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У Ма ла дзеч не ак тыў на рых ту юц ца да 

ад ной з са мых знач ных куль тур ных па-

дзей го ра да і кра і ны — XІХ На цы я наль-

на га фес ты ва лю бе ла рус кай пес ні і паэ-

зіі «Ма ла дзеч на — 2019» за пра шае!», 

які ад бу дзец ца 7—8 чэр ве ня. Сё лет няе 

свя та бу дзе пры све ча на 75-год дзю 

з Дня вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў і Го ду ма лой ра-

дзі мы. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па ці ка ві-

ла ся, чым па ра дуе фес ты валь жы ха роў 

і шмат лі кіх гас цей, што но ва га яны змо-

гуць па ба чыць гэ тым ра зам.

— У пер шы дзень кан цэрт ная за ла Па ла-

ца куль ту ры за пра шае на ІІ тур рэс пуб лі кан-

ска га эта пу На цы я наль на га кон кур су ма ла дых 

вы ка наў цаў бе ла рус кай эст рад най пес ні пад 

фа наг ра му. Сваё май стэр ства тут па ка жуць 

ар тыс ты-па чат коў цы з усіх аб лас цей Бе ла ру сі 

і ста лі цы, — рас ка за лі ар га ні за та ры свя та. — 

А ІІІ тур рэс пуб лі кан ска га эта пу На цы я наль на-

га кон кур су ма ла дых вы ка наў цаў бе ла рус кай 

эст рад най пес ні рас пач нец ца на сцэ не Па ла-

ца куль ту ры ў су пра ва джэн ні 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 Мі ха і ла Фін бер га. Паэ тыч ная 

пля цоў ка «Мой род ны кут, як ты мне мі лы» з 

удзе лам бе ла рус кіх паэ таў бу дзе пра ца ваць 

у кан цэрт най за ле Ма ла дзе чан скай дзі ця чай 

шко лы мас тац тваў. У за ле ўра чыс тас цяў Па-

ла ца куль ту ры ад бу дзец ца ін тэр в'ю з вя до-

мы мі асо ба мі ў ме жах аў тар скай пра гра мы 

«Су раз моў цы» пісь мен ні ка На ву ма Галь пя-

ро ві ча. На вум Якаў ле віч за кра не ак ту аль ныя 

праб ле мы су час нас ці, раз віц ця бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, ро лі род най мо вы ў фар мі ра-

ван ні гра мад скай свя до мас ці і куль ту ры. 

Да кра нуц ца да гіс то рыі мож на бу дзе пад час 

вы стаў кі На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея 

Бе ла ру сі. Гіс то рыя вы зва лен ня кра і ны бу дзе 

прад стаў ле на ў да ку мен тах, фран та вым жы-

ва пі се, гра фі цы, ва ен ных здым ках і га зе тах. 

Жы ха ры і гос ці Ма ла дзеч на змо гуць так са ма 

ўба чыць прэм' е ру кан цэр та «Пес ні вай ны», дзе 

вы сту пяць са ліс ты На цы я наль на га ака дэ міч на-

га кан цэрт на га ар кест ра Бе ла ру сі. Пад час кан-

цэр та ад бу дзец ца ўра чыс тае ўзна га ро джан не 

лаў рэ а таў На цы я наль на га кон кур су ма ла дых 

вы ка наў цаў бе ла рус кай эст рад най пес ні.

Свя точ ны фе ер верк за вер шыць пер шы фес-

ты валь ны дзень. 8 чэр ве ня так са ма пры ня се 

шмат но ва га і ці ка ва га. Ме ра пры ем ствы ад-

крые На цы я наль ны ака дэ міч ны кан цэрт ны ар-

кестр Бе ла ру сі кан цэр там ака дэ міч най му зы кі 

твор чых ка лек ты ваў. Пра доў жыць пра гра му 

га ла-кан цэрт «Ма ла дзі чок» за паль вае зор кі» 

лаў рэ а таў VІІІ Ад кры та га кон кур су юных вы ка-

наў цаў эст рад най пес ні «Ма ла дзі чок — 2019». 

Мін скі аб лас ны края знаў чы му зей за про сіць 

усіх ах вот ных на вы стаў ку мас тац кіх вы ра баў 

«Гар мо нія шкла». Аў та ры — Тац ця на і Пётр 

Ар цё ма вы прад ста вяць не звы чай ныя ра бо-

ты, якія аку нуць нас у ча роў ны свет шкла, дзе 

мож на ўба чыць зда ва ла ся б звы чай ную рэч у 

не звы чай ным афарм лен ні. Для тых, хто лю біць 

цёп лыя су стрэ чы і ду шэў ныя раз мо вы, трэ ці 

год за пар пра хо дзіць пра ект «Асо ба эпо хі», дзе 

ге ро я мі ста но вяц ца жан чы ны-ле ген ды. Сё ле та 

ге ра і няй пра ек та ста не за слу жа ная ар тыст ка 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, вя до мая спя вач ка На дзея 

Мі ку ліч. Су стрэ ча з яр кай і ці ка вай асо бай ад-

бу дзец ца ў 16.00 у ма лой за ле Па ла ца куль ту-

ры. Бе ла рус кі дзяр жаў ны ака дэ міч ны му зыч-

ны тэ атр прад ста віць спек такль «Ян ка Ку па ла: 

жыц цё ў све це ма ла нак». Гэ та му зыч ная дра-

ма-вер сія, за сна ва ная на сва бод най трак тоў цы 

па дзей з жыц ця кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

гіс то рыі ня прос та га ка хан ня на род на га паэ та 

Бе ла ру сі і Паў лі ны Мя дзёл кі. Рэ жы сёр-па ста-

ноў шчык — Мі ха іл Ка валь чык.

Яск ра вым за вяр шэн нем свя та ста не кан-

цэрт-за крыц цё фес ты ва лю на га лоў най пля-

цоў цы — лет нім Ам фі тэ ат ры ў 21.30. Жы ха ры 

го ра да і гос ці атры ма юць аса ло ду ад юбі лей най 

кан цэрт най пра гра мы «Зор ны ка ра год» Дзяр-

жаў на га ака дэ міч на га ан самб ля тан ца Бе ла-

ру сі з удзе лам ар тыс таў бе ла рус кай эст ра ды. 

Га лоў ны лейт ма тыў пра гра мы — твор чая са-

друж насць ан самб ля з най леп шы мі вы ка наў-

ца мі кра і ны, якая скла да ец ца ў зор ную по вязь 

ру хаў, ме ло дый і жан раў. Дзяр жаў ны ака дэ міч-

ны ан самбль тан ца Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 

на род на га ар тыс та кра і ны Ва лян ці на Дуд ке ві ча 

60 га доў з'яў ля ец ца най леп шым ка лек ты вам. 

Ён аба вяз ко вы ўдзель нік між на род ных фес ты-

ва ляў мас тац тваў у Бе ла ру сі і за яе ме жа мі.

Акра мя асноў ных ме ра пры ем стваў фес-

ты валь ная пра гра ма пра па ноў вае гле да чам і 

ўдзель ні кам му зыч на-паэ тыч на га свя та шэ раг 

ці ка вых ме ра пры ем стваў: у пры ват нас ці, спек-

такль «Не па кі дай мя не» — дра ма тыч ную ба ла-

ду ў дзвюх дзе ях, кан цэрт джа за вай пес ні.

На пра ця гу двух фес ты валь ных дзён раз гор-

нуць ра бо ту ад кры тыя пля цоў кі, якія раз мес цяц-

ца на Цэнт раль най пло шчы, ву лі цы Пры тыц ка-

га, у га рад скім пар ку куль ту ры і ад па чын ку імя 

Пе ра мо гі. Так, «Фес ты валь ная та ла ка» пра па-

нуе вы ступ лен ні твор чых ка лек ты ваў Ма ла дзе-

чан ска га рэ гі ё на. Вы стаў ка дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га і вы яў лен ча га мас тац тва бу дзе прад-

стаў ле на на пля цоў цы «Фес ты валь ная ся дзі ба». 

На род ныя май стры, умель цы го ра да і ра ё на, 

май стры-гос ці фес ты ва лю змо гуць пры няць 

удзел у ра ён ным кон кур се па дэ ка ра тыў на-

пры клад ным мас тац тве «Вы то кі май стэр ства». 

Пач не сваю ра бо ту АРТ-ФЭСТ «Ля нОК». Усе 

ах вот ныя змо гуць на ве даць вы стаў ку-про даж 

«Льня ныя дзі во сы» і на быць льня ныя вы ра-

бы тэкс тыль ных і швей ных прад пры ем стваў, 

ды зай не раў, са ма быт ных май строў і ўмель цаў 

Бе ла ру сі. Маг чы масць ку піць та ва ры на род на га 

спа жы ван ня з'я віц ца і на вы стаў цы-про да жы 

«Бе ла рус кі па час ту нак». Па ба чыць бе ла рус кія 

края ві ды, ка ла рыт нае ба гац це кра і ны, рэа ліс-

тыч ныя і сім ва ліч ныя ры сы, улас ці выя бе ла рус-

кай пры ро дзе, атры маць аса ло ду ад род ных 

пей за жаў мож на бу дзе пад час «Мас тац ка га 

пле нэ ру». Для ама та раў мас тац тва ад бу дзец ца 

май стар-клас па кі тай скім жы ва пі се мас та коў з 

Кі тая. Зной дуць са бе за ня так у свя точ ныя дні 

дзе ці, мо ладзь, на ве даў шы твор чыя пля цоў кі 

«Тэ ры то рыя дзя цін ства» і «Арт-старт».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У знак спачування тра ге-

ды і, якая ад бы ла ся ў са бо ры 

Нотр-Дам дэ Па ры ў Фран-

цыі, у На цы я наль най біб лі я-

тэ цы Бе ла ру сі ў Му зеі кні гі 

ла дзіц ца вы стаў ка, тэ ма тыч-

на бліз кая Фран цыі і зна ка-

вым для жыц ця са бо ра па-

дзе ям.

Ці ка вы факт: ка лі фар мі ра ва лі 

экс па зі цыю вы стаў кі з фон даў біб-

лі я тэ кі, зра зу ме лі, што не ка то рыя 

вель мі рэд кія кні гі да гэ туль зна хо-

дзі лі ся ў... агуль ным до сту пе. Гэ та 

зна чыць, лю бы ах вот ны мог прый-

сці ў біб лі я тэ ку і па сва ім чы тац кім 

бі ле це за мо віць ары гі на лы вы дан-

няў Гю го!

Але са мым уні каль ным з'яў ля-

ец ца пер шае ілюст ра ва нае вы-

дан не зна ка мі та га ра ма на «Са бор 

Па рыж скай Бо жай Ма ці» Вік то ра 

Гю го 1836 го да. Яно ўпры го жа на 

адзінаццаццю гра вю ра мі па ме рам 

у ар куш. Дня мі вы стаў ку пла на ваў 

на ве даць па сол Фран цыі ў Бе ла-

ру сі — спе цы яль на, каб уба чыць 

рэд кую кні гу.

Прад стаў ле ны на вы стаў цы і ін-

шыя вы дан ні зна ка ва га ра ма на, не 

менш ці ка выя. Вар та да даць, што 

«Са бор Па рыж скай Бо жай Ма ці» 

з'яў ля ец ца да та го ж і пер шым гіс-

та рыч ным ра ма нам на фран цуз скай 

мо ве. Упер шы ню быў апуб лі ка ва ны 

ў 1831 го дзе. І ўжо на пра ця гу го да 

вы тры маў сем да дат ко вых вы дан-

няў. По тым аў тар скія пра вы пе рай-

шлі да ін ша га вы даў ца, які вы пус ціў 

у 1832 го дзе вось мае вы дан не, да-

поў не нае тры ма част ка мі і прад мо-

вай. Аку рат гэ ты твор так са ма прад-

стаў ле ны на вы стаў цы ў біб лі я тэ-

цы. Вы дан не мае ты туль ны ар куш, 

яно аздоб ле на пры го жай вы явай, 

зроб ле най фран цуз скім 

мас та ком і лі тог ра фам 

Нан тэй лем.

Важ на па мя таць, што 

лёс зна ка мі та га са бо ра 

на пра ця гу ста год дзяў 

склад ваў ся па-роз на му. 

Ён не ад на ра зо ва раз бу-

раў ся і ад ра джаў ся на-

но ва. У XІX ста год дзі 

храм зна хо дзіў ся ў та-

кім дрэн ным ста не, што 

ста ві ла ся пы тан не пра 

яго знос. Вы ра та ван ню 

хра ма ад раз бу рэн ня і зда быц цю су-

свет най сла вы шмат у чым па спры-

яў аку рат ад най мен ны гіс та рыч ны 

ра ман Вік то ра Гю го. У 1841 го дзе 

па ча ла ся рэ стаў ра цыя са бо ра, якая 

доў жы ла ся больш за 20 га доў.

На вы стаў цы ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы так са ма мож на ўба-

чыць пры го жыя эс там пы ся рэ дзі-

ны XІX ста год дзя з ві да мі Па ры жа, 

вы ка на ныя мас та ком і гра вё рам 

Шар лем Мер' ё нам. Прад стаў ле ны 

і збор ка зан няў «Кан фе рэн цыі ў 

Нотр-Дам дэ Па ры», скла дзе ны 

фран цуз скім ка та ліц кім пра па вед-

ні кам Ла кар дэ рам, які ўва хо дзіў 

у склад клі ру са бо ра Па рыж скай 

Бо жай Ма ці. Вы дан не да ту ец ца 

1845 го дам.

Ка гось ці па-свой му за ці ка віць 

і кні га 1796 го да Жа на Жа зэ фа 

Ва дэ — «фран цуз ска га на род на-

га паэ та, які пер шы ўвёў у паэ зію 

гру быя, але моц ныя і энер гіч ныя 

вы каз ван ні про ста на род дзя».

Та кім чы нам, на вы стаў цы мож на 

ўба чыць уні каль ныя ма тэ ры я лы, якія 

да юць уяў лен не пра вы гляд са бо ра ў 

XVІІІ—XІX ста год дзях. Гэ та так са ма і 

ма люн кі ін тэр' ераў са бо ра з ка ра на-

цый на га аль бо ма На па ле о на Ба на-

пар та 1804 го да, аб ры сы хра ма на 

кар це Па ры жа 1734 го да і ін шае.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць да 

30 кра са ві ка. А паз ней уні каль ныя 

кні гі тра пяць у фон ды спе цы яль на-

га за хоў ван ня.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Са праўд насць 
род на га 

і бліз ка га
У вы да вец тве 

«Бе ла русь» 

вый шаў 

аль бом 

«Кас тусь 

Ка чан. 

Жы ва піс».

Кас ту ся Ка-

ча на доб ра ве-

да юць ама та ры 

жы ва пі су, на-

вед валь ні кі мас-

тац кіх вы ста вак, 

роз ных вер ні са жаў. Пра мас та ка до сыць 

час та пі шуць. Хоць — і гэ та ві да воч на — 

твор ца не ду жа пры кла дае да гэ тай ак-

тыў нас ці ру ку. Ра бо ты Кас ту ся Ка ча на 

за па мі наль ныя, до сыць пры ця галь ныя, 

на сы ча ныя моц най энер ге ты кай, якую 

іна чай як «гэ та і ёсць Бе ла русь» і не на-

за веш. Пе ра кон вае, што так яно на са май 

спра ве, і аль бом «Кас тусь Ка чан. Жы ва-

піс». З ус туп ным ар ты ку лам да вы дан ня 

вы сту пае док тар мас тацт ва знаў ства, лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Вік тар Жук.

Пей заж ныя па мкнен ні мас та ка ад люст-

ра ва ны на столь кі вы раз на, рэ льеф на, на-

столь кі пе ра ка наў ча, што ад чу ва еш улас-

ную пры сут насць у абра ных ім мяс ці нах. 

«На ва гра дак», «Мяс тэч ка Мір», «Вяс на 

ў Мі ры», «Ве чар у Галь ша нах», «Зі мо вы 

дзень у Шчор сах», «Вяс на ў Пін ску», «Ве-

чар у Ня сві жы», «Вяс на ў Івян цы», «Зі ма 

ў Ра ка ве», «Мяс тэч ка Ра каў», «Зі ма ў 

Крэ ве», «Ве ча рам на Нё ма не», «Вяс на ў 

Со лах», «Зі ма ў Дзят ла ве», «Зі ма ў Іўі»... 

Мас тац кая геа гра фія Ай чы ны, ад ра сы 

мяс тэ чак, вё сак, якія скла да лі і пра цяг ва-

лі скла даць агуль ны ланд шафт за ход не-

бе ла рус кіх зя мель. Узі ра ю чы ся ў вы явы, 

рэ пра дук цыі ба га тых на ко ле ры кар цін, 

мож на пры га даць про зу Ян кі Бры ля, Вя ча-

сла ва Ада мчы ка, Ген ры ха Да лі до ві ча, дзе 

праз сло ва на поў ні цу ад люст ра ва ны ка-

ла рыт шмат ве ка вой гіс то рыі, су час насць 

жыц ця лю дзей і па се лі шчаў. Але і без 

зва ро ту да тэкс таў ра ма наў, апа вя дан-

няў, апо вес цяў зга да ных і ін шых аў та раў, 

мож на сме ла на строй вац ца на дыя лог з 

мас тац кім све там Кас ту ся Ка ча на. Жы-

ва пі сец лю боў на агля дае зна ё мую яму 

част ку на шай бяз меж най па пры га жос ці 

кра і ны.

«Вяс на ў Івян цы» (час на пі сан ня кар-

ці ны — 2006 год), на прык лад, спа лу-

чае пры род ны края від з ар хі тэк тур ным 

ланд шаф там. Мно гія ра бо ты бе ла рус кіх 

мас та коў, якія пры све ча ны тым ці ін шым 

зна ка вым аб' ек там даў ні ны, са кцэн та-

ва ны на са міх пом ні ках мі нуў шчы ны. 

У та кіх кар ці нах «губ ля юц ца» ра чул кі і 

алеі, па збаў ле ны пры ця галь нас ці азё ры 

і лу га ві ны. Кас тусь Ка чан імк нец ца раз-

гле дзець увесь свет. Ён сме ла па шы рае 

да ля гля ды, вы бу доў вае кам па зі цыю так, 

каб і нам бы ло да дзе на пай сці сле дам за 

мас та ком. «Уна чы вы паў снег», «Та лая 

ва да», «Ве чар» — гэ та і на строй дня, і 

на строй жыц ця ўво гу ле. Мас так на гад-

вае пра са праўд ныя вар тас ці, пра тое, 

што вось ён — увесь свет! І ма лы, і вя лі кі 

Свет — гэ та са ма Бе ла русь, ад ра сы, што 

по бач, зу сім бліз ка. Вар та толь кі вы пра-

віц ца ў ка рот кую да ро гу — і ў ця бе ёсць 

шанец ду хоў на ўзба га ціц ца, стаць вы шэй 

за бу дзён асць.

Не ка то рыя ста рон кі аль бо ма Кас ту-

ся Ка ча на — рэ пра дук цыі на цюр мор таў: 

«Ан то наў кі», «Бэз», «Дзьму хаў цы», «Па-

пя роў кі», «Са ла мя ны ка пя люш»... І як ад-

крыц цё, як ча ка нае свя та — «Ве лі код ны 

на цюр морт». Так і ўвесь аль бом «Кас тусь 

Ка чан. Жы ва піс», па да ра ва ны гле да чам і 

чы та чам, — яшчэ ад но свя точ нае ўра жан-

не ў пя рэ да дзень Вя лі ка дня.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Вер ні сажВер ні саж

Ка лі ажы вае парк...
У го мель скім па ла цы Ру мян ца вых і Па ске ві чаў рас па ча тая се рыя 

вы ста вак — бу дуць дэ ман стра вац ца прад ме ты з му зей ных фон-

даў. І ад ной з пер шых ста ла вы стаў ка «Го мель скі парк». З да па-

мо гай кар цін мож на пе ра не сці ся ў ча се — уба чыць, які быў парк, 

што яго ўпры гож ва ла, якія лю дзі ў ім пра гуль ва лі ся ў тую ці ін шую 

эпо ху.

Та кім чы нам, на 

вы стаў цы прад стаў-

ле на ка лек цыя тво-

раў жы ва пі су і гра фі кі, 

якія ад люст роў ва юць 

ад но з са мых лю бі-

мых мес цаў ад па чын-

ку га мяль чан. Ку точ кі 

пар ка, яго ад мет ныя 

аб' ек ты чар гу юц ца з 

па на рам ны мі ві да мі 

па ла ца ва-пар ка ва га 

ан самб ля. Пар ка вую 

эпа пею ад кры вае гіс-

та рыч ная кар ці на Вік та ра Ка за чэн кі «Мі тынг пра цоў ных у Го ме лі», на якой 

на ма ля ва ны мо мант аб вя шчэн ня ўла ды баль ша ві коў на пан ду се па ла ца 

ў 1917 го дзе. Чар го вым звя ном у ад люст ра ван ні эпо хі стаў пад ка ля ра-

ва ны аква рэл лю ма лю нак бы ло га ня мец ка га аку пан та мас та ка Эмі ля 

Ло зэ, вы ка на ны ім па па мя ці ў 1927 го дзе. Сал дат з ку рыль най труб кай 

у 1918 го дзе за ча ра ва на су зі рае на тэ ры то рыі пар ку да во лі спе цы фіч ны 

пом нік — так зва ную скіф скую ба бу. Па не ка то рых звест ках у пар ку зна-

хо дзі ла ся дзве та кія скульп ту ры, ад нак з ча сам яны бы лі стра ча ны.

Да да ва ен най эпо хі ад но сіц ца не каль кі ра бот на ву чэн кі Мі ха і ла Уру бе-

ля Іды Зе лік ман і вя до ма га го мель ска га мас та ка Ба ры са Зві наг рад ска-

га. Гэ та не вя лі кія эцю ды, ці ка выя хут чэй з гіс та рыч на га гле дзі шча: яны 

па каз ва юць ку ток пар ка з фраг мен там па ла ца, на пі са ны Ідай ран кам 

22 чэр ве ня 1941 го да. Пра мі ну лую вай ну, дак лад ней, пра тыя «ра ны», 

якія яна на нес ла го ра ду, рас па вя да юць на кі ды 1947 го да, якія вы яў ля-

юць па лон ных ня мец кіх сал дат — за ма лёў кі вы ка на ны з на ту ры Юры ем 

Ак са мі та вым і Аляк се ем Каз ло вым.

Маш таб нае па лат но 1954 го да мас та коў Ба ры са Зві наг рад ска га і Вік-

та ра Ка за чэн кі ад люст роў вае від на парк з бо ку Со жа та го ча су. Дэ та лі 

кар ці ны, зроб ле ныя ў ду ху сац рэ а ліз му, ма юць вя лі кую гіс та рыч ную і 

края знаў чую ці ка васць. Тут ста ран на за фік са ва ны ўсе асаб лі вас ці той 

па ры: па бу до вы на тэ ры то рыі пар ку і на бя рэж най, пра якія ўжо ма ла хто 

ве дае і па мя тае, пом ні кі на ад ным са схі лаў, ко ла вы па ра хо дзік і мност ва 

ло дак, каб пе ра бі рац ца на су праць лег лы бе раг. Зна ка мі ты пе ша ход ны 

мост це раз ра ку з'я віц ца на шмат паз ней... Ка ля гэ тай ра бо ты мож на пра-

вес ці ня ма ла ча су, здзіў ля ю чы ся тым зме нам, якія ад бы лі ся з го ра дам.

Ім ёны го мель скіх жы ва піс цаў Мі ка лая Ка за ке ві ча, Ро бер та Лан дар ска га, 

Акі ма Шаў чэн кі, Ула дзі мі ра Бі дэ ра, Мі ка лая Па лян ко ва, Ва лян ці на і Ма рыі 

Яго ра вых, Аляк санд ра Гай ле ві ча, Свят ла ны На здрын-Плат ніц кай, Вік та ра 

Да ніль чы ка па поў ні лі яск ра вы ле та піс па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

«НЕ ПА КІ ДАЙ 
МЯ НЕ!» — 

НО ВЫ ФАР МАТ
Час на пя рэ дад ні зда чы спек так ля мас тац ка му са ве ту тэ ат ра ці не 

са мы на пру жа ны і нер во вы. Як для кі раў ніц тва тэ ат ра, рэ жы сё ра-

па ста ноў шчы ка, ар тыс таў, так і для ўсёй мас тац ка-па ста но вач най 

част кі. Сён ня та кія на пру жа ныя дні, што вы ма га юць мак сі му му 

ад каз нас ці і ад да чы, рас па ча лі ся ў сце нах Мінск ага аб лас но га 

дра ма тыч на га тэ ат ра. Ідуць што дзён ныя рэ пе ты цыі но ва га спек-

так ля «Не па кі дай мя не», зда ча яко га бу дзе пры мер ка ва на да 

свя та Вя лі кай Пе ра мо гі і 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

П'е са «Не па кі дай мя не» вя до ма га дра ма тур га, за слу жа на га дзея ча 

мас тац тваў Бе ла ру сі Аляк сея Ду да ра ва па спя хо ва ідзе на сцэ не На-

цыя наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя Яку ба Ко ла са. Яна 

вы тры ма ла шмат па ста но вак у Дра ма тыч ным тэ ат ры Бе ла рус кай ар міі, 

па ёй рэ жы сёр Аляк сандр Фран ске віч-Лае зняў шмат се рый ную ва ен ную 

ме лад ра му, дзе ў га лоў ных ро лях за дзей ні ча ны вя до мыя ар тыс ты Аляк-

сей Гусь коў, Яў ге нія Брык, Ган на Ры ца ра ва і ін шыя.

Сваё ба чан не сю жэ та п'е сы ўзяў ся ўва со біць на сцэ не Мінск ага аб-

лас но га драм тэ ат ра яго мас тац кі кі раў нік, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Бе ла ру сі, двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, лаў рэ ат 

спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ле рый Ані сен ка. 

Дра ма тыч ная ба ла да ў дзвюх дзе ях — апо вед пра тое, на коль кі вай на 

сва ёй жорст кас цю і ан ты гу ман нас цю су пя рэ чыць ча ла ве чай пры ро дзе, 

пры зна чэн ню ча ла ве ка на Зям лі.

На дум ку рэ жы сё ра-па ста ноў шчы ка спек так ля, вель мі важ на, каб 

но выя па ка лен ні з па ва гай ста ві лі ся да мі нуў шчы ны, за хоў ва лі і пе ра да-

ва лі па мяць пра тых, хто на блі жаў Пе ра мо гу. У спек так лі за дзей ні ча ны 

ма ла дыя ар тыс ты тэ ат ра Па вел Свя то ха, На тал ля Ска рын ка, Ка ця ры на 

Шчэр бач, Аляк санд ра Гра се віч, Яў ге нія Ста цэн ка, На стас ся Ма ка рэ віч, 

Ка ця ры на Па не дзька. Ро лю пал коў ні ка вы кон вае вя ду чы май стар сцэ ны 

Сяр гей Кар зей.

Ды рэк тар тэ ат ра Юрый Кры вень кі па дзя ліў ся за ду май зра біць прэм'-

е ру і да лей шыя па ста ноў кі па тры я тыч ным пра ек там з пры цяг нен нем да 

вір ту аль на га і рэ аль на га ўдзе лу ўсіх ма ла дзе чан цаў і не толь кі. Су мес на 

з лі да ра мі і ак ты віс та мі мяс цо вых рай ка маў БРСМ ла дзіц ца ак цыя па 

пры цяг нен ні ўва гі да гэ тай па ста ноў кі і ўдзе лу ў ёй усіх ах вот ных.

— Дзень вы зва лен ня Бе ла ру сі ад зна ча ец ца, як вя до ма, 3 лі пе ня. Але ж 

гэ та да та — вы зва лен не ме на ві та Мін ска, ста лі цы на шай кра і ны. А ў нас 

ёсць за ду ма на кі ра вац ца на гаст ро лі па рэ гі ё не і ад зна чыць вы зва лен не 

ра ён ных цэнт раў па ста ноў кай на ша га прэм' ер на га спек так ля. У гэ тым 

мы вель мі спа дзя ём ся на пад трым ку мяс цо вых улад і ак ты віс таў БРСМ. 

Рас пра ца ва ны па пя рэд ні гра фік вы ез ду і па ка зу спек так ля ў дні вы зва-

лен ня рай цэнт раў.

Ала СТРА ШЫН СКАЯ, 

кі раў нік лі та ра тур на-дра ма тыч най част кі тэ ат ра.

Фо та аў та ра.

Ура жан ніУра жан ні

ДА ВАЙ З ТА БОЙ НА «ТЫ»
Свай го ро ду з'я вай у бе ла рус кім ар тыс тыч-

ным све це мо жа стаць пес ня «Дзве зор кі» 

(не «...звез ды»), ха ця б та му, што час ад 

ча су яна, гэ тая пес ня, гу чыць у вы ка нан ні 

ду э та Дзміт рый Да лга лёў — Ва лян ці на Па-

лі ка ні на, дзе ён — пра фе сій ны кам па зі тар, 

лаў рэ ат шмат лі кіх кон кур саў (між на род-

ных — так са ма), аў тар рок-опе ры «Агонь 

Пра ме тэя», ара то рыі «Зор ка Па лын», сім-

фа ніч ных і ха ра вых тво раў, му зы кі для кі но, 

па пу ляр ных пе сень і яна — па эт ка, пе ра-

клад чы ца, аў та рка 15 кніг паэ зіі і про зы...

З на го ды 25-год дзя су мес най твор час ці гэ ты ду эт 

зла дзіў кан цэрт, які ад быў ся на сцэ не Вя лі кай кан-

цэрт най за лы Бел дзярж фі лар мо ніі.

Са праўд ным ад крыц цём яго ста ла вы ступ лен не 

за слу жа ных ар тыс таў Бе ла ру сі Над зеі Мі ку ліч і Ва-

ле рыя Дай нэ кі, на род най ар тыст кі Бе ла ру сі Ма рыі 

За ха рэ віч, ак цё ра і рэ жы сё ра Але га Ві няр ска га, 

якія спя ва лі пес ні, чы та лі вер шы, тым са мым сцвяр-

джа ю чы, што і са праў ды «Паэ ты на ра джа юц ца ў 

кос ма се».

Пес ню на гэ ты верш вы ка наў кам па зі тар Дзміт-

рый Да лга лёў, чые «Птуш кі» ёсць у рэ пер ту а ры 

ле ген дар ных «Пес ня роў» і вя до ма га ўкра ін ска га 

спе ва ка Ула дзі мі ра Ста ма ці. А на кан цэр це яна пра-

гу ча ла ў вы ка нан ні На тал лі Кі ры ен кі і Мі кі ты Кас цю-

ке ві ча, якія ме на ві та з гэ тым тво рам — з роз ні цай у 

два га ды — за ня лі пер шае мес ца на На цы я наль ным 

фес ты ва лі бе ла рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла дзеч не.

Вель мі цёп ла пры ма лі слу ха чы вы ступ лен не са-

мой па эт кі, якая чар го вы раз ура зі ла пуб лі ку муд-

рас цю і ду хоў най вы шы нёй сва іх тво раў, аса біс тым 

пры род ным ар тыс тыз мам, а так са ма бліс ку чыя ін-

стру мен таль ныя кам па зі цыі Дзміт рыя Да лга лё ва, 

іх су мес нае вы ка нан не но вай пес ні «Да вай з та бой 

на «вы».

А на огул гэ ты кан цэрт яшчэ раз па ка заў, на-

коль кі ба га ты наш край на са праўд ныя та лен ты, 

чыя твор часць — кла січ на дас ка на лая, за па мі наль-

ная, — здоль ная без пе ра боль шан ня ўпры гож ваць 

на ша жыц цё.

Люд мі ла Ва раб' ё ва,

г. Мінск.

З 29 кра са ві ка да 

3 мая ў Бе ла рус-

кай дзяр жаў най 

ака дэ міі му зы кі 

ад бу дзец ца ІІІ Ве-

лі код ны фес ты-

валь «Твор часць 

ма ла дых». На ве-

даць яго мо жа 

лю бы ах вот ны.

Пра гра ма Ве лі-

код на га фес ты ва лю 

ўклю чае кан цэр ты ў 

вы ка нан ні най леп-

шых сту дэнц кіх твор-

чых ка лек ты ваў і са ліс таў з лі ку вы клад чы-

каў, вы пуск ні коў і сту дэн таў ака дэ міі му зы кі, 

лаў рэ а таў між на род ных кон кур саў і сты пен-

ды я таў спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та па 

пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі. З ім ёна мі 

гэ тых лю дзей звя за ны су час насць і бу ду чы ня 

бе ла рус кай му зыч най куль ту ры. Удзель ні-

ка мі ІІІ Ве лі код на га фес ты ва лю ўпер шы ню 

ста нуць за меж ныя дзі ця чыя і ма ла дзёж ныя 

ха ра выя ка лек ты вы з Гру зіі, Эс то ніі, Ра сіі.

Та кім чы нам, 29 кра са ві ка ўра чыс тае ад-

крыц цё рас пач нец ца га ла-кан цэр там у 19 га-

дзін. На ім вы сту пяць сту дэнц кі сім фа ніч ны 

ар кестр і сту дэнц кі хор Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі му зы кі. На цым ба лах бу дзе 

са лі ра ваць Дзміт рый Ка ла ці ла, а на скрып-

цы — Ні кан Ма золь.

30 кра са ві ка так са ма ў 19 га дзін ад бу дзец-

ца кан цэрт «Шэ дэў ры ва каль най му зы кі». 

На ім вы сту пяць гос ці з Но ва сі бір ска — На-

стас ся Ко ла та ва (са пра на), Ана толь Ба да еў 

(бас), Ма ры на Рэз ні ка ва вы ка нае пар тыю 

фар тэ пі я на. У гэ ты дзень вы сту пяць так са ма 

бе ла рус кія му зы кі, ся род якіх са ліс ты Вя лі-

ка га тэ ат ра Бе ла ру сі — ула даль нік ме да ля 

Фран цыс ка Ска ры ны Юрый Га ра дзец кі (тэ-

нар), а так са ма Вік тар Мен дзе леў.

2 мая мож на бу дзе па слу хаць «Скар бы 

ду хоў най му зы кі Гру зіі» — па ча так у 18 га-

дзін. Тут вы сту пяць га на ро выя гос ці фес ты-

ва лю — сту дэнц кі хор Тбі ліс ка га ўні вер сі тэ та 

цар коў на га пес на пен ня з Гру зіі.

3 мая пад час за крыц ця фес ты ва лю ад бу-

дзец ца «Ха ра вое свя та»: сваё вы ка наль ніц-

кае май стэр ства пра дэ ман стру юць сту дэнц кі 

хор Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі, 

хор хлоп чы каў на цы я наль най опе ры Эс то ніі і 

ўзор ны хор хлоп чы каў і юна коў «Лад дзя».

Усе кан цэр ты прой дуць у Вя лі кай за ле 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі па 

ад ра се: Мінск, вул. Ін тэр на цы я наль ная, 30.

Вар та да даць, што ў асно ве кан цэп цыі 

фес ты ва лю — да лу чэн не ў са мыя важ ныя 

і ра дас ныя для ўся го хрыс ці ян ска га све ту 

дні Ве лі код на га тыд ня да веч ных ду хоў ных 

каш тоў нас цяў на цы я наль на га і су свет на га 

му зыч на га мас тац тва. Важ ным з'яў ля ец ца і 

ўма ца ван не ад ной з га лоў ных тра ды цый ака-

дэ міі — твор чай пе ра ем нас ці па ка лен няў.

У ме жах фес ты ва лю ад бу дзец ца цы ры-

мо нія ўру чэн ня прэ мій прад стаў ні кам пра фе-

сар ска-вы клад чыц ка га скла ду, на ву чэн цам 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі, якія 

спры я лі за ма ца ван ню вы со ка га ўзроў ню пра-

фе сій най му зыч най аду ка цыі ў Бе ла ру сі і за 

мя жой.

Вар ва ра ГО МАН.

ЗА ПРА ШАЕ МА ЛА ДЗЕЧ НА
Фес ты вальФес ты валь Асо ба эпо хі 

і жыц цё 
ў све це ма ла нак

Ду хоў насцьДу хоў насць

ВЕ ЛІ КОД НАЯ МУ ЗЫ КА

Свет і мыСвет і мы

ПРЫ ВІ ТАН НЕ НОТР-ДА МУ
У фон дах На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі — 
ары гі на лы тво раў Вік то ра Гю го

Мас тац кі кі раў нік Мінск ага аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра Ва ле рый АНІ СЕН КА 
і ар тыс ты — удзель ні кі спек так ля.


