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Так зда ра ец ца: ад ной чы 
за па дуць у ду шу гу кі — і ні як 
ад іх не па зба віц ца. Утай ма-
ваць толь кі ад ным шля хам: 
да лу чыц ца. Ло гі ка му зы кан-
та. Яна пад па рад ка ва ла свя-
до масць хлоп чы ка, які жыў у 
ма лень кім го ра дзе. Што бы-
ло ра біць з ім? Рос у прос тай 
сям'і, але баць кі зра зу ме лі: 
трэ ба пад тры маць, ка лі гэ-
та сур' ёз на, то неш та мо жа 
атры мац ца. Пер шай пры-
ступ кай да пра фе сіі ста ла 
му зыч ная шко ла ў Ма зы ры. 
Го рад свай го па чат ку Мі ха іл 
Фін берг бу дзе апя каць ужо 
стаў шы вя до мым ды ры жо-
рам: без ліч кан цэр таў ады-
грае ўжо ра зам з ар кест рам, 
ство ра ным 30 га доў та му.

І гэ та яшчэ ад на лю боў, 
якая ідзе з ім па жыц ці, — ар-
кестр. Іх бы ло не каль кі, калі 
лічыць ад та го, дзе атры маў пер шае му зыч-
нае вы ха ван не: пры ва ен ным ар кест ры. Ма рыў 
стаць «ге не ра лам» у гэ тай спра ве, ужо ў Ака-
дэ міі му зы кі ву чыў ся як ды ры жор. І па сту по ва 
ра зу меў, у чым асаб лі васць та ко га ка лек ты-
ву, як ар кестр, дзе ў су гуч чы роз ных ін стру-
мен таў па він на на ра дзіц ца му зы ка. Не каль кі 
га доў іг раў у ар кест ры Бе ла рус ка га ра дыё і 
тэ ле ба чан ня. І вя лі кую част ку жыц ця — ужо як 
ды ры жор — пры свя ціў ар кест ру бе ла рус ка га 
цыр ка. Та ды ўжо за гу ча ла імя ды ры жо ра. Але 
ха це ла ся іг раць сваю му зы ку — тое, што ад-
чу ва ла ся па трэб ным, і тое, што маг ло б пра дэ-
ман стра ваць май стэр ства му зы кан таў.

30 га доў та му яму да лі маг чы масць ства-
рыць асоб ны ка лек тыў. Дзяр жаў ны ар кестр 

сім фа ніч най і эст рад най му зы кі. Вя до мы як 
кан цэрт ны. Ця пер — на цы я наль ны і ака дэ-
міч ны. Яго гіс то рыя пра тое, як лю боў да-
каз ва ец ца па ста ян най пра цай. Што дзён най і 
да во лі на пру жа най. Гэ та толь кі па тэ ле транс-
ля цыі вы гля дае ўсё пры го жа і прос та. Але 
ка лі слу ха еш адзін кан цэрт, то не ду ма еш, 
што мог быць яшчэ кан цэрт учо ра, па за ўчо ра 
ці ты дзень та му. Прад стаў ляць шмат роз ных 
пра грам за год — гэ та дзіў ная здоль насць 
ар кест ра пад кі раў ніц твам Фін бер га, які іг рае 
па пу ляр ныя ме ло дыі і джаз, здоль ны па ка-
заць су свет ную ака дэ міч ную кла сі ку і прад-
ста віць бе ла рус кую му зы ку так, каб яна на-
доў га за ста ва ла ся, жы ла ў гра мад стве. Каб 
прый шла лю боў да яе.

Та му што, каб па лю біць, 
трэ ба ве даць, якая яна, кім 
ства ра ла ся. Слу хаць — і ра-
зу мець, ча му та кая. Гэ та тое, 
што ста ла част кай вя лі кай 
асвет най дзей нас ці На цы-
я наль на га кан цэрт на га ар-
кест ра Бе ла ру сі, які фак тыч-
на ства рыў сет ку ка мер ных 
фес ты ва ляў у роз ных кут ках 
кра і ны. Пад час кан цэр таў 
му зы ку не толь кі іг ра юць, яе 
прад стаў ля юць як зор ку, рас-
каз ва юць пра аў та раў і тлу-
ма чаць кан тэкст, у якім яна 
ства ра ла ся. Та му што для 
на шай куль ту ры ра зу мен не 
кан тэкс ту мае вы ключ нае 
зна чэн не.

У Мі ха і ла Фін бер га ад чу-
ван не бе ла рус ка га кан тэкс ту 
вель мі тон кае. Час ства рэн ня 
ар кест ра су паў з вя лі кім пе-
ра ўтва рэн ня мі. І пра ца гэ та га 

ка лек ты ву ні бы та апя ва ла ства рэн не кра і ны. 
Ар кестр Фін бер га пра па на ваў пра гра мы на 
вер шы бе ла рус кіх паэ таў: ад кла сі каў — Ку-
па лы, Ко ла са, Баг да но ві ча да су час ні каў — 
Ба ра ду лі на, Гі ле ві ча... Дзей нас ці гэ та га ка-
лек ты ву і яго кі раў ні ка на ша кра і на аба вя за-
на іс на ван нем На цы я наль на га фес ты ва лю 
бе ла рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла дзеч не. І ка-
лі б ар кестр ра біў толь кі гэ ты фес ты валь, то 
гэ та ўжо бы ла б да стат ко вая пад ста ва для 
па ва гі. Але іх знач на больш — ад ма лень кіх 
ка мер ных да між на род ных. Больш му зы кі, у 
якой ня ма пад ма ну. І на род ная лю боў. Квет кі 
і апла дыс мен ты.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. 
tsimoshyk@zviazda.by

Біб лей скія сю жэ ты і ге роі 
мі фа ло гіі, звык лыя бе ла-
рус кія края ві ды і эк зо ты-
ка суб тро пі каў, зна ка выя ў 
гіс то рыі асо бы і парт рэ ты, 
вя до мыя вуз ка му ко лу лю-
дзей... Раз на стай насць у 
фар бах, па ме рах па лот наў 
і на ват тэх ні ках — ме на ві та 
та кой ба чыц ца вы стаў ка ма-
ла до га мас та ка, якая экс па-
ну ец ца ў Га рад ской мас тац-
кай га ле рэі тво раў Ле а ні да 
Шча мя лё ва.

Праў да, ма ла дым яго мож на 
на зваць хі ба толь кі па ўзрос це. 
У твор чай скар бон цы Кі ры ла 
Мель ні ка — ка ля 200 жы ва піс-
ных і 150 гра фіч ных ра бот.

На трэ цяй пер са наль най вы-
стаў цы мас та ка прад стаў ле ны 
амаль двац ца ці га до вы пе ры яд 
твор чай дзей нас ці. Са мая ран-
няя ра бо та ў экс па зі цыі — парт-
рэт ма ці. Гэ тую кар ці ну Кі рыл 
Мель нік пі саў яшчэ бу ду чы на-
ву чэн цам Мінск ага мас тац ка га 
ву чы лі шча імя Гле ба ва.

Уво гу ле пер шая ра бо та ім бы ла 
ство ра на ў 13-га до вым уз рос це. 
Мас тац твам за ха піў ся яшчэ ра ней. 
У сту дыю, дзе пра ца ва лі бе ла рус-
кія мас та кі Вік тар Ва ран ке віч і Ва-
ле рый Гар дзі ен ка, вась мі га до ва-
га хлоп чы ка пры вя ла ста рэй шая 
сяст ра. У вы ні ку мас та кі ста лі для 
яго пер шы мі на стаў ні ка мі.

Але га лоў ным на стаў ні кам для 
Кі ры ла Мель ні ка, без умоў на, быў 

Мі ха іл Са віц кі. Парт рэт на род на-
га мас та ка, па до ра ны май стру 
пры жыц ці, так са ма мож на ўба-
чыць на вы стаўцы. Ге рой Бе ла-
ру сі ча су на аса біс тыя су стрэ чы 
не шка да ваў — у хо дзе шмат-
лі кіх гу та рак, ус па мі наў і раз ваг 
ён уво дзіў ма ла до га мас та ка ў 
асоб ны за мкнё ны свет, да стат-
ко ва да лё кі ад рэ аль нас ці. Мі ха іл 
Са віц кі звы чай на ску піў ся на па-
хва лу, але парт рэ там за стаў ся 
за да во ле ны.

— Мі ха іл Анд рэ е віч мне на-
стой лі ва ра іў экс пе ры мен та-
ваць, шу каць но выя шля хі ў 
твор час ці, не за цык лі вац ца на 
пэў ным сты лі, — га во рыць Кі-
рыл Мель нік, які, да рэ чы, пра-
цуе ў Мас тац кай га ле рэі Мі ха-

і ла Са віц ка га. Ме на ві та тут на 
па ста ян ным за хоў ван ні зна хо-
дзіц ца і гэ ты парт рэт на род на га 
мас та ка Бе ла ру сі.

Парт рэт — адзін з лю бі мых 
жан раў Кі ры ла Мель ні ка. Ад-
люст роў ва ю чы ры сы тва ру фар-
ба мі, мас так спра буе пе ра даць 
на строй свай го ге роя, яго ха рак-
тар. А ча сам і пэў ныя эмо цыі — 
на прык лад, та ды, ка лі Юрый Га-
га рын ідзе да ўра да вай тры бу ны 
пас ля па лё ту ў кос мас, ці ў той 
мо мант, ка лі ма ла ды Шас та ко-
віч раз ва жае над сва ёй пер шай 
сім фо ні яй. Ці ка ва, што ра бо ту 
аса біс та аца ні ла трэ цяя жон ка 
кам па зі та ра.

Біб лей ская і мі фа ла гіч ная тэ-
ма ты кі пры сут ні ча юць у больш 
ран ніх ра бо тах мас та ка. Ён па-
свой му трак туе вя до мыя біб лей-
скія сю жэ ты, не зу сім тра ды цый-
на ба чыць мі сію сва іх га лоў ных 
ге ро яў. Па сло вах Кі ры ла Мель-
ні ка, ча сам, ка лі толь кі за ра джа-
ец ца кар ці на, пер шы ма тыў не 
заў сё ды звы чай ны. Так бы ло з 
ра бо тай «Наш дом». На па лат-
не — вы гляд Зям лі з кос ма су, 
дзе ад люст ра ва ны яе сім ва лы: 
баць ка з сы нам, ма ці з не маў лят-
кам, ста рая, плён іх працы, яг ня, 
го луб мі ру.

— У ста лым уз рос це мас так 
па ві нен вы ра шаць больш скла да-
ныя за да чы, — лі чыць мас так. — 
Са віц кі не раз ка заў пра тое, што 
мас так му сіць ад люст роў ваць 
час, ён на ват мо жа пе ра тва рыць 
ім гнен не ў веч насць. Я так са ма 
пры трым лі ва ю ся гэ тых аб стракт-
ных ары ен ці раў. Фо та зды мак — 
гэ та ім гнен ная фік са цыя, кар ці на 
ж пе рад ае эпо ху.

Да кра нуц ца да эпох, ад люст-
ра ва ных Кі ры лам Мель ні кам, 
мож на да 5 са ка ві ка ўключ на. 
По тым вы стаўка «пе ра е дзе» ў 
Прэ зі дэнц кую біб лі я тэ ку.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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ПА МІЖ 
ПРО ЗАЙ 

І НА ВУ КАЙ
Між на род ны дзень род най мо вы 
ад свят ка ва лі ў кні гар ні «Вя нок»

Тут пра вёў су стрэ чу з чы та ча мі док тар 
фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, ды рэк-
тар Ін сты ту та лі та ра ту раз наў ства імя 
Ян кі Ку па лы НАН Бе ла ру сі Іван СА ВЕР-
ЧАН КА.

— Сё ле та мы ўпер шы ню за пра ша ем да ся-
бе аў та ра. Па доб ныя су стрэ чы — гэ та асвет-
ніц кая спра ва як для су пра цоў ні каў кні гар ні, 
так і для слу ха чоў, — рас па вя дае за гад чы ца 
кні гар ні На тал ля ЧЫ ЖЭЎ СКАЯ. — Спа дзя-
ю ся, што з кож ным ра зам іх фар мат бу дзе 
толь кі па шы рац ца.

Асноў ны на пра мак дзей нас ці пра фе са-
ра — фі ла ло гія, гіс то рыя і фі ла со фія. Ён пра-
во дзіць на ву ко выя да сле да ван ні, пі ша лі та ра-
тур на-мас тац кія і гіс та рыч ныя тво ры.

— Мая пра ца па доб ная да пра цы фі ло ла га. 
Яна ма руд ная і цяж кая. Я вы ву чаю ар хі вы, 
гар таю ста ра жыт ныя да ку мен ты. Шмат ча су 
зай мае асэн са ван не пра чы та на га, — рас па-
вя дае Іван Ва сі ле віч. — Каб доб ра ва ло даць 
тэ май, трэ ба мець шы рэй шыя ве ды. Ра ней 
бы ло больш ча су, каб зай мац ца твор чай пра-
цай і зна хо дзіць но выя звест кі. За раз воль-
на га ча су менш, але з'я ві лі ся во пыт і грун-
тоў ныя ве ды ў па раў на нні з тым, што бы ло 
ў ма ла дыя га ды.

Асаб лі вае мес ца ў скар бон цы аў та ра зай-
мае ра бо та «Ста ра жыт ная паэ зія Бе ла ру сі 
XVІ — пер шай па ло вы XVІІ ст.». У кні зе са бра-
ны звест кі пра лі та ра ту ру та го ча су: асноў ных 
пісь мен ні каў і іх тво ры.

— На яў насць паэ зіі свед чыць пра цы ві-
лі за ва насць на ро да, — ад зна чае Іван Ва сі-
ле віч. — На на шых зем лях іс на ва ла вя лі кая 
куль ту ра, у якой гар ма ніч на пе ра пля та лі ся 
са цы яль ныя і рэ лі гій ныя па дзеі. Гэ та пе ры яд 
пос пе хаў у гіс то рыі кра і ны.

Зу сім ня даў на ў вы да вец тве «Мас тац кая 
лі та ра ту ра» па ба чы ла свет но вая гіс то ры-
ка-мас тац кая кні га да след чы ка «Ула да пя-
чат кі». У ёй уз ноў ле ныя па дзеі ста ра жыт най 
гіс то рыі Бе ла ру сі, якія звя за ны з по ста ця мі 
Раг ва ло да, Раг не ды, Усяс ла ва Ча ра дзея, 
Мін доў га.

Цу доў най маг чы мас цю за даць пы тан ні 
гос ці су стрэ чы ска рыс та лі ся ў поў най ме ры. 
Пы та лі ся пра твор чыя пла ны і ма ры, пос пе хі 
пад час ву чо бы ва ўні вер сі тэ це, цяж кас ці пра-
цы, на ві ны ў воб лас ці лі та ра ту ры. Асаб лі ва іх 
ці ка ві лі праб ле мы змян шэн ня коль кас ці чы та-
чоў і зні жэн ня ўва гі да но вых кніг.

— Лі та ра ту ра — гэ та ўні вер саль ны ін стру-
мент для на быц ця ве даў, — ад ка заў Іван Са-
вер чан ка. — Мне па да ец ца, што чы таць не 
пе ра ста юць. Толь кі змя ня ец ца фар мат, фор-
ма ўспры ман ня змес ту лі та ра тур на га тво ра.

Вік то рыя СМА РЫ ГА
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Ска ры на — сім вал 
друж бы і яд нан ня

У гім на зіі імя Ф. Ска ры ны ў Віль ню се 
ад бы ла ся пе ра да ча біб лі я тэ чак кніг 
для бе ла рус кай ды яс па ры ў Літ ве

Вуч ні, на стаў ні кі, гос ці ві лен скай гім на-
зіі імя Ф. Ска ры ны ста лі ўдзель ні ка мі свя-
та, пры све ча на га 500-год дзю бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня. Пра тое, якія кан фе рэн цыі, 
круг лыя ста лы, се мі на ры, прэ зен та цыі, вы-
стаў кі пра хо дзяць у су вя зі з гэ тай да тай у 
Бе ла ру сі і ў све це, рас ка заў кі раў нік бе ла рус-
кай дэ ле га цыі, на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алесь Кар лю ке віч. На-
мес нік ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі 
Бе ла ру сі Алесь Су ша прэ зен та ваў вы дан ні, 
пры све ча ныя Фран цыс ку Ска ры ну і вы то кам 
бе ла рус ка га, усход не сла вян ска га кні га дру ка-
ван ня, якія вый шлі ў апош ні час. Ад но з вы-
дан няў — пра ві лен скія ад ра сы бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня. Алесь Су ша на га даў, што ў 
Віль ні ў 1522 го дзе вый шла «Ма лая па да рож-
ная кні жы ца» Ска ры ны.

Да рэ чы, у го ра дзе Віль ню се мяс цо выя 
ўла ды аб вяс ці лі 2017 год Го дам Фран цыс ка 
Ска ры ны.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі пе ра-
дало ды яс па ры на шых су ай чын ні каў у Літ ве 
6 біб лі я тэ чак куль тур на-асвет ніц кай, гіс та-
рыч най, мас тац кай лі та ра ту ры. У кож ным з 
кам плек таў па 127 кніг.
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Вер ні сажВер ні саж  ��

АД ЛЮСТ РА ВАН НЕ ЧА СУ
Пад час пер са наль най вы стаў кі 

мас так Кі рыл МЕЛЬ НІК па дзя ліў ся ўлас ным све та ба чан нем

ЯГО ЛЮ БОЎ
На род на га ар тыс та Бе ла ру сі 

Мі ха і ла ФІН БЕР ГА 
він ша ва лі з 70-год дзем
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