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Су гуч чаСу гуч ча Ім ёны ў ка ме ні
Не ўза ба ве, ужо ў са ка ві ку, у ме ма ры яль ным комп лек се «Трас-

ця нец» ад кры ец ца но вы аб' ект — пом нік «Ма сіў ім ёнаў». Ён 

уша нуе па мяць больш як 10 ты сяч аў стрый скіх яў рэ яў — ах-

вяр ла ге ра смер ці. На огул, гэ та ўні каль ны на сён ня прык лад 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва ў га лі не мас тац тва і ад наў лен ня 

гіс та рыч най па мя ці па між Бе ла рус сю і Аў стры яй.

Да рэ чы, гэ та пер шая кра і на, якая ад гук ну ла ся на пра па но ву Бе ла ру сі 
ўзвес ці на цы я наль ныя пом ні кі ў па мяць аб за гі ну лых пад час Вя лі кай Ай чын-
най вай ны ў ла ге ры смер ці по бач з вёс кай Ма лы Трас ця нец. Урад Аў стрыі 
не толь кі вы сту піў іні цы я та рам, але і фі нан са ва пад тры маў пра ект.

На пя рэ дад ні ад крыц ця пом ні ка ў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
мас тац тваў прай шоў се мі нар з удзе лам гіс то ры каў, прад стаў ні коў 
дып ла ма тыч ных мі сій, скульп та раў і ар хі тэк та раў, якія ў роз ныя га ды 
пра ца ва лі над ства рэн нем ме ма ры яль на га комп лек су.

«Бе ла русь мае вя ліз ны во пыт ва ўша на ван ні ах вяр па мя ці Дру гой 
су свет най вай ны, — на гад вае рэк тар Ака дэ міі мас тац тваў Мі ха іл 

БА РАЗ НА, — та му ідэю пом ні ка пра па на ваў аў стрый скі ар хі тэк тар Да ні-
эль Сан вальд, але на эта пе пад рых тоў кі ўтва рыў ся ўжо аў тар скі ка лек тыў, 
ку ды ўвай шоў наш бе ла рус кі скульп тар Кан стан цін Кас цю чэн ка».

На га да ем, ад крыц цё пер шай чар гі ме ма ры яль на га комп лек су «Трас-

ця нец» ад бы ло ся ле там 2015 го да, а ле тась з удзе лам прэ зі дэн таў трох 

кра ін — Бе ла ру сі, Аў стрыі і Гер ма ніі — у мес цы ма са вых рас стрэ лаў ва 

ўро чы шчы Бла га ўшчы на, дзе пад час вай ны бы лі зні шча ны ка ля 150 ты сяч 

ча ла век, прай шоў мі тынг-рэ кві ем і ад крыц цё дру гой чар гі ме ма ры я ла.

Прад стаў нік фе дэ раль най кан цы ля рыі Аў стрыі Пія Ма рыя 

ШОЛЬ НБЕР ГЕР пад крэс лі ла, што рэа лі за ва ны сё ле та су мес ны пра ект 
вель мі важ ны і па трэб ны не толь кі для гра мад ства абедз вюх на шых кра-
ін, але і на больш гла баль ным уз роў ні: «У мно гіх на слы ху наз вы буй ных 
на цысц кіх ла ге раў смер ці, але Ма лы Трас ця нец для вя лі кай коль кас ці 
лю дзей да гэ туль за ста ец ца бе лай пля май у гіс то рыі. Між тым прод кі, 
сва я кі мно гіх су час ных аў стрый цаў — у тым лі ку тых, якія пра жы ва юць 
сён ня ў ін шых кра і нах, — ля жаць у Трас цян цы. Та му мы спа дзя ём ся, што 
ад крыц цё пом ні ка і да лей шая су мес ная пра ца па ўве ка ве чан ні па мя ці 
ах вяр ла ге ра смер ці да зво ліць лік ві да ваць гэ ту пля му».

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Аў стрыі ў Бе ла ру сі Ала і зія 

ВЁР ГЕ ТЭР па дзя ка ва ла ўсім, хто ўдзель ні чаў у пра ек це, і за ўва жы ла: 
«Пра ца бы ла здзейс не ная лі та раль на за год — гэ та вель мі ка рот кі 
тэр мін для пра ек таў та ко га маш та бу. Мы ўжо мно гае да ве да лі ся ад но 
аб ад ным і шмат ча му на ву чы лі ся: на прык лад, пры вы ра бе ма ну мен та 
бы лі вы ка ры ста ны іна ва цый ныя па ды хо ды да ма тэ ры я лаў, каб тыя і 
ад па вя да лі мас тац кай кан цэп цыі, і да зво лі лі пом ні ку за ха ваць вон ка вы 
вы гляд ва ўмо вах бе ла рус ка га клі ма ту».

...Сам ма ну мент уяў ляе са бой па стаў ле ныя на ад мыс ло вы па ста-
мент дзе сяць ка лон, што сім ва лі зу юць дзе сяць эша ло наў з аў стрый скі-
мі яў рэ я мі, якіх дэ пар та ва лі з Ве ны і вы вез лі ў ла гер пад Трас цян цом, 
каб бяз лі тас на зні шчыць. (Па вод ле пад лі каў су час ных да след чы каў, 
з больш як ты ся чы вен скіх яў рэ яў цу дам ура та ва лі ся хі ба 17 ча ла век 
— пе ра важ на з пер ша га эша ло на, які на кі ра ва лі ў Мін скае ге та.) На 
кож най ка ло не — ім ёны, част ко ва раз мы тыя, па ўсцёр тыя, як ча сам сці-
ра юц ца яны з на шай па мя ці. Пры чым не проз ві шчы, а ме на ві та ім ёны, 
якія маг лі на ле жаць дзе цям і да рос лым, аду ка ва ным і не пісь мен ным: 
Іда, Бо рух, Стэ фан, Тэ а фі ла, Эль за, Рэ нэ — і ты ся чы ін шых. Гэ тыя ім ё-
ны вя до мыя, бо ад зна ча ны ў транс парт ных спі сах, якія скру пу лёз на 
скла да лі на цыс ты, і ад ноў ле ныя на жоў тых шыль дач ках, якія пры вез ла 
з Аў стрыі іні цы я тыў ная гру па з лі ку сва я коў тых, хто за гі нуў у Бла га ў-
шчы не. А вось імен ных спі саў зні шча ных у ла ге ры смер ці бе ла рус кіх 
яў рэ яў і ўлас на бе ла ру саў ня ма, бо ар хіў СД знік...

«Ве да е це, мож на мно га чы таць пра вай ну, гля дзець хро ні ку, ха дзіць 
у му зеі. Але ка лі ты ста іш на ўскрай ку ямы-пе чы і ба чыш рэй кі, на якія 
кла лі дро вы для спаль ван ня лю дзей, ка лі ба чыш цю бік зуб ной па сты 
аль бо яшчэ не рас па ка ва ную бля шан ку з ле ка мі, то ўсве дам ля еш і 
пе ра жы ва еш маш таб тра ге дыі на шмат глы бей, — пры зна ла ся пад час 
су стрэ чы ар хі тэк тар Га лі на ЛЕ ВІ НА, дач ка зна ка мі та га бе ла рус ка-
га ар хі тэк та ра Ле а ні да Ле ві на і ад на з яго су аў та раў па ме ма ры я ле 
«Апош ні шлях» ва ўро чы шчы Бла га ўшчы на. — Вы ка заць сло ва мі, пра-
мо віць пуб ліч на гэ тыя эмо цыі не маг чы ма. Але, ма быць, ме на ві та яны 
не да юць на ноў пра біц ца па раст кам ня на віс ці і пры му ша юць лю біць 
лю дзей — усіх, не за леж на ад іх на цы я наль нас ці і ве ра выз нан ня...»

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та атры ма ны ад па соль ства Аў стрыі ў Бе ла ру сі.

Вы стаў каВы стаў ка
ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 

МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ
Ра бо ты амаль трыц ца ці май-

строў, зме шча ныя ў мас тац-

кай га ле рэі «Уні вер сі тэт куль-

ту ры», вы ка на ныя ў роз ных 

жан рах і тэх ні ках, але аб' яд-

на ныя ад ным — лю боўю да 

го ра да, дзе аў та ры жы вуць і 

пра цу юць.

...Больш як дзе сяць га доў та му 
ў Мін ску пра хо дзі ла Рэс пуб лі кан-
ская мас тац кая вы стаў ка, па вод ле 
ма тэ ры я лаў якой быў вы пу шча ны 
ка та лог «Жо дзін цы». І вось ця пер 
яны вяр ну лі ся зноў — з экс па зі цы яй 
«Арт-Жо дзі на», у якой ад люст ра ва-
ны ад мет ны по гляд, асаб лі вас ці ме-
на ві та жо дзін скай мас тац кай шко-

лы, сты ліс тыч ныя і ка ла рыс тыч ныя 
по шу кі яе на шчад каў.

Жо дзі на — гэ та не толь кі Бе-
лА Зы, гэ та сціп лая і кра наль ная 
пры га жосць ма лой ра дзі мы, якую 
мяс цо выя мас та кі ўме юць за ўва-
жаць лі та раль на паў сюль: ад ма-
ляў ні чых пей за жаў у га рад скім 
пар ку ці на ўскра і не да парт рэ таў 
су час ні каў. Рэа лізм і аб страк цыя, 
зра зу ме лая ўсім па тры я тыч ная 
тэ ма ты ка, ар на мен таль ная сты-
лі за цыя і тон кія на мё кі сім ва-
ліз му — раз на стай насць ра бот, 
а іх прад стаў ле на ў экс па зі цыі 
больш за во сем дзе сят, на са мрэч 
ураж вае.

Як ад зна чы ла на чаль нік ад дзе-

ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі Жо дзін ска га 

гар вы кан ка ма Іры на КАР ПО ВІЧ, 
та кая вы яз ная вы стаў ка — «пер-
шая, але не апош няя».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Ле тась «За ла то га мядз-
ве дзя» атры ма ла «Не да-
ты ка» пра жан чы ну, што 
не вы но сіць да кра нан няў, і 
яе сек су аль нае жыц цё. Да 
гэ та га бы ла пя шчот ная і 
кры ху фэн тэ зій ная кар ці-
на «Пра це ла і ду шу» — 
пра двух су пра цоў ні каў 
прад пры ем ства, што ба-
чаць ад ны і тыя ж сны, 
дзе з'яў ля юц ца ка хан ка-
мі-але ня мі. У 2016 го дзе 
най леп шым стаў да ку-
мен таль ны фільм «Мо ра 
ў аг ні», што за кра нуў та-
ды ак ту аль нае пы тан не 
бе жан цаў. По тым — кар-
ці на іран ска га рэ жы сё ра 
Джа фа ра Па на хі, яко му 
за ба ро не на зай мац ца кі-
но, «Так сі»; ну ар пра «са-
праўд ны» Кі тай Дзяа Іна-
ня «Чор ны ву галь, тон кі 
лёд»; ру мын ская «По за 
дзі ця ці» і так да лей.

Ка лі час та вы бар га-
лоў ных кі на фес ты ва ляў 
мож на на зваць кан' юнк-
тур ным, сё лет няе жу-
ры Бер лі на ле на ча ле з 
фран цуз скай акт ры сай 
Жуль ет Бі нош, зда ец ца, 
ад су ну ла ўсе маг чы мыя 
кан тэкс ты і за ся ро дзі ла ся 
на кі но. «Сі но ні мы», якія 
рас каз ва юць пра жа дан-
не Яа ва з Із ра і ля стаць 
фран цу зам, ка неш не, да-
ты чац ца рэ аль ных ка тэ-
го рый, кра ін і ру хаў, але 
ро бяць іх амаль умоў ны-
мі ў пры ват най гіс то рыі.

Праў да, не па спе ла 
Бер лі на ле раз даць пры-
зы, як з Фран цыі прый-
шлі на ві ны пра апа га не-

ныя над пі са мі яў рэй скія 
мо гіл кі і ты ся чы лю дзей, 
што на ву лі цах ма са-
ва вы сту па юць су праць 
ан ты се мі тыз му. То-бок 
пэў ны па ра дак дня на 
Жуль ет Бі нош усё ж мог 
паў плы ваць, хоць ка лі кі-
но доб рае, якая роз ні ца.

Да рэ чы, ра шэн не жу-
ры асноў на га кон кур су 
сё ле та су па ла з агу ча ным 
на дзень ра ней мер ка ван-
нем жу ры Між на род най 
фе дэ ра цыі кі на кры ты каў 
FІРRЕSСІ, якое так са ма 
на зва ла «Сі но ні мы» най-
леп шым філь мам.

Част ко ва аў та бія гра-
фіч ная кар ці на — рэ жы-
сёр На даў Ла під у свой 
час так са ма пе ра ехаў у 
Па рыж — рас па вя дае пра 
по шу кі ся бе і свай го мес-
ца ў гэ тым све це. Амаль 
ка зач ным сю жэ там, эпі-
зо да мі, ус пыш ка мі.

Та кім чы нам, із ра іль-
ця нін Яаў пас ля дэ ма бі лі-
за цыі пры ехаў у Па рыж, 
каб стаць са праўд ным 
фран цу зам. У ад роз нен-

не ад Ма ра та на кар ці не 
Жа ка Луі Да ві да, Яаў жы-
вы, ледзь. Быц цам мэ та-
на кі ра ва на ён прый шоў у 
гэ ту ква тэ ру, да стаў ключ 
з-пад ды ван ка, зай шоў у 
пус тыя па коі, але хто яму 
гэ та пад ка заў і ці пад каз-
ваў уво гу ле — не вя до ма. 
Так са ма за гад ка ва, па-
куль га лоў ны ге рой пры-
мае душ пе рад ад чы не-
ны мі вок на мі, з ква тэ ры 
зні ка юць яго па жыт кі.

І ка зач насць пра цяг-
ва ец ца. За мёрз ла га, яго 
зна хо дзяць су се дзі Эміль 
і Ка ра лі на, пры но сяць у 
сваю ква тэ ру, ада гра ва-
юць, апра на юць у мод нае 
па лі то, што бу дзе аран жа-
вець на па рыж скіх ву лі цах 
на пра ця гу ўся го філь ма, 
да юць сто сік роз на ка ля-
ро вых ка шуль, пач ку еў-
ра і ад пус ка юць у сціп лае 

жыл лё з дзір кай у сто лі. 
Яаў за ткне яе ка шу ля мі.

Га лоў ны ге рой ад маў-
ля ец ца ад сва ёй мо вы, 
па збя гае кан так таў з 
баць кам, «ад дае» свае 
гіс то рыі но ва му сяб ру 
Эмі лю, хо дзіць па па-
рыж скіх да ро гах і бяс-
кон ца паў та рае сі но ні мы 
на фран цуз скай мо ве. З 
пер шых хві лін яго кі дае 
ад шы коў най пус тэ чы да 
за поў не ных да стат кам 
пра сто раў, ад ква тэ ры з 
дзір кай у сто лі да яр кай 
ве ча рын кі для бес тур бот-
ных ба га це яў, ад адзі но-
ты да жа ніць бы.

Та кой роз най і су пя-
рэч лі вай ма за і кай для 
яго ста но віц ца Па рыж, 
дзе дні Яа ва раз бі ва юц ца 
на шэ раг не лі ней ных і ча-

сам не ла гіч ных эпі зо даў. 
Пе ра хо дзя чы ад ад на го 
да дру го га, Яаў за ста ец-
ца ўсё ж са мім са бой і, 
зда ец ца, не зна хо дзіць у 
Па ры жы свай го мес ца, 
та му ў вы ні ку сім ва ліч на 
«за бі рае» свае гіс то рыі 
на зад. Быц цам яны ста лі 
важ ны мі зноў.

Ку ча сі но ні маў, не вы-
тлу ма чаль нас цяў, ня вы-
зна ча нас цяў ро бяць яго 
по шук та кім скла да на-
злу ча ным, якім ён, улас-
на, і з'яў ля ец ца. Пра паўз-
ці па між на га мі тан цо раў 
на ве ча ры не да ста ла з 
хле бам, мас тур бі ра ваць 
для гей-ча со пі са, ажа ніц-
ца, ха дзіць на кур сы для 
эміг ран таў, кры ты ка ваць 
іг ру ар кест ра — ад го ла-
ду, для апа рыж ван ня, 
дзе ля но вай ідэн тыч нас-
ці, усё ж за ста ю чы ся із-
ра іль ця ні нам Яа вам.

Гэ ты ха ос без па чат ку 
і без кан ца, ліш ніх тлу-
ма чэн няў, па кою, за тое 
з пры ваб най за ця тас цю 
га лоў на га ге роя, ка міч-
нас цю, ад сыл ка мі да Біб-
ліі, ду хам Но вай хва лі і 
ар хі тэк тур ны мі сім ва ла мі 
Па ры жа ка жа, якая ўмоў-
насць гэ тае сваё мес ца.

На даў Ла під, зда ва ла-
ся б, за кра нуў неш та ак-
ту аль нае, але ў эс тэ ты-
цы філь ма, якая поў нас-
цю пе ра кры вае лю быя 
прэ тэн зіі на кан' юнк ту ру 
ці неш та на кшталт, яно 
ста но віц ца ўся го толь кі 
не аб ход най кан вен цы-
яй для раз віц ця сю жэ та. 
Аль бо яго не раз віц ця, 
бо наз ва ха рак та ры зуе 
не толь кі сі но ні мы, якія 
Яаў бяс кон ца паў та рае, 
гле дзя чы са бе пад но гі, 
але і сі на ні міч ныя сцэ-
ны, кож ная з якіх толь кі 
па-но ва му апіс вае ад ну 
і тую ж лі нію.

Га лоў ны ге рой нер во-
ва блу кае па Па ры жы, і 
нам па да ец ца, што гэ ты 
не спа кой пе ра ўтва ра ец ца 
ў стыль жыц ця ча ла ве ка, 
які ўпэў не на шу кае сваё 
мес ца ў Фран цыі, але і 
мае шу каць яго тут, маг-
чы ма, да кан ца жыц ця.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фес ты вальФес ты валь

Што гэ та за фільм,
які Бер лі на ле на зва ла най леп шым
Пры го жы хло пец ля жыць у ван не пус той 

эліт най ква тэ ры Па ры жа дак лад на як 

рэ ва лю цы я нер-жур на ліст Ма рат на ад ным 

з най вя до мей шых фран цуз скіх па лот наў 

Жа ка Луі Да ві да. Хто ён, жы вы ці мёрт вы, 

як ён знай шоў гэ ту ква тэ ру, ад куль ве даў, 

дзе зна хо дзіц ца ключ, хто скраў яго воп рат ку 

і хто тыя лю дзі, што за ім за раз на зі ра юць? 

Поў нае пы тан няў, за га дак і не ла гіч нас цяў 

ася род дзе, як і цэ лая кар ці на, як і са мо 

жыц цё, рас па ча ло но вы фільм На да ва 

Ла пі да «Сі но ні мы», які атры маў «За ла то га 

мядз ве дзя» Бер лін ска га між на род на га 

кі на фес ты ва лю. І гэ та, на пэў на, 

адзін з най ці ка вей шых ула даль ні каў 

га лоў най уз на га ро ды Бер лі на ле 

за апош ні час.

У ста ліч ную га ле рэю пры еха ла 
экс па зі цыя «Арт-Жо дзі на»
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