
Два дні за пар, па куль на 

сцэ не іш ла но вая па ста ноў ка 

«Та ям ні цы ста рой ра ту шы», у 

за ле не бы ло свабодных мес-

цаў. Бе ла рус ка моў ных па ста-

но вак у рэ пер ту а ры тэ ат ра на-

огул ня шмат, тым больш та кі 

жанр, як га рад ское фэн тэ зі, 

на пэў на, дэ ман стру ец ца тут 

упер шы ню. Ка хан не, ба раць ба 

са злом, міс ты ка ў ся рэд ня веч-

ным аб ліч чы — па дзеі раз горт-

ва юц ца на фо не зна мя наль най 

для Ма гі лё ва ра ту шы — сім-

ва ла Маг дэ бург ска га пра ва. 

У спек так лі ёсць пры ві ды, якія 

на па да юць на лю дзей; доб-

рая вар' ят ка, сва і мі за мо ва мі 

здоль ная вяр нуць ча ла ве ка з 

та го све ту; за гад ка вы жа лез-

ны вар таў нік — ду ша го ра да. 

І са ка ві ты бе ла рус кі ка ла рыт, 

пе ра да дзе ны праз, у тым лі ку, 

вя лі кую коль касць пры ма вак і 

ды на міч ныя са ўндтрэ кі.

Вя до мы бе ла рус кі кры тык, 

дра ма тург і лі та ра ту раз наў ца 

Сяр гей Ка ва лёў, п'е сы яко-

га ста ві лі ся ў Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Укра і не, Поль шчы, Сла ва кіі, 

даў но ма рыў ства рыць неш та 

на тэ му род на га го ра да. Ме на-

ві та ў юбі лей ны для тэ ат ра год 

зор кі скла лі ся так, што ён на пі-

саў п'е су, а рэ жы сёр Ула дзі мір 

Пят ро віч ма тэ ры я лі за ваў яе на 

сцэ не.

— Мне ха це ла ся на га даць, 

што Бе ла русь — не толь кі 

вёс ка, але і га ра ды, якія ме-

лі Маг дэ бург скае пра ва і бы-

лі не гор шыя за анг лій скія ці 

га ланд скія, — ка жа Сяр гей 

Ка ва лёў. — Звы чай на дзе ян-

ні на шых ка зак ад бы ва юц ца ў 

вёс ках з па раб ка мі, ся ля на мі, 

але ж у нас бы лі і вой ты, і лаў-

ні кі, і роз ныя ра мес ні кі. Я вы-

ра шыў па ка заць, якое ба га тае 

ў нас мі ну лае. І зра біць гэ та не 

ў кан сер ва тыў най гіс та рыч най 

фор ме, а ў па пу ляр ным для 

мо ла дзі жан ры — фэн тэ зі, без 

па фа су, але з яр ка вы ра жа ным 

зда ро вым па тры я тыз мам. Га-

лоў ныя ге роі п'е сы — Пёт ра, 

Эс тэр ка, Юра сік, Маг да ле на — 

гэ та мы з ва мі, ад на шых дзе ян-

няў за ле жыць бу ду чы ня.

Рэ жы сёр Ула дзі мір Пят ро віч 

пры зна ец ца, што дзе ля па ста-

ноў кі, «каб не па ру шаць раў-

на ва гу кас міч най пра сто ры», 

прый шло ся пе ра ла па ціць шмат 

фальк лор на га ма тэ ры я лу. Для 

ма біль нас ці цём ных сіл мас так 

Анд рэй Ме ран коў пры ду маў 

аб стракт ныя пе ра со вач ныя 

пе ра га род кі з ка лё сі каў, пе ра-

мы чак ды шас ця рэ нек. Гэ та кі 

зла вес ны ме ха нізм, га то вы ў 

лю бы мо мант пе ра ма лоць усё 

і ўся. На пэў ны час ён на ват 

пераўтва ра ец ца ў тур му.

— Мне зда ец ца, што вель-

мі ўда ла ўсё атры ма ла ся, — 

ацэнь вае па ста ноў ку га лоў ны 

рэ жы сёр тэ ат ра Са ўлюс ВАР-

НАС. — Мас тац тва — гэ та вя-

лі кая сі ла, якая пры му шае нас 

мя няц ца. Гля дач су стра ка ец ца 

са спек так лем, ты мі людзь мі, 

якія не каль кі ме ся цаў рых ту-

юц ца, збі ра юць энер гію, а по-

тым яе ад да юць. Ча ла век, які 

за гэ тым на зі рае, сам мя ня ец-

ца. І гэ ты аб мен вель мі важ ны. 

Важ на, каб па між гле да чом і 

тэ ат рам бы ла шчы рая лю боў.

Да рэ чы, тэ атр і з'я віў ся ў го-

ра дзе ме на ві та дзя ку ю чы гэ-

тай люб ві. Ён быў па бу да ва ны 

за доб ра ах вот ныя ах вя ра ван-

ні га ра джан. З гаст ро ля мі на 

ма гі лёў скай сцэ не вы сту па лі 

кам па зі тар Сяр гей Рах ма ні наў, 

Фё дар Ша ля пін, Ве ра Ка мі сар-

жэў ская, жон ка Аляк санд ра 

Бло ка — Лю боў Мен дзя ле е ва. 

А ся род тых, хто са чыў за тэ ат-

раль ным дзей ствам на сцэ не 

«юбі ля ра», быў і апош ні рус кі 

ім пе ра тар Мі ка лай ІІ.

Сён ня ма гі лёў скі тэ атр не 

менш за па тра ба ва ны, чым у 

бы лыя ча сы. Толь кі за апош нія 

тры га ды, з 2013-га па 2017-ы, 

тут прай шло больш за 430 спек-

так ляў, з якіх амаль кож ны трэ ці 

вы яз ны. А яшчэ тэ атр — іні цы-

я тар і адзін з ар га ні за та раў па-

пу ляр на га ся род мо ла дзі між на-

род на га фес ты ва лю «М@rt.кон-

такт», які сё ле та пра во дзіў ся ў 

го ра дзе тры нац ца ты раз.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Чыр во ныя ібі сы пра ля та юць над 

за топ ле ны мі ні зі на мі, два бра ты 

жы вуць у тра ды цый най кі тай скай 

пя чо ры яў до не і смя юц ца з та го, 

што ба чаць на ноў тбу ку, адзі но кі 

служ біст ахоў вае вы хад ста ды ё на 

імя Кім Ір Сэ на, па куль лю дзі ча ка-

юць стар ту Пхень ян ска га ма ра фо-

ну... Вы ста ва «World Press Photo — 

2018» па каз вае пе ра мож цаў ад най-

мен на га між на род на га кон кур су, 

што кож ны год ацэнь вае ра бо ты 

фо та жур на ліс таў з уся го све ту, і 

яна, як заў сё ды, фан тас тыч ная.

Экс па зі цыя ад кры ла ся 22 мая ў куль-

тур ным цэнт ры «Кор пус» і аказалася 

здоль най спра ва ка ваць на вед валь ні ка 

пус ціць сля зу аль бо за мер ці ў за хап лен-

нні. Як звы чай на, вы ста ва World Press 

Photo ста но віц ца бес прэ цэ дэнт ным 

агля дам у пры ват нас ці мі ну ла га го да і 

ў цэ лым су час на га све ту, які, бы вае, ад-

кры ва ец ца ў та таль на не ча ка ных з'я вах, 

тра ды цы ях і ра кур сах.

Кон курс ад най мен най не за леж най 

ар га ні за цыі, за сна ва най у 1955 го дзе ў 

Ні дэр лан дах, вы бі рае най леп шыя здым-

кі ў тым лі ку ў ка тэ го ры ях «Фо та зды мак 

го да» і «Піль ныя на ві ны», якія пе ра ўтва-

ра юць су хія рад кі аль бо бяс страс ныя 

рэ парт ажы, з якіх мы звы чай на да вед-

ва ем ся ак ту аль ную ін фар ма цыю, у твор 

мас тац тва. Улас на, з та кой вя лі кай коль-

кас цю пра фе сій ных ра бот жур на ліс таў, 

якія пра цу юць у са мых га ра чых аль бо 

са мых па кут лі вых кроп ках, на вед валь нік 

мо жа зра зу мець, што на са мрэч ста іць за 

без эма цы я наль ны мі па ве дам лен ня мі пра 

да лё кія кра і ны.

Са май, зда ец ца, па пу ляр най тэ май 

сё ле та ста лі на па ды на му суль ман скія 

вёс кі на ро да Ра хін джа ў М'ян ме, што 

ад люст ра ва ла ся ад ра зу ў не каль кіх 

фо та пра ек тах. Се рыя фо та з Ка на ды 

па каз вае бе жан цаў у Банг ла дэш. На 

ад ным са здым каў на тоўп зга ла да лых 

лю дзей цяг не ру кі да гру за ві ка з гу ма-

ні тар най да па мо гай. У дру гім пра ек це 

мож на ўба чыць пры кры тыя це лы ра хін-

джа, што спра ба ва лі збег чы з М'ян мы на 

лод цы, але па цяр пе лі ка раб лек ру шэн не. 

З больш чым ста ча ла век жы вы мі за ста-

лі ся сям нац цаць.

Улас на фо та здым кам го да ста ла ра-

бо та Ра нал ду Шэ мі та, дзе па ка за ны адзін 

з пра тэс тоў цаў пад час антыўрадавых вы-

ступ лен няў у Ка ра ка се, які ў су ты чцы 

з пра ва ахоў ні ка мі за га рэў ся з-за вы бу ху 

па ліў на га ба ка ма та цык ла.

У «Піль ных на ві нах» так са ма прад-

стаў ле ны эпі зо ды ба раць бы за Ма сул у 

Іра ку. На ад ным са здым каў адзі но кая 

ба бу ля ся дзіць на крэс ле і гля дзіць, як 

вы коп ва юць астан кі яе сва я коў з-пад 

раз бу ра на га до ма.

Кон курс World Press Photo так са ма 

вы бі рае доў га тэр мі но выя пра ек ты, вя-

дзе ра бо ту з тэ ма мі «Праб ле мы су час-

нас ці», «Пры ро да», «Лю дзі», «Спорт», 

«На ва коль ны свет». У гэ тай част цы 

мож на да ве дац ца аб пра са ван ні гру дзей 

у Ка ме ру не, што ро біц ца дзе ля пра ду-

хі лен ня згвал та ван ня і сек су аль ных да-

ма ган няў да дзяў чат. Уя віць праб ле му 

пра сты ту цыі ў Ра сіі, дзе рэ аль ная ліч ба 

за дзей ні ча ных у ган даль це лам знач на 

пе ра вы шае афі цый ную. Па гля дзець на 

дзяў чат-пад лет каў, якіх ра ды каль ная 

іс ла місц кая ар га ні за цыя «Бо ко ха рам» 

у Ні ге рыі вы кра дае, вы му ша ю чы стаць 

смерт ні ца мі (ге ра і ням фо та пра ек та ўда-

ло ся збег чы).

На рэш це, экс па зі цыя World Press 

Photo па каз вае пры ту лак для сла ня нят-

сі рот на поў на чы Ке ніі, як пінг він-ска ла-

лаз ска ча праз рас ко лі ну, а бе ла га ло вы 

ар лан, не ка лі бліз кі да знік нен ня, сіл ку ец-

ца ў смец це вым ба ку ля су пер мар ке та ў 

аме ры кан скім шта це Аляс ка. Аль бо не ве-

ра год нае ві до ві шча, як без ліч чыр во ных 

ібі саў ля ціць над за топ ле ны мі ні зі на мі на 

паў ноч ным уз бя рэж жы Бра зі ліі.

Вы ста ва World Press Photo пра хо дзіць 

у Мін ску пя ты раз і трэ ці з іх ар га ні зоў-

ва ец ца куль тур ніц ка-аду ка цый ным цэнт-

рам «ЦЭХ». Бе ла русь ста но віц ца ад ной 

з 45 кра ін, што ў сва іх га ра дах па каз вае 

пе ра мож цаў най прэс тыж ней ша га ў сва-

ёй га лі не кон кур су. Экс па зі цыя ў куль тур-

ным цэнт ры «Кор пус» бу дзе пра ца ваць 

да 12 чэр ве ня. Упер шы ню апроч ста лі цы 

вы ста ву па ка за лі так са ма ў Грод не.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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Бе ла русь Бе ла русь   
у све цеу све це

Жыц цё выя 
ха рак та ры 

го мель ска га 
дра ма тур га
У дзя сят ках пра фе сій-

ных і на род ных тэ ат раў 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах-

ста на, Укра і ны, Мал до-

вы, Та джы кі ста на ідуць 

п'е сы бе ла рус ка га дра-

ма тур га Ва сі ля Тка чо-

ва.

Па куль тэ ат раль ныя кры-

ты кі спра ча юц ца пра вы со-

кае мас тац тва, ха рак тар 

на ро да Бе ла ру сі, гле да чы ў 

роз ных ку точ ках пост са вец-

кай пра сто ры спа сці га юць 

праз спек так лі па п'е сах і 

ін сцэ ні роў ках аў та ра, які 

жы ве і пра цуе ў Го ме лі, — 

Ва сі ля Тка чо ва, чыя дра ма-

тур гіч ная твор часць ле тась 

бы ла ад зна ча на На цы я наль-

най лі та ра тур най прэ мі яй. 

У Ра сіі, ва Усу рый ску, ідзе 

«Бе лы ліст», у мал даў скім 

Кам ра це — «Без Яго ра бу-

дзе го ра». Ля леч ны тэ атр у 

Ка бар дзі на-Бал ка рыі па ста-

віў для дзя цей п'е су «Ву шас-

цік». У Днеп ра пят роў ску, ва 

Укра і не, тэ атр «Ча ра дзеі» 

зна ё міць з п'е сай-каз кай 

«За яц-Гром». Уваж лі выя 

да твор час ці на ша га су ай-

чын ні ка і тэ ат ры Ка зах ста-

на — у Джам бу ле і Ку ста наі. 

Толь кі ў Ра сіі дзе сяць тэ ат-

раў ад кры ва юць твор часць 

бе ла рус ка га дра ма тур га.

І ў Бе ла ру сі Ва сіль Тка-

чоў доб ра зна ё мы ама та рам 

тэ ат ра. Най перш — па п'е-

сах «Сі вы бу сел», «Вок ны», 

«Усмі хаў ся ме сяц бе лай віш-

ні», «Шкір дзю кі зай ма юць 

аба ро ну» і ін шых ад мет ных, 

на поў не ных са праўд ным 

жыц цём тво рах. Сё ле та ў 

тэ ат рах на шай кра і ны ідзе 

больш за двац цаць спек так-

ляў па п'е сах В. Тка чо ва — у 

Ма гі лё ве, Ві цеб ску, Брэс це, 

Го ме лі, Сло ні ме, Ма зы ры. 

Нель га не на га даць, што 

«звяз доў цам» го мель скі дра-

ма тург зна ё мы па шмат га до-

вых пуб лі ка цы ях на ста рон-

ках га зе ты цык ла яго апа вя-

дан няў ці хут чэй на зі ран няў 

за су час нас цю пад агуль най 

наз вай «Жыц цё він кі».

Сяр гей ШЫЧ КО



«...На ву чыць пі саць вер шы 

нель га. Паэ зія — гэ та па-

чуц цё, жы вое, тра пят кое... 

Для мя не кож ны ра док — 

як га ра чыя ву галь кі, як во-

чы дзя во чыя, што спаць не 

да юць...» — ка заў вя до мы 

бе ла рус кі па эт Ула дзі мір 

Ка рыз на, уз на га ро джа ны 

ор дэ нам Фран цыс ка Ска-

ры ны, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сі, адзін з 

аў та раў Дзяр жаў на га гім на, 

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

і прэ міі праф са юзаў Бе ла-

ру сі.

Нель га не па га дзіц ца: хі ба 

мож на на ву чыць ад на ра джэн-

ня сля по га рас па зна ваць ко ле-

ры вя сёл кі, глу хо га — ад роз ні-

ваць гу кі флей ты ад скрып кі, 

ня мо га — спя ваць як Ша ля пін? 

Вя до ма, не. Эс тэ тыч нае па чуц-

цё не на ра джа ец ца ра зам з ча-

ла ве кам — яно раз ві ва ец ца з 

ма лен ства, уз га доў ва ец ца ася-

род дзем, за ма цоў ва ец ца прак-

ты кай.

Ула дзі мі ру Іва на ві чу па шчас-

ці ла на ра дзіц ца ў твор чай сям'і, 

дзе па на ва ла лю боў, якая ахоў-

ва ла і ра та ва ла, вы хоў ва ла доб-

ры густ і па чуц цё сты лю, ву чы ла 

сціп лас ці і шчод рас ці, у рэш це 

рэшт да ра ва ла та лент.

«Мой баць ка быў ша фё рам, 

ва зіў Твар доў ска га, ве даў на 

па мяць уся го «Ва сі ля Цёр кі на». 

Дзя ду ля па ма мі най лі ніі — Кан-

стан цін За ха рэ віч, быў ка ва лём. 

Акра мя та го, сам ра біў му зыч-

ныя ін стру мен ты і граў на скрып-

цы. Дру гі дзед так са ма граў на 

скрып цы. Паэ зія па доб ная на 

му зы ку...»

Пес ні Ула дзі мі ра Ка рыз ны 

гу чаць па ра дыё, ар ты ку лы аб 

ім пуб лі ку юць са лід ныя вы дан ні, 

яго ве дае ледзь не кож ны бе ла-

рус, але амаль ні чо га не вя до ма 

пра ма лую ра дзі му паэ та — сціп-

лую вё сач ку, што рас кі ну ла ся на 

бе ра зе ра кі Пціч. Ка лі я па еха ла 

ў мяс ці ны, дзе на ра дзіў ся зна ка-

мі ты па эт Бе ла ру сі, яшчэ зда лёк 

за пры кме ці ла бус лян ку з бус ла-

мі на вяр шы ні жа ле за бе тон на га 

слу па ў са мым па чат ку вёс кі, ад-

ра зу за да рож ным зна кам «За-

круж ка». Ба ця ны, ні бы анё лы-

ахоў ні кі, час ад ча су ўзмах ва лі 

кры ла мі, бы за пра ша ю чы за ві-

таць у вёс ку.

Мяс цо выя жы ха ры на кі ра ва лі 

мя не і на ка за лі ары ен та вац ца 

на ве ка вую лі пу. Зда ва ла ся, час 

тут спы ніў ся: за ва ко лі цай па-

свяц ца ка ро вы, ха ты па та на юць 

у кве це ні са доў, на ага ро дах за-

ві ха юц ца гас па да ры, на пад во-

ры шчы па важ на сту пае пе вень, 

а са ба ка, за бу рыў шы ся на ма ла-

дую траў ку, з аса ло дай жму рыць 

во чы. Го лас на, на ўсю вёс ку, гу-

ка юць і смя юц ца дзе ці.

Ста рая лі па з бус ла мі — вы-

со кае, мет раў 15—20 дрэ ва ў 

два аб хо пы — пэў на, па мя тае 

ўсе па дзеі мі ну ла га ста год дзя, 

у тым лі ку ра дзі ны, хрыс ці ны, 

вя сел лі, су стрэ чы-раз ві тан ні... 

Ус пом ніў ся дзі ця чы вер шык «Бу-

сел на лі пе»:

Сён ня сон ца пры пяк ло,

Цеп лы ня та кая,

Што пры ціх ла ўсё ся ло:

Дож джы ку ча кае.

Дождж на рэш це асмя леў —

І пай шоў, па ехаў,

Ва да спа дам за шу меў

Ён па гул кіх стрэ хах.

Бу сел з лі пы не ўця каў:

Лі паю пры зна ны,

Ён даж джу та го ча каў,

Як ня бес най ван ны!

Мо жа, гэ та і бы ла тая са мая 

лі па? Праз не каль кі кро каў, не-

да лё ка ад дрэ ва, у пен най кве-

це ні ака за ла ся ся лі ба — тая са-

мая спад чы на, якая за ста ла ся 

Ка рыз нам ад прод каў. Ме на ві та 

тут, у вёс цы За круж ка, што на 

Мін шчы не, на бе ра зе ра кі Пціч, 

25 мая 1938 го да ў сям'і Ні ны 

Кан стан ці наў ны і Іва на Ці ха на ві-

ча Ка рыз наў на ра дзіў ся зна ка мі-

ты па эт. Ля вес ніц няй на чай зна-

хо дзіц ца той са мы віш нё вы сад, 

а ў глы бі ні, на су праць ха ты, — 

тая са мая «Ма мі на віш ня»:

...Дзе бы ла мая ка лыс ка

Пес ня мі за ма не на,

За ста ла ся толь кі віш ня —

Віш ня ма мі на.

Зна ка мі тая пес ня Ка рыз ны 

бы ла на пі са на ім у 1994 го дзе.

Ма мі на віш ня, ма мі на віш ня,

Ма мі на віш ня пла ку чая...

Сэр ца маё рас тры во жыш 

заўж ды...

Цу доў ная жан чы на — 90-га-

до вая Яні на Кар лаў на Гай ду ке-

віч — рас па вя ла мне, што пад-

час вай ны баць ка Іван Ці ха на-

віч Ка рыз на быў у пар ты за нах 

«ней кім глаў ным», і та му ха ту, 

у якой на ра дзіў ся Ула дзі мір Іва-

на віч, нем цы спа лі лі, а сям'я цу-

дам ура та ва ла ся ад рас пра вы — 

доб рыя лю дзі па пя рэ дзі лі, і ма ці 

з тры ма ма лень кі мі дзець мі па-

спе ла сха вац ца ў ле се. Мно гае 

да вя ло ся пе ра жыць Ка рыз нам 

і іх ад на вяс коў цам. У жах лі выя 

дні бла ка ды ўмяр за лі ў ба ло-

та, ад нак ма ці ра та ва ла сва іх 

не маў лят як маг ла — не толь кі 

ла год ным сло вам і цяж кай спра-

вай, але і пес няй. Спя ва ла ці-

ха — так, каб толь кі дзе ці чу лі яе 

го лас, каб не ба я лі ся, каб ве да лі, 

што яна по бач...

Пас ля вай ны лю дзі жы лі бед-

на, але друж на — ад бу доў ва лі 

ха ты, да па ма га лі адзін ад на му, 

дзя ліл ся апош нім. Баць ка Ула-

дзі мі ра доб ра граў на ба ла лай-

цы, а ма ці ва ло да ла пры го жым, 

ме ла дыч ным го ла сам — уся 

вёс ка збі ра ла ся, каб іх па слу-

хаць. Паз ней, амаль праз паў-

ста год дзя, Ула дзі мір Іва на віч 

ска жа: «Мат чы на і баць ка ва ду-

шы бы лі ба га тыя, і іх ду шэў нае 

цяп ло іш ло да мя не».

Яні на Кар лаў на рас па вя дае: 

«Ён [Ула дзі мір] — му зы кант быў, 

пеў, іг раў нам, а мы тан ца ва лі... 

Сям'я ў яго бы ла атліч ная, ра-

ба ця шчая. Дзя цей у іх трое — 

два бра ты і сяст ра. Усе гра лі на 

му зы каль ных ін стру мен тах, бы-

лі та кія «ха да выя», — на гэ тае 

сло ва жан чы на ро біць на ціск, — 

Ула дзі мір срэд ні быў, ма ла ды, 

пай шоў ву чыц ца, спа соб ны та-

кі, ха да вы хло пец! Час та пры-

яз джаў к ма ця ры, за бі раў яе к 

са бе...»

На раз ві тан не Яні на Кар лаў на 

па пра сі ла па він ша ваць Ула дзі мі-

ра Іва на ві ча з 80-год дзем ад імя 

зем ля коў-вяс коў цаў, пе ра даць 

яму, што яго па мя та юць, га на-

рац ца і ад усёй ду шы жа да юць 

зда роўя і доў гіх га доў жыц ця.

...У па чат ку вёс кі ўзма ха мі 

кры лаў пра ва жа юць тыя ж бус-

лы-ахоў ні кі. За ва ко лі цай, па аба-

пал да ро гі, рас кі ну лі ся аб ша ры 

Ай чы ны.

Жыт нё вае по ле, 

ля сы і азё ры,

Кры ніч ка ў лу зе 

і ў не бе жаў рук...

Услу хай ся толь кі, 

усё тут га во рыць:

«Люб лю ця бе, Бе лая, 

Бе лая Русь!»

У ад ным з ін тэрв'ю Ула дзі мір 

Іва на віч ска заў: «Я не ад чу ваю 

так глы бо ка рус кае сло ва. Бе ла-

рус кае для мя не больш тон кае, 

больш да лі кат нае. Афар боў ка 

ў яго больш эма цы я наль ная». 

Ён рас каз ваў, што ў па езд ках 

у да лё кае за меж жа — В'ет нам, 

Япо нію, Анг лію, ЗША, Бель гію, 

Ка на ду — яго час та пра сі лі па-

га ва рыць на бе ла рус кай мо ве. 

І, што ад мет на, ра зу ме лі. «А мы 

ўпус ка ем сваё род нае... мя ня-

ем ду шу, мя ня ем ха рак тар. Не 

бу дзе ў нас мо вы — не бу дзе 

і бе ла ру саў. За ста нец ца ад на 

па ро дыя на на цыю. Трэ ба ве-

даць улас ную куль ту ру, му зы-

ку, гіс то рыю, а асаб лі ва — сваё 

род нае сло ва. Яно па він на быць 

свя тым».

Ну як не лю біць тыя ха ты 

за га ем

Ля сі ніх азёр і па лёў 

за ла тых,

Дзе хле бам і сол лю сяб роў 

су стра ка юць

І з пес няй пра вод зяць, 

як род ных сва іх!

Ма ры на ВЕ РА СЕНЬ
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«Не бу дзе ў нас мо вы — 
не бу дзе і бе ла ру саў»

Ула дзі мі ру КА РЫЗ НУ спаў ня ец ца 80 га доў

Рам паРам па  

Ня свіж ча сам на зы ва юць ка мер най ста лі-

цай Бе ла ру сі. Тут ма ец ца на ўва зе не столь кі 

мі ну лае го ра да ў спа лу чэн ні з яго су час ным 

ста ту сам, але яшчэ ўклад ва ец ца да дат ко вы 

куль тур ны сэнс: больш за 20 га доў та му ме-

на ві та з Ня сві жа па кра і не пай шоў асвет ны 

куль тур ны рух. Се рыя фес ты ва ляў ка мер най 

му зы кі, што за сна ваў На цы я наль ны ака дэ міч ны 

кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 

Мі ха і ла Фін бер га, па чы на ла ся тут. А фес ты валь 

«Му зы Ня сві жа», які што год пра хо дзіць у маі, 

стаў куль тур най ад мет нас цю го ра да. І ня цяж ка 

зра зу мець, ча му, ка лі ў ка го ёсць маг чы масць 

за ві таць у го рад з 24 па 26 мая падчас правя-

дзення фес ты валю.

Ад па чат ку спра ву зру шы ла Па лі гім нія: са-

праў ды го рад, за якім ста год дзі, сла ву тыя і вя-

до мыя асо бы, быў вар ты пра слаў лен ня праз 

гім ны і ўра чыс тыя спе вы: ад бы ва ла ся ад крыц цё 

му зы кі Бе ла ру сі, за якой знач на больш ім ёнаў і 

тво раў, пра якія ве да лі за са вец кім ча сам. Ня-

свіж даў штур шок му зыч на му пад су ма ван ню 

пры за кан чэн ні ХХ ста год дзя, ча му па спры я ла 

пра ца му зы ка знаў цаў-да след чы каў, у пер шую 

чар гу пра фе са ра Воль гі Да дзі ё ма вай. Яна пад-

тры ма ла ідэю на род на га ар тыс та Бе ла ру сі Мі-

ха і ла Фін бер га: іг раць му зы ку ў го ра дзе, дзе 

за ха ва ла ся аў ра мі нуў шчы ны. Не вы пад ко ва іх 

сё ле та ча ка лі ў якас ці гас цей на су стрэ чы, што 

ад бы ла ся пад час фес ты ва лю ў Ня свіж скай цэнт-

раль най ра ён най біб лі я тэ цы. Яе наз ва «Му зы ка 

ма ёй ма лой ра дзі мы» ўмоў ная: вя до ма, кож на му 

ёсць што рас ка заць пра свае род ныя мяс ці ны, 

але гіс то рыя су час най лю бо ві не сві жан да му зы-

кі і рух ка мер ных фес ты ва ляў, што злу чыў ад ной 

мэ тай кроп кі ў роз ных аб лас цях, свед чыць пра 

тое, як ма лое(-ая) ста но віц ца вя лі кім(-ай).

Яшчэ не быў ад ноў ле ны ра дзі ві лаў скі па лац 

і ра ту ша, але му зы ка — якая ў ім гу ча ла, якую 

ства ра лі ў тым лі ку яго гас па да ры — абу дзі-

ла дум кі пра гэ та. Мож на лі чыць, што ў тым і 

бы ла за да ча пер шых фес ты ва ляў, якія ад да лі 

на леж нае гіс то рыі. Тым больш што са ма Кліа 

зра зу ме ла: яна мо жа вяр нуць у го ра дзе стра-

ча ныя па зі цыі. Па клі ка ла на да па мо гу Ура нію: 

праз на ву ко выя кан фе рэн цыі, якія ла дзі лі ся ў 

ме жах фес ты ва лю, да яго су час ных жы ха роў 

(і на ўзроў ні кі раў ніц тва ра ё на і воб лас ці) пры-

хо дзі ла ра зу мен не пра но вае жыц цё ста ро га 

па ла ца з ад наў лен нем яго бы ло га ду ху. Вар та 

пры га даць, як у па ла ца вым дво ры ку пра хо дзі лі 

фес ты валь ныя ім прэ зы, ка лі, зда ва ла ся, вось-

вось пры бу дзе той пан, пра які апа вя да ла жар-

таў лі вая опе ра «Агат ка» Яна Го лан да на ліб рэ та 

Ма цея Ра дзі ві ла. Урыў кі з яе гу ча лі ў Ня сві жы: 

Та лія па ста ра ла ся. Але тэ ат раль нае жыц цё ў 

го ра дзе змя ні ла ся на пра ця гу ста год дзяў. Іні-

цы я ты ву пе ра ха пі ла Мель па ме на: сё ле та фес-

ты валь па чы на ла дра ма «Бог ёсць лю боў» за-

слу жа на га ама тар ска га ка лек ты ву Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь тэ ат ра імя Уршу лі Ра дзі віл Ня свіж ска га 

ра ён на га цэнт ра куль ту ры (па ста ноў ка Яў ге на 

Ва ла бо е ва).

За га ды пра вя дзен ня фес ты ва лю ў го ра дзе 

вы рас ла па ка лен не, якое не толь кі «Па ла нэз 

Агін ска га» ўспры мае як гімн — мяс цо выя жы-

ха ры на огул аба зна ныя ў тым, як гу чыць му зы-

ка роз ных эпох. Яе прад ста віў сё лет ні кан цэрт 

«Зор ныя вяр шы ні бе ла рус кай му зы кі», пад рых-

та ва ны за слу жа ным ка лек ты вам «На цы я наль-

ны ака дэ міч ны кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі» і 

яго ка мер ныя ка лек ты вы, у тым лі ку ан самб-

лі флей тыс таў і клар не тыс таў, струн ны квар-

тэт, ва каль ны ан самбль, а так са ма ду эт ар фы 

і скрып кі. Фак тыч на ўся гіс то рыя бе ла рус кай 

му зы кі (а гэ та ста год дзі і ім ёны!), якую вяр та лі 

гіс то ры кі, да след чы кі і му зы кан ты з за быц ця, 

вя до мая жы ха рам Ня сві жа. Тут яна ўва хо дзі ла 

ў су час ны кан тэкст. Тут ві руе і на паў няе жыц цём 

(бо ёсць лю дзі, якія спе цы яль на пры яз джа юць 

на гэ тыя кан цэр ты) гіс та рыч ныя бу дын кі. За па-

ла цам да кан цэрт на га жыц ця да лу ча лася ра ту-

ша, і на ват Фар ны кас цёл ад крыў дзве ры для 

му зы кі, якая ка лісь ці ства ра ла ся для хра маў ці 

маг ла б у іх гу чаць. Сё ле та кас цёл Бо жа га Це ла 

пры мае кан цэрт «Ду хоў ны гу ка свет Ня свіж ска-

га хра ма». У су бо ту мож на па чуць вы ступ лен ні 

струн на га ар кест ра і ва каль на га ан самб ля За-

слу жа на га ка лек ты ву «На цы я наль ны ака дэ міч-

ны кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі». А тэ ат раль ная 

за ла Па ла ца ва га комп лек су ўспом ніць тра ды цыі 

ра дзі ві лаў ска га ме цэ нац тва праз асоб ную му-

зыч ную пра гра му.

Тэрп сі хо ра, Ка лі ё па, Эў тэр па і Эра та па-

куль ча ка юць ве ча ра вы хад но га дня: у ра ён-

ным цэнт ры куль ту ры — «Свя точ ныя ме ло дыі 

ад га на ро ва га гра ма дзя ні на Мін скай воб лас ці і 

яго ар кест ра для не сві жан». Хто ў на шай кра і не 

тры мае план ку прад стаў лен ня эст рад най пес ні 

«жыў цом», тлу ма чыць не трэ ба. Са ліс ты ар кест-

ра пад кі раў ніц твам М. Фін бер га, лаў рэ а ты між-

на род ных кон кур саў спя ва юць пес ні, у асно ве 

якіх — паэ зія, лі рыч ная і з бе ла рус кім су мам, 

вя сё лая і пра ка хан не. Яна вель мі па суе гэ та му 

го ра ду, дзе ў ста рым ра дзі ві лаў скім пар ку лю-

біць гу ляць мо ладзь і мож на па ба чыць пры го жыя 

па ры ў вя сель ных стро ях. Му зы ка пра па на ва ла 

го ра ду жыць з на тхнен нем. Го ра ду, па доб на, 

гэ та па да ба ец ца.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

МУ ЗЫ Ў КА РА ГО ДЗЕ
Ня свіж: з ка мер най му зы кай — 

да ка мер най ста лі цы

Пус ціць сля зу 
аль бо за мер ці 
ў за хап лен нні
У Мін ску ад кры ла ся вы ста ва 
най леп шых жур на лісц кіх фо та ра бот све ту

Фо
та

 К
ас
ту
ся

 Д
РО

БА
ВА

.

ГА РАД СКОЕ ФЭН ТЭ ЗІ 
НА МА ГІ ЛЁЎ СКАЙ СЦЭ НЕ
На сваё 130-год дзе ма гі лёў скі аб лас ны тэ атр па да рыў гле да чу 
бе ла рус ка моў ную прэм' е ру

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры  
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