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Кі на кро кіКі на кро кі  

ВЫ ХАД У ЛЮ ДЗІ
Бе ла рус кія філь мы ўвайшлі ў конкурсы 

міжнародных кінафестываляў
Па ра дак дня іх пры нёс нашай кі на сфе ры ад ра зу дзве пры ем ныя 

на ві ны. Іг ра выя поў на мет раж ныя кар ці ны «Хрус таль» Да р'і Жук 

і «Заўт ра» Юліі Ша тун па він ны паў дзель ні ча юць у кон кур сах 

Між на род на га кі на фес ты ва лю ў Кар ла вых Ва рах і Між на род на га 

кі на фес ты ва лю ў Мар се лі ад па вед на. Ад мет на, што на ві ны гэ тыя 

но сяць для Бе ла ру сі кры ху эк за тыч ны ха рак тар і што абод ва 

філь мы не ма юць да чы нен ня да дзяр жаў на га фі нан са ван ня. Та му іх 

удзел у фес ты валь ных кон кур сах ней кім чы нам сіг на лі зуе, за якім 

кі но — бу ду чы ня бе ла рус ка га кі не ма то гра фа і што бу ду чы ня гэ тая 

шмат абя цаль ная.

— Азна чэн не «ар хіў на ву ко ва-

тэх ніч най да ку мен та цыі» гу чыць 

кры ху пратакольна, так і не ска-

жаш, што ён, як у вас на пі са на, «ад-

люст роў вае раз віц цё на ву кі, ар хі-

тэк ту ры і куль ту ры». Рас тлу мач це, 

якое да чы нен не ваш ар хіў мае да 

та кіх гла баль ных па няц цяў?

— Ства рэн не ар хі ва ў 1968 го-
дзе бы ло вель мі свое ча со вым, та-
му што да зво лі ла па ста віць на ўлік, 
за ха ваць і ў вы ні ку вы ка рыс таць 
агром ніс ты кор пус вель мі спе цы-
фіч най, ме на ві та на ву ко ва-тэх ніч-
най да ку мен та цыі. Гэ та пра ект ная 
да ку мен та цыя, якая ад люст роў вае 
го ра да бу даў ніц тва, азе ля нен не, 
пра ек ты най больш знач ных бу дын-
 каў не толь кі Мін ска, але і ўсёй краі-
 ны. Дом ура да, Тэ атр опе ры і ба ле-
 та, Ака дэ мія на вук, На цы я наль ная 
біб лі я тэ ка, як ста рая так і но вая, 
пом ні кі ар хі тэк ту ры на кшталт Мір-
ска га і Ня свіж ска га зам каў, куль-
та вае дой лід ства, прад стаў ле нае 
кас цё ла мі і цэрк ва мі, — да ку мен ты 
на ўсе гэ тыя аб' ек ты за хоў ва юц ца 
ў нас і скла да юць, на пэў на, най-
больш важ ную част ку на цы я наль-
на га ар хіў на га фон ду, звя за на га 
з ар хі тэк ту рай. Апроч гэ та га, наш 
ар хіў уклю чае ў ся бе на ву ко ва-да-
след чыя рас пра цоў кі, па тэнт ную і 
кан струк тар скую да ку мен та цыю, 
прад стаў ле ную бе ла рус кі мі брэн-
да мі на кшталт МА За, Бе лА За, МТЗ. 
Тут мож на знай сці эс кі зы і чар ця жы 
на шых пер шых аў та ма бі ляў.

— На коль кі я ве даю, не апош-

няе мес ца ў ар хі ве зай ма юць да-

ку мен ты аса біс та га па хо джан ня.

— Гэ та ўні каль ная част ка ар-
хіў на га фон ду рэс пуб лі кі ўво гу ле — 
аса біс тыя да ку мен ты на род ных
ар хі тэк та раў СССР Ге ор гія За бор-
ска га, Ула дзі мі ра Ка ра ля, Іо сі фа 
Ланг бар да і ін шых. Яны ці ка выя ў 
тым лі ку вя лі кім плас том не рэа лі-
за ва ных пра ек таў, якія ўдзель ні ча лі 
ў ар хі тэк тур ных кон кур сах, але па 
ней кіх пры чы нах не прай шлі ад бор. 
На іх ці ка ва ўба чыць, якім бы мог 
быць Мінск.

— Гэ тыя аса біс тыя фон ды — 

што яны з ся бе ўво гу ле ўяў ля-

юць?

— Сю ды мо гуць ува хо дзіць па-
свед чан ні аб на ра джэн ні, дып ло мы, 
гра ма ты, уз на га ро ды, роз ныя аў та-
бія гра фіч ныя да вед кі. Ка лі га вор ка 
пра ар хі тэк та раў, — эс кіз ныя пра-
ек ты, ус па мі ны аб пра цы, дзён ні кі, 
пе ра піс ка, фо та здым кі, што апроч 
ра бо ты ад люст роў ва юць ся мей нае 
жыц цё, ванд роў кі, на вед ван не ней-
 кіх фо ру маў і ме ра пры ем стваў. 
У фон дзе Сяр гея Фі лі мо на ва за хоў-
 ва юц ца ма люн кі, якія ар хі тэк тар ра-
біў пад час па да рож жа ў Кі еў і Львоў 
у 1950-х га дах. Гэ та вель мі ці ка віць 
на шых ка лег з Укра і ны, бо на ма-
люн ках ад люст ра ва ны пэў ныя ар хі-
тэк тур ныя фор мы. Каш тоў ным для 
нас з'яў ля ец ца фо та зды мак Ба -

ры са Кі та з Ва сі лём Бы ка вым. Ка лі 
за кра нуць сфе ру на ву кі, у фон дзе 
вя до ма га фі зі ка Аляк санд ра Ру ба на-
ва, які ста яў ка ля вы то каў су свет най 
га ла гра фіі, ёсць фо та зды мак з кас-
ма на ўта м Уладзімірам Кавалёнкам. 
Ёсць агуль ны фо та зды мак Пят ра 
Ма шэ ра ва з бе ла рус кі мі ар хі тэк та-
ра мі, якія з по ля бою пад час Вя лі кай 
Ай чын най вай ны бы лі вы клі ка ны ў 
Цэнт раль ны штаб пар ты зан ска га 
ру ху ў Маск ву. Аль бо фо та, на якім 
са мыя вы дат ныя бе ла рус кія ар хі-
тэк та ры ў 1946 го дзе дак лад ва юць 
пра ге не раль ны план ад наў лен ня і 
раз віц ця Мін ска Пан це ляй мо ну Па-
на ма рэн ку, ра шэн не яко га да зво лі ла 
го ра ду ў прын цы пе быць.

— Зра зу ме ла, што ар хіў — гэ та 

не рэч у са бе. Для ча го ў асноў-

ным вы ка рыс тоў ва юц ца да ку мен-

ты з ва шых фон даў?

— Ві да воч на, за хоў ван не дзе ля 
са мо га за хоў ван ня бес сэн соў нае, 
да ку мен ты па він ны жыць, а жы вуць 
яны толь кі та ды, ка лі не кім вы ка рыс-
тоў ва юц ца аль бо пуб лі ку юц ца. Па-
пер шае, спе цы фі ка на ша га фон ду 
ў яго ўжыт ко вым ха рак та ры. Сён ня 
ні ад но да сле да ван не, рэ кан струк-
цыя аль бо ра монт най больш важ ных 
аб' ек таў не ад бы ва ец ца без зва ро ту 
ў наш ар хіў.

— Рэ стаў ра цыя, на прык лад, 

Мір ска га зам ка так са ма ба за ва-

ла ся на ва шых да ку мен тах?

— Так, су пра цоў ні кі зам ка ва га 
комп лек су пры еха лі да нас і ада-
бра лі вель мі шмат да ку мен та цыі, 
там бы лі і ці ка выя фо та здым кі, дзе 
за мак у ста не за пус цен ня... Толь кі 
што за вер ша нае ад наў лен не ста-
ды ё на «Ды на ма» так са ма ад бы ло-
ся дзя ку ю чы за ха ва ным у на шым 
ар хі ве да ку мен там. Мы і са мі пра-
цу ем над вы ха дам на шых фон даў у 
свет, пра во дзім вы стаў кі, удзель ні-
ча ем у кан фе рэн цы ях: на прык лад, 
да 950-год дзя Мін ска мы па ка за лі 
той са мы ге не раль ны план ад наў-

лен ня і раз віц ця го ра да 1946 го да. 
Пас ля вай ны Мінск быў раз бу ра ны 
на столь кі, што ста я ла пы тан не, ад-
бу доў ваць яго аль бо ства раць но вы 
го рад по бач. Шмат у чым гэ ты ге не-
раль ны план вы зна чыў, што, па-пер-
шае, Мін ску — быць, а па-дру гое, 
якім яму быць. Ста лі ца, якой мы ба-
чым яе сён ня, — пры го жая, пра стор-
ная, зя лё ная, — шмат у чым бы ла 
за кла дзе на ў ге не раль ным пла не. 
Апроч та го, што на ле жыць гіс то рыі 
Бе ла ру сі, у на шым ар хі ве за хоў ва-
ец ца шмат да ку мен таў па гіс то рыі 
на ву кі, ар хі тэк ту ры і тэх ні кі больш 
чым двац ца ці кра ін, у тым лі ку та кіх 
эк за тыч ных, як Ман го лія.

— Як яны тра пі лі ў ва шы фон-

ды?

— У са вец кі час тут іс на ва ла 
шмат на ву ко ва-да след чых і пра ект-
ных ін сты ту таў, якія пра ца ва лі не 
толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, але і 
па ўсім Са вец кім Са ю зе, а так са ма 
ў дру жа люб ных Са вец ка му Са ю зу 
кра і нах. У вы ні ку за ста ло ся шмат 
да ку мен таў, най боль шая коль касць 
да ты чыц ца, ка неш не, Ра сіі і Укра і-
 ны. Знач ная част ка за ста ла ся ў 
аса біс тых фон дах, та му што на шы 
ар хі тэк та ры ўдзель ні ча лі ва ўсе са-
юз ных кон кур сах, якія пра во дзі лі ся 
для пра ек таў збу да ван няў у ін шых 
дзяр жа вах. На прык лад, у фон дзе 
Іо сі фа Ланг бар да за хоў ва ец ца вя-
лі кі аб' ём яго кон курс ных пра ек таў 
Санкт-Пе цяр бург скіх па бу доў. Ён жа 
ўдзель ні чаў у кон кур се на ства рэн-
не пом ні ка Хрыс та фо ру Ка лум бу ў 
Да мі ні кан скай Рэс пуб лі цы. Тут мож-
на знай сці і да ку мен ты па перс пек-
ты ве цэнт раль най за бу до вы Кі е ва 
1930—1940-х га доў: част ка з пра ек-
таў бы ла ўхва ле на, то-бок ба чан не 
ар хі тэк та ра Ланг бар да знай шло рэ-
аль нае ад люст ра ван не на ву лі цах 
укра ін скай ста лі цы.

— Вы ка за лі, што ра зам з ге-

не раль ным пла нам ад наў лен ня і 

раз віц ця Мін ска іс на ва лі пра ек ты, 

што прад стаў ля лі ін шыя ва ры ян-

ты аб ліч ча го ра да.

— Ге не раль ны план быў адзі ным, 
для да па мо гі бе ла рус кім ка ле гам та-
ды пры еха ла вя лі кая гру па най зна-
ка мі цей шых са вец кіх ар хі тэк та раў — 
Аляк сей Шчу сеў, Мі ка лай Ко лі, 
Ула дзі мір Ся мё наў. Але іс на ва ла 
шмат ва ры ян таў за бу до вы Цэнт-
раль най пло шчы і Са вец кай ву лі цы. 
У нас за хоў ва ец ца ка ля двац ца ці 
кон курс ных пра ек таў роз ных аў та-
раў, і эс кі зы па каз ва юць, як усё гэ та 
маг ло б вы гля даць.

— Ваш ар хіў уклю чае ў ся бе да-

ку мен ты з 1748 го да...

— Са мыя ран нія да ку мен ты — 
план го ра да Лю цы на на сён няш няй 
тэ ры то рыі Лат віі, план го ра да Ве-
лі жа і план Ды на бург ска га фарш-
та та. Гэ тыя да ку мен ты да ты чац ца 
не бе ла рус кіх тэ ры то рый, але яны 
адзін ка выя, уні каль ныя. З ці ка ва га 
яшчэ пла ны гу берн ска га го ра да Мін-
ска па чат ку ХХ ста год дзя, гэ та ка лі 
ка заць ужо пра пе ры яд Ра сій скай 
Ім пе рыі. Тут асаб лі вую ці ка васць 
уяў ля юць наз вы ву ліц го ра да. На 
жаль, асноў ная ма са да ку мен таў 
ад но сіц ца да пас ля ва ен на га ча су, 
але ўсё яшчэ най больш ці ка выя з іх
за хоў ва юц ца ў аса біс тых фон дах, 
на прык лад, у фон дзе Ба ры са Кі та — 
тут і яго ма ла досць у Бе ла ру сі, і пе-
ры яд эміг ра цыі.

— А за кошт ча го ар хіў сён ня 

па паў ня ец ца?

— Ёсць спіс ар га ні за цый, якія 
з'яў ля юц ца кры ні цай кам плек та-
ван ня, — гэ та пра ект ныя і на ву ко-
ва-да след чыя ін сты ту ты, кан струк-
тар скія ар га ні за цыі, пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы. Кож ны год яны 
зда юць нам пэў ную коль касць да-
ку мен та цыі. Асоб ную гру пу скла дае 
кі раў ніц кая да ку мен та цыя, якая ад-
люст роў вае пра цэс жыц ця дзей нас ці 
ар га ні за цыі.

— У вас па зна ча на, што 

2835 да ку мен таў з ва ша га ар хі ва — 

асаб лі ва каш тоў ныя. Што гэ та за 

да ку мен ты?

— Яны рас кі да ны па роз ных фон-
дах, у тым лі ку па аса біс тых, — гэ та 
пе ра піс ка, фо та здым кі і най больш 
каш тоў ныя пра ек ты, на прык лад 
Га лоў паш там та аль бо па ла ца Ру-
мян ца вых і Па ске ві чаў у Го ме лі. 
Га доў пяць та му, што ці ка ва, мы 
атры ма лі на за хоў ван не пра ект 
бу дын ка На цы я наль най біб лі я тэ кі, 
хоць звы чай на та кія рэ чы пе ра да-
юц ца праз двац цаць пяць га доў з 
мо ман ту па бу до вы. Уво гу ле ста тус 
да ку мен таў, на коль кі яны мо гуць 
лі чыц ца асаб лі ва каш тоў ны мі, вы-
зна чае спе цы яль ная экс перт на-ме-
та дыч ная ка мі сія.

— Атрым лі ва ец ца, ні ад но сур'-

ёз нае да сле да ван не па ар хі тэк ту-

ры кра і ны не мо жа абы сці ся без 

ва ша га ар хі ва. На коль кі час та ім 

ка рыс та юц ца з да след чыц кі мі мэ-

та мі?

— Па ста ян на, пры чым ідзе тэн-
дэн цыя на па ве лі чэн не. Апош нія 
пяць-шэсць га доў вель мі ак тыў на 
ста лі пра ца ваць ка рыс таль ні кі з 
за меж жа. На За ха дзе за раз мод-
на вы ву чаць усё, што да ты чыц ца 
са вец ка га пе ры я ду, у тым лі ку ар-
хі тэк ту ру. Да нас пры яз джае шмат 
да след чы каў з Фран цыі, Гер ма ніі, 
Вя лі ка бры тан ні, Чэ хіі. Адзін, па мя-

таю, зай маў ся вы ву чэн нем да моў 
ура да ў роз ных пост са вец кіх рэс-
пуб лі ках. Нех та ці ка віў ся ты па вым 
бу даў ніц твам і яго асаб лі вас ця мі.

— Як вя до ма, ар хі вы не заў сё-

ды за хоў ва юц ца да стат ко ва ста-

ран на, а не ка то рыя зні шча юц ца 

мэ та на кі ра ва на. Вы мо жа це рас-

тлу ма чыць, ча му ар хіў на ву ко ва-

тэх ніч най да ку мен та цыі над звы-

чай важ на за ха ваць і пе ра даць 

бу ду чы ні?

— Я рас тлу ма чу на пры кла дзе. 
У Мін ску вя лі кая коль касць ты па вых 
па бу доў, не ка то рыя з іх зна хо дзяц ца 
ў ава рый ным ста не. Да нас пры яз-
джа юць роз ныя ар га ні за цыі з мэ тай 
да сле да ван ня і рэ стаў ра цыі, а ка лі 
неш та не зна хо дзяць у нас (наш ар-
хіў у мен шай сту пе ні скі ра ва ны на 
ты па вую ар хі тэк ту ру), звяр та юц ца 
да ар га ні за цыі-рас пра цоў шчы ка, дзе 
да ку мен ты аказ ва юц ца зні шча ны мі. 
Атрым лі ва ец ца, у го ра дзе, на прык-
лад, со рак ты па вых па бу доў у ава-
рый ным ста не, а да ку мен таў ня ма. 
З пры клад но га пунк ту гле джан ня 
зна чэн не на шых да ку мен таў вель-
мі вя лі кае, але гэ та не ўсё — апроч 
ін ша га мы так са ма за хоў ва ем гіс та-
рыч ную па мяць, а гэ та вель мі вя лі-
кая спад чы на.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Перс пек ты ваПерс пек ты ва  

ЯК МОГ ВЫ ГЛЯ ДАЦЬ МІНСК,
ве дае бе ла рус кі ар хіў, дзе за меж ні кі вы ву ча юць са вец кую ар хі тэк ту ру

Як за бу доў ва лі ся Мінск ці Жо дзі на, як пус та бы ло ў Мір скім за мку, 

якім быў план лат вій ска га го ра да Лю цын у 1748 го дзе, фо та здым кі 

Ба ры са Кі та з Ва сі лём Бы ка вым, Пят ра Ма шэ ра ва з ар хі тэк та ра мі, 

Аляксандра Ру ба на ва з Уладзімірам Кавалёнкам, фі зі каў і лі ры каў — 

амаль дзвес це ты сяч адзі нак за хоў ван ня зна хо дзіц ца ў фон дах 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ар хі ва на ву ко ва-тэх ніч най да ку мен та цыі. 

У маі ар хіў, які да во лі не пры кмет на ад люст роў вае 

ў тым лі ку гра мад скі, ідэа ла гіч ны і куль тур ны кан тэкс ты, ад зна чыў 

сваё пя ці дзе ся ці год дзе. Днямі ад крыў ся ад ноў ле ны ста ды ён 

«Ды на ма», рэ кан струк цыя яко га не ад бы ла ся б без пра ект най 

ін фар ма цыі, што скла дае асно ву фон даў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ар хі ва на ву ко ва-тэх ніч най да ку мен та цыі (БДАНТД) і з'яў ля ец ца 

асноў ным да па мож ні кам па гіс то рыі ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі. 

Мы су стрэ лі ся з за гад чы кам ад дзе ла ін фар ма цыі і вы ка ры стан ня 

да ку мен таў ар хі ва Свя та сла вам КУ ЛІН КОМ і рас пы та лі, 

што яшчэ каш тоў на га змя шча юць у са бе фон ды.

Бе ла рус кія ар хі тэк та ры на ча ле з Ула дзі мі рам Ка ра лём 
прад стаў ля юць ге не раль ны план уз наў лен ня і раз віц ця Мін ска.

Ва ры янт за бу до вы цэнт раль най част кі Мін ска.

Эс кі зы 1970-х га доў комп лек су жы лых да моў і ганд лё ва га цэнт ра на ву лі цы Ня мі га.

Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  

З ВЕ РАЙ У МАС ТАЦ ТВА
Но вая вы стаў ка га ле рэі «Уні вер сі тэт куль ту ры» 

пры све ча на бла жэн най Ва лян ці не
Су пра ца царк вы і твор чай ін тэ лі ген цыі ўва-

со бі ла ся ў ІІІ Між на род ным мас тац кім пле-

нэ ры «Свя тасць зям лі Бе ла рус кай», у рам-
ках яко га 20 чэр ве ня ад кры ла ся вы стаў ка 
«Бла жэн ная Ва лян ці на, ду хоў ная за ступ ні ца 
зям лі мін скай». Шас нац цаць мас та коў з Бе-
ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Мал до вы прад ста ві лі 
на цюр мор ты, парт рэ ты і пей за жы.

Сё лет ні між на род ны пле нэр пры све ча ны 
па мя ці бла жэн най Ва лян ці ны Мін скай і Го ду 
ма лой ра дзі мы ў Бе ла ру сі.

— Па мяць пра ма лую ра дзі му вель мі важ ная 
для кож на га з нас. Гле дзя чы на прад стаў ле ныя 
сю жэ ты, хо чац ца ска заць, што мы іх дзесь ці 
ба чы лі, але не за ўва жа лі. У гэ тым і асаб лі васць 
на шых мас та коў: яны звяр ну лі ўва гу і вы ра ша лі 
ад люст ра ваць тое, што  кра ну ла іх да глы бі ні 
ду шы, — ка жа Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 
Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі.

Пра ект «Свя тасць зям лі Бе ла рус кай» па чаў ся 
ў кан цы мая. За гэ ты час мас та кі на ве да лі мес ца 
спа чы ну Ва лян ці ны Мін скай, пра вя лі су стрэ чы з 
гіс то ры ка мі і ба га сло ва мі пра ва слаў най царк вы, 
паў дзель ні ча лі ў даб ра чын ных ак цы ях.

Эмо цыі і ўра жан ні ад пра гра мы мас та кі вы-
ка за лі ў сва іх па лот нах. Тут края ві ды бе ла рус-
кіх мяс тэ чак, на цюр мор ты з іко на мі, хра мы. 

Са мі твор цы ад зна ча юць асаб лі вае на тхнен не 
пад час ра бо ты над кар ці на мі.

— Я за ўва жыў, што на рэ лі гій ную тэ му ма-
ла хто пра цуе: у асноў ным іка на піс цы і ма на хі, 
а свец кія мас та кі — толь кі ў кан цы жыц ця, — ка жа 
ку ра тар пле нэ ра, пер шы на мес нік стар шы ні 

Бе ла рус ка га са ю за мас та коў Глеб ОТ ЧЫК. — 
Я па гля дзеў пра цы роз ных ча соў. На ват на род-
ныя мас та кі толь кі ў ста лым уз рос це па чы на юць 
ма ля ваць на тэ мы, звя за ныя з Бо гам. У су час ным 
жыц ці мы да ём ча ла ве ку той пункт, каб ён па спеў 
звяр нуц ца да Бо га, зра біць ней кі пры пы нак. На-
ша жыц цё — гэ та ней кая мі тус ня, мы го нім ся за 
чымсь ці. А ўсё яр кае, прос тае — по бач з на мі, 
вар та толь кі спы ніц ца і ўгле дзец ца.

Срод кі ад про да жу не ка то рых тво раў бу-
дуць на кі ра ва ны на да па мо гу хво рым дзе цям. 
Яшчэ част ку кар цін пе рад адуць у Ма ла дзе чан-
скую епар хію БПЦ, якая ра зам з Бе ла рус кім 
са юзам мас та коў, мін скай аб лас ной ар га ні за-
цы яй «Бе ла рус кі са юз жан чын» і Брац твам у 
го нар Ві лен скіх па кут ні каў у Мін ску вы сту пі ла 
ар га ні за та рам ме ра пры ем ства.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць да 3 лі пе ня.
Ма рыя ДА ДА ЛКА



У рэдакцыю прыйшоў ліст, дзе гля-

дач Маладзечанскага тэатра з жа-

лем адзначае яго неадпаведнасць 

патрабаванням часу.

У пры све ча ны ма лой ра дзі ме год так 
шмат ду шэў ных, пра нік нё ных, шчы рых
тво раў, дзе не шка ду юць эпі тэ таў на пра-
слаў лен не свай го «гняз да». На пэў на, мне 
так са ма трэ ба бы ло б зга даць род ны Ма-
ла дзеч на ў вер шы ці за ма лёў цы, ад нак я 
ўпэў не на, што гэ та зро бяць і без мя не. А 
мой га лаў ны боль з'я віў ся пас ля пра гля ду 
прэм' ер на га спек так ля ў ма ла дзе чан скім 
дра ма тыч ным тэ ат ры, які хоць і з'яў ля ец-
ца аб лас ным, але дыс ла цы ру ец ца ў рай-
цэнт ры.

Па ста ноў ку ажыц ця віў за слу жа ны дзе-
яч мас тац тваў Бе ла ру сі Ва ле рый Ані сен ка. 
Да ку мен таль ная дра ма «Час сэ канд хэнд» 
па ад най мен най кні зе Свят ла ны Алек сі е-
 віч не па кі дае раў на душ ным не толь кі 
праз псі ха ла гіч ную на пру жа насць дзе ян-
ня, але і праз «да кра нан не» гле да ча да 
ўся го, пра што рас па вя да юць ак цё ры (бо 
ў сва ёй боль шас ці яны — свед кі па дзей). 
І ўсё, зда ва ла ся б, вы дат на, кан такт з за-
лай уста ля ва ны, але...

Я — не тэ ат раль ны кры тык, а ша ра-
го вы, не заў сё ды аб' ек тыў ны і зу сім не 

фа на тыч ны тэ ат рал. Я прос та люб лю го-
рад май го дзя цін ства і юнац тва, і гэ тая 
лю боў па він на сіл ка вац ца не толь кі ва 
ўспа мі нах, але і ў су час нас ці. Па-еў ра пей-
ску ад бу да ва ны го рад і доб ра ўпа рад ка-
ва ны парк ра ду юць ду шу, але асаб лі вым 
прад ме там го на ру для мя не і ма іх сяб роў 
заў сё ды бы ла на яў насць у Ма ла дзеч не 
свай го дра ма тыч на га тэ ат ра. Мы га да ва-
лі ся на яго п'е сах, да рас та лі да ра зу мен-
ня тэ ат раль ных жан раў і ста ле лі ра зам з 
яго ар тыс та мі, якія ўсё больш рас кры ва лі 
свой та лент і ўдас ка наль ва лі сцэ ніч нае 
май стэр ства.

Пра та лент і вы со кі па тэн цы ял ма ла дзе-
чан скай тэ ат раль най тру пы Ва ле рый Ані-
сен ка ка жа вель мі пе ра ка наў ча. Маў ляў, 
ар тыс там пад сі лу мно гае. Та му і па сяг нуў 
па ста ноў шчык на жанр да ку мен таль най 
дра мы. Ін сцэ ні ра ваць пуб лі цыс ты ку так, 
каб утры маць ува гу гле да ча, да па маг лі 
шы ро ка вя до мыя пес ні са вец ка га ча су, 
лю бі мыя тво ры з рэ пер ту а ру бар даў. Гэ-
тыя спе вы згла дзі лі вост рыя вуг лы і па-
спры я лі зняц цю нер во ва га на пру жан ня 
ад гор кай і ба лю чай праў ды са спо ве дзяў 
пер са на жаў. Ат мас фе ру, у якой ад бы ва-
ла ся раз бу рэн не дзяр жа вы і пе ра асэн са-
ван не кож ным яе гра ма дзя ні нам па дзей, 
аго ле най праў ды і тры вож ных перс пек тыў, 

па ві нен быў ства рыць у тым лі ку і ві дэа-
шэ раг на зад ні ку сцэ ны. На вя лі кі жаль, 
ні сцэ на, ні аб ста ля ван не для гэ та не бы лі 
пры ста са ва ны.

На дум ку Ва ле рыя Да ні ла ві ча, аб лас ны 
дра ма тыч ны тэ атр даў но вы рас з той воп-
рат кі, у якой ад бы ло ся яго ста наў лен не. 
Мно гім па ста ноў кам цес на на ма лень кай 
сцэ не і не ха пае маш та бу для ажыц цяў лен-
ня па ста ноў шчы ка мі ам бі цый ных су час ных 
ідэй. Та му спек такль па кні зе Свят ла ны 
Алек сі е віч стаў свое асаб лі вай лак му са вай 
па пер кай, якая пра яві ла на за па ша ныя га-
да мі праб ле мы. На ват на са мым па чат ку 
спек так ля фа наг ра ма з-за са ста рэ ла га 
аб ста ля ван ня не гу ча ла на поў ную моц і 
ар тыс там да во дзі ла ся ры зы коў на моц на 
спя ваць за шмат га ло сы хор. Даў но ча кае 
ад наў лен ня сцэ ніч ны рэ кві зіт.

Ва ле рый Ані сен ка імк нуў ся па ста віць 
спек такль еў ра пей ска га ўзроў ню, але на-
ват з са май вы дат най іг рой ак цё раў яму 
не зра біць гэ та га без но вых тэх на ло гій. 
Як бы гар ма ніч на ні ўпі са лі ся ў па ста ноў-
ку пер са на жы муд ра ге ліс та га ве тэ ра на 
(Ба рыс До нін), эма цы я наль най дзяў чы ны 
(Люд мі ла Ро шчы на), тра гіч най ар мян кі 
(Іры на Кля пац кая), ра ман тыч на-ўзнёс лай 
ка бе ты (Іры на Кам ыша ва) і ін шых вы ка-
наў цаў, спек так лю не ха пі ла ад па вед на га 

афарм лен ня. Дэ ка ра цыі, што пе ра хо дзяць 
з ад ной па ста ноў кі ў дру гую, так са ма па-
тра бу юць аб наў лен ня. Мож на апраў даць 
та кую ін тэр' ер ную пра сто ру сцэ ны да ку-
мен таль ным жан рам па ста ноў кі, але су-
час ны гля дач, на маю дум ку, ча кае но вых 
ін ста ля цый.

Вы рвац ца з вуз кай аб ме жа ва най пра-
сто ры мас тац кі кі раў нік вы ра шыў пе ра но-
сам спек так ля пад ад кры тае не ба, а ме-
на ві та на пры ступ кі кі на тэ ат ра «Ра дзі ма» 
пад час пра вя дзен ня ў Ма ла дзеч не свя та 
го ра да. Во пыт па доб ных экс пе ры мен таў у 
Ва ле рыя Да ні ла ві ча ёсць: на сва ім пры ся-
дзіб ным участ ку ён ла дзіў па ста ноў ку чэ-
хаў скай «Чай кі» для 150 гле да чоў. Ад нак 
та кія ра за выя ім прэ зы мо гуць вы ка рыс-
тоў вац ца час ад ча су. А тэ ат ру, тым больш 
дра ма тыч на му і з та кім шмат га до вым во-
пы там, па тра бу ец ца ад па вед ны бу ды нак і 
фі нан са выя ўкла дан ні. Ка неш не, мож на 
за клі каць тру пу са мім за раб ляць гро шы. 
Але тэ атр не вы ка нае сва ёй га лоў най мі сіі, 
за баў ля ю чы ніз ка якас ны мі п'ес ка мі тых, 
хто не да рос і не да рас це да ра зу мен ня 
са праўд на га мас тац тва. Трэ ба вы хоў ваць 
но вае па ка лен не ін тэ лі ген цыі і дзе ля гэ та-
га вар та быць ме цэ на та мі.

Ала КЛЕ МЯ НОК



ТЭ АТ РАЛЬ НАЯ ПРА ВІН ЦЫЯ
Улас ная дум каУлас ная дум ка  

Фільм Юліі Ша тун «Заўт ра» на мі-
ну лым мін скім кі на фес ты ва лі «Ліс та-
пад» стаў га лоў най бе ла рус кай сен-
са цы яй. Па-пер шае, ён быў ада бра ны 
ў кон курс «Ма ла досць на мар шы», 
ча го з ай чын ны мі філь ма мі да гэ туль 
не зда ра ла ся, а па-дру гое, па ка заў 
са праў ды вы дат ны прык лад без бюд-
жэт най, але пра ду ма най, кі не ма та-
гра фіч най, асэн са ва най кар ці ны. 
Шмат спрэ чак вы клі ка ла пе ра мо га 
філь ма Юліі Ша тун у На цы я наль ным 
кон кур се і хва ля па ша ны ў яго бок. 
Па куль ад ны ба чы лі на эк ра не да-
рэ чны мас тац кі воб раз рэ ча іс нас ці 
пра він цый на га бе ла рус ка га го ра да, 
нех та не мог змі рыц ца з яго тэх ніч-
най «прос тас цю» і без бюд жэт нас цю. 
Ад асоб ле насць «Заўт ра» ад вя лі кай 
кі на ін дуст рыі са праў ды ста ла для не-
ка га ка ме нем спа тык нен ня, фільм на-
ват уда сто іў ся на мё ку ў тым лі ку на 
ся бе ў спі чы мі ніст ра куль ту ры.

Тым не менш кар ці на Юліі Ша-
тун ака за ла ся ў спі се най леп ша га, 

што на ша кі на сфе ра пра па на ва ла 
за апош нія га ды. Яна па ка за ла пра-
лі ча ны воб раз ма лень ка га бе ла рус-
ка га го ра да, дзе жы вуць звы чай ныя 
муж з жон кай, сын якіх ву чыц ца ў 
Мін ску. Бы лы вы клад чык анг лій скай 
мо вы рас кід вае ліс тоў кі па паш то вых 
скры нях, вя чэ рае рэ дзень кім су пам, 
до рыць жон цы на свя та шпа ле ры, бя-
рэ курт ку для сы на ў рас тэр мі ноў ку, 
пад час ві зі ту ў Мінск эка но міць на 
мет ро. Вель мі ха лод ны ў пе ра нос-
ным сэн се фільм па каз вае, як звы-
чай ная сям'я ін тэ лі ген таў му сіць кан-
цэнт ра вац ца на бы та вых пы тан нях, 
страч вае ка му ні ка цыю па між са бой 
і па сут нас ці, ка неш не, не жы ве, а 
вы жы вае.

У Мар се лі «Заўт ра», да рэ чы, у па-
шы ра най вер сіі, паў дзель ні чае ад ра-
зу ў трох кон кур сах — Між на род ным, 
Кон кур се дэ бют ных філь маў і Кон кур-
се аса цы я цыі фран цуз скіх кі на тэ ат раў 
GNСR.

Пра «Хрус таль» мы па куль ве да ем 
ма ла, бо на вя лі кім эк ра не ў Бе ла ру сі 
фільм не па каз ваў ся. За тое мы ве да-
ем Да р'ю Жук — бе ла рус ку, якая скон-
чы ла Гар вард скі і Ка лум бій скі ўні вер-
сі тэ ты і сён ня жы ве ў ЗША. Ужо доў гі 
час яе ка рот ка мет раж ка «Са праўд ная 
аме ры кан ка» зай мае то па вае мес ца 
ся род бе ла рус ка га ка рот ка га мет ра 
— яна рас каз вае пра дзяў чы ну, што 
пры еха ла па аб ме не ў аме ры кан скую 
сям'ю і пры нес ла ў яе пэў ны дух бун-
тар ства.

«Хрус таль» так са ма да ты чыц ца 
гэ та га «мос та» па між пост са вец кай 
мо лад дзю і аме ры кан скі мі маг чы мас-
ця мі. Кар ці на рас каз вае, як ма ла дая 
дзяў чы на ро біць па мыл ку ў ві зе, ры зы-

куе стра ціць сваю аме ры кан скую ма ру 
і вы му ша на за тры мац ца ў пра він цый-
ным ін дуст ры яль ным га рад ку. Фільм 
па каз вае «ма ла дзёж ныя пад поль ныя 
рэй вы, сты хій ныя рын кі, ма ры ма ла-
дых лю дзей пра эміг ра цыю і жыц цё 
пра він цыі, што за сты ла ў ча се».

«Хрус таль» зды маў ся ў на шай кра і -
не пры ўдзе ле кі на кам па ній Бе ла ру-
сі, ЗША, Гер ма ніі і Ра сіі. На фес ты-
ва лі ў Кар ла вых Ва рах ён ад крые і 
паўдзельнічае ў кон курсе «Ад Ус хо ду 
да За ха ду». Да рэ чы, апош нім іг ра вым 
бе ла рус кім філь мам у пра гра ме чэш-
ска га фо ру му бы ла «Аку па цыя. Міс тэ-
рыі» Анд рэя Ку дзі нен кі 2004 года.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



«Заўт ра» Юліі Ша тун.

«Хрус таль» Да р'і Жук.


