 

для хва ля ван няў ня ма, ён 

ад чу вае ся бе доб ра: «За 

ўсё жыц цё ўпер шы ню тра-

піў у баль ні цу, і жур на ліс ты 

пад ня лі вэр хал. Я ж у баль-

ні цы рых та ваў ся да гэ та га 

фес ты ва лю, — па жар та ваў 

ма эст ра. — А ка лі сур' ёз на, 

то я зда ро вы. Бу дзем ра зам 

пра ца ваць на ка рысць на-

шай Ай чы ны», — да даў ён 

на пры кан цы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Над вод най глад дзю вяс ляр на га 

ка на ла пра ля це лі глу ха ва тыя труб ныя 

гу кі, ве цер ад нёс іх на доб рую ад лег-

ласць. Брэсц кі вя шчун па ве да міў на-

ва кол лю, што го рад над Бу гам жы ве, 

функ цы я нуе, раз ві ва ец ца, а ў го ра дзе 

роў на поў дзень. Ня гле дзя чы на гус ты 

ту ман, які не рас се яў ся на ват да абе ду, 

па гля дзець на но вую дзею са бра ла ся 

ня ма ла га ра джан.

Да па чат ку ме ра пры ем ства з жур на ліс та мі 

па га ва рыў га лоў ны на тхняль нік і ар га ні-

за тар но ва га пра ек та, вя до мы брэсц кі 

ша ка ладзье, гас па дар ма га зі на-ка вяр ні 

Аляк сандр СКІН ДЗЕР. Ён жа — кі раў нік га-

рад ско га куль тур на-асвет ніц ка га та ва рыст-

ва «Га рад скія ле ген ды». Па вод ле слоў Аляк-

санд ра, ра зам з ад на дум ца мі яны вы ра шы лі 

ажы віць яшчэ ад ну га рад скую ле ген ду — 

пад ан не пра ста ра даў ня га тру ба ча.

— Гіс то ры кі да гэ тай па ры спра ча юц ца, ці 

быў у ста ра жыт ным Бя рэс ці тру бач-вястун, 

які з да па мо гай гуч на га ін стру мен та аб' яў-

ляў най важ ней шыя па дзеі і аб вя шчаў час. Іх 

дыс ку сіі мо гуць за цяг нуц ца на дзе ся ці год дзі. 

А мы тым ча сам зра бі лі пра ект, раз лі ча ны 

на па ве лі чэн не ту рыс тыч най пры ваб нас ці 

го ра да. Ды і цал кам іма вер на, што ў го ра-

дзе, які пер шы на на шай тэ ры то рыі атры маў 

маг дэ бург скае пра ва, быў ме на ві та та кі эле-

мент інф ра струк ту ры. Га рад ская ра ту ша ў 

тыя ча сы бу да ва ла ся з ве жай і га дзін ні кам, 

зна чыць, і тру бач па ві нен быў тру біць.

Аляк санд ра ў яго за дум цы пад тры ма лі та-

ва ры шы па куль тур на-асвет ніц кай су по лцы — 

стар шы ня пяр віч най праф са юз най ар га ні за-

цыі ра мес ні каў Жан Вась ко, брэсц кі ак ты віст 

Алег Го лас, кі раў нік тэ ат ра жы вых скульп-

тур «Лар чык» Ві таль Лар чык. Ме на ві та тэ атр 

пра ца ваў над ма ке там ін стру мен та, ства раў 

кас цю мы тру ба ча і яго па ма га тых.

Драў ля ны ін стру мент, наз вы яко му па-

куль не пры ду ма лі, зра бі лі іва наў скія бон да-

ры. Для вы ра бу яго вы ка рыс тоў ва ла ся ста-

ра даў няя каў каз ская тэх на ло гія. Гэ та на ват 

не цэль ная тру ба, а збор ная кан струк цыя з 

не каль кіх сег мен таў. Яе даў жы ня скла дае 

ча ты ры мет ры, а ва га — ка ля 30 кі ла гра маў. 

Та кі ін стру мент не пад ні меш у адзі ноч ку, за-

тру біць: тым больш змо жа не кож ны, а толь-

кі той, хто мае моц ныя лёг кія. Ін стру мент 

зроб ле ны з ай чын най драў ні ны — ел кі.

Да рэ чы, пад час аб мер ка ван ня ідэі і пад-

рых тоў кі рэа лі за цыі па сту па лі пра па но вы 

і з су сед няй воб лас ці, і з су сед няй кра і ны 

вы ку піць пра ект цал кам. Але наш тру бач 

гра ма дзян ства не па мя няў. І ў час пер шай 

дзеі-ін ста ля цыі на бал кон вый шлі па жы ў 

кас цю мах ко ле ру га рад ско га гер ба. Перш 

чым па ды сці да ін стру мен та, тру бач раз ве-

сіў штан да ры ва ўсіх ча ты рох на прам ках. 

І толь кі по тым, роў на ў 12 га дзін, пра гу ча лі 

тры сіг на лы.

Так ця пер ад бы ва ец ца кож ны дзень. 

У поў дзень па на ва кол лі раз да ец ца сіг нал 

го ра да. Пля цоў ка тру ба ча раз мя шча ец ца 

на шос тым па вер се су дзейс кай ве жы Цэнт-

ра алім пій ска га рэ зер ву па вес ла ван ні, ка-

ля Вяс ляр на га ка на ла. Пад час прэ зен та цыі 

но ва га пра ек та ў ар га ні за та раў пы та лі ся, 

ча му га рад скі вяс тун пра пі саў ся ме на ві та 

тут, а не ў цэнт ры го ра да, на прык лад, ка ля 

ЦУ Ма, дзе ёсць вы со кая ве жа з га дзін ні-

кам, а на су праць га рад ская сла ву тасць — 

ліх тар шчык, які ве ча рам за паль вае свят ло 

ўруч ную. Аляк сандр Скін дзер за ўва жыў, 

што Вяс ляр ны ка нал — гэ та так са ма не 

ўскра і на, а хут чэй цэнтр. Тут, на прык лад, 

пра хо дзі ла га лоў ная дзея пад час свят ка-

ван ня ты ся ча год дзя го ра да. І яшчэ ка ля 

ва ды цу доў ная рэ ха ла ка цыя, якая ўзмац-

няе гук: як вя до ма, на ват спе вы над ва дой 

гу чаць мац ней і пры га жэй. «Ка лі спра ва 

зной дзе вод гук у га ра джан і ту рыс таў, маг-

чы ма, тру бач з ча сам па мя няе дыс ла ка-

цыю. Важ на рас кру ціць пра ект», — ка жуць 

ар га ні за та ры. У лю бым вы пад ку пад гук 

тру бы з'я віц ца да дат ко вая на го да зга даць 

гіс то рыю ма лой ра дзі мы, звяр нуц ца да яе 

мі ну ла га. У зо не да сяг нен ня гу ку зна хо-

дзяц ца ця пер тры шко лы, а зна чыць, ёсць 

па тэн цый ная аў ды то рыя для па доб ных эк-

скур саў.

За ста ец ца да даць, што пра ект ажыц цёў-

ле ны на ах вя ра ван ні, а тру бач бу дзе пра ца-

ваць як ва лан цёр без уся кай апла ты. Для 

род на га го ра да.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!

ДВАЦ ЦАЦЬ ГА ДОЎ РА ЗАМ: 
МУ ЗЫЧ НЫ ПА ДА РУ НАК
У За слаўі за вяр шы ла ся свя та ка мер най му зы кі ў го нар Мін шчы ны

«Мі ха іл Якаў ле віч 
прад стаў ляе цэ лы пласт 
гіс то рыі, куль ту ры 
на шай Бе ла ру сі. І гэ ты 
пласт ён пры нёс у адзін 
з най ста рэй шых га ра доў 
кра і ны. Фес ты валь быў 
ус пры ня ты жы ха ра мі 
як неш та не аб ход нае ў 
паў ся дзён ным жыц ці, 
стаў для кож на га 
пры ступ кай, якая 
да лу чае да пры го жа га, 
вы со ка га».

Двац ца ты раз горад пры ма ў вя лі кае му зыч нае 

свя та. «Сім ва ліч на, што юбі лей ны фэст сё ле та 

пра хо дзіў у юбі лей ны для го ра да год, — 

пад крэс лі ла стар шы ня За слаў ска га гар вы кан ка ма 

Свят ла на КАР ТА ШО ВА. — За слаўе ў жніў ні бу дзе 

свят ка ваць 1035-ю га да ві ну з дня за сна ван ня.

Га рад ская пра сто раГа рад ская пра сто ра

Труб а кліча... У Брэс це з'я ві ла ся но вая тра ды цыя 
гу каць по ў дзень


