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Жан чы ны 
з ба ла лай ка мі — 
дып ла ман ты

Ак тэт ба ла ла ек «Ві цеб скія вір ту о зы» стаў дып-

ла ман там пер ша га Між на род на га кон кур су-фес-

ты ва лю ан самб ляў «На цы я наль ная ка лек цыя» ў 

Санкт-Пе цяр бур гу.

Адзі ны жа но чы ка лек тыў у кон кур се з уні каль ным 

скла дам ін стру мен таў ура зіў між на род нае жу ры паў-

на той гу чан ня і ары гі наль ны мі аран жы роў ка мі. Пра 

гэ та ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі лі ў Ві цеб скай 

аб лас ной фі лар мо ніі.

Уся го ар га ні за та рам фес ты ва лю да сла лі 42 ві дэа за-

яў кі, з якіх для ўдзе лу ў дру гім ту ры бы ло ада бра на 27 

ан самб ляў з Ра сіі, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Літ вы, Ман го ліі ды 

ін шых кра ін. У трэ цім жа, што ад быў ся на вя ду чай кан-

цэрт най пля цоў цы го ра да, — у Дзяр жаў най ака дэ міч най 

ка пэ ле, удзел узя лі толь кі два нац цаць кан кур сан таў.

Як ад зна чы лі чле ны між на род на га жу ры, мно гія су-

час ныя ка лек ты вы пра цу юць у жан ры эст ра ды, але, спра-

 бу ю чы быць ары гі наль ны мі, губ ля юць ін ды ві ду аль насць. 

Ак тэт ба ла ла ек «Ві цеб скія вір ту о зы» пры ўсім сва ім 

на ва тар стве здо леў не за быць свае вы то кі і за гэ та быў 

уз на га ро джа ны дып ло мам «За за ха ван не тра ды цый».

Вар та ад зна чыць, што сё ле та ак тэ ту споў ні ла ся 45 га-

доў. Лаў рэ а ты шмат лі кіх кон кур саў і фес ты ва ляў ня стом на 

па паў ня юць свой рэ пер ту ар ары гі наль най му зы кай, на пі са-

най спе цы яль на для ба ла лай кі. Гэ та му зы ка роз ных сты ляў 

і кі рун каў: п'е сы ка мер на га жан ру, джа за выя кам па зі цыі, 

на род ныя апра цоў кі і ары гі наль ныя п'е сы для ба ла лай кі.

Ка лек тыў, які вы лу ча ец ца ўлас най ма не рай і сты лем 

вы ка нан ня, час та на зы ва юць «куль тур най жам чу жы най Ві-

цеб ска». Яго руп лі вая пра ца і вы со кі ўзро вень пра фе сій най 

пад рых тоў кі ста лі га ран там пос пе ху ў чар го вым кон кур се.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

За пра ша емЗа пра ша ем

«БЯ РЭ ЗІН СКАЯ РАМ ПА» 
ЗА ПАЛЬ ВАЕ АГ НІ

Най леп шыя ама тар скія тэ ат раль ныя ка лек ты вы 

Мін шчы ны са браў XІ аб лас ны фес ты валь на род-

ных тэ ат раў «Бя рэ зін ская рам па», які пра хо дзіць 

з 30 ліс та па да да 2 снеж ня ў Бе ра зі не.

У фес ты валь най афі шы — са мая вя до мая ка ме дыя 

вы дат на га дра ма тур га, рэ фар ма та ра італь ян ска га тэ-

ат ра Кар ла Галь до ні «Карч мар ка» ў па ста ноў цы тэ ат ра 

Бя рэ зін ска га РДК. Ле ген дар ную «Мат рос кую ці шы ню» 

Аляк санд ра Га лі ча па ка жа на род ны тэ атр Па ла ца куль-

ту ры «БЕ ЛАЗ-ХОЛ ДЫНГ» з Жо дзі на. Тэ атр імя Урсу лы 

Ра дзі віл з Ня сві жа пра па нуе гле да чам сваю вер сію п'е-

сы Аляк сея Ду да ра ва «Чор ная Пан на Ня сві жа» ў дра ме 

«Бог ёсць лю боў». Бул га каў ская «Зой чы на ква тэ ра» 

бу дзе вы ка на на тэ ат рам з Ві лей кі. Дра ма «Клаў дзій» 

Яў ге на Ба ла кі на — яшчэ ад на вер сія ўзы хо джан ня на 

трон ім пе ра та ра Рым скай дзяр жа вы, якую прад ста віць 

ба ры саў скі дра ма тыч ны тэ атр «Ві да рыс» .

Тэ атр «Ад люст ра ван не» з Ма ла дзеч на вы стаў ляе на 

кон курс ка ме дыю Ва лян ці на Крас на го ра ва «Спат кан не 

па се ра дах або сцэ ны з ся мей на га жыц ця». Аў тар скі 

пра ект рэ жы сё ра Дзміт рыя Шу ма ні на — сюр рэа ліс-

тыч ную ка ме дыю «Мі ма даж джоў» прад стаў ляе слуц кі 

тэ атр «Па па раць-квет ка».

У за клю чэн не ўдзель ні кі і гос ці «Бя рэ зін скай рам пы» 

змо гуць па гля дзець спек такль на род на га ма ла дзёж-

на га тэ ат ра «Штурх» Па ла ца куль ту ры «БЕ ЛАЗ-ХОЛ-

ДЫНГ», які за про ша ны на фес ты валь у якас ці гос ця.

Ацэнь ваць май стэр ства вы ка наў цаў бу дзе кам пе-

тэнт нае жу ры на ча ле з за слу жа ным ар тыс там Бе ла ру сі, 

дэ ка нам фа куль тэ та Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тац тваў, пра фе са рам Ула дзі мі рам Мі шчан чу ком.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

— Атрым лі ва ец ца та кая скан цэнт-

ра ва ная, прад мет ная га вор ка пра лі-

та ра ту ру — і не толь кі — у ін тэр' ерах 

На цы я наль най біб лі я тэ кі, — га во рыць 

аў тар і вя ду чы пра ек та. — Ця пер на 

тэ ле эк ра нах час цей з'яў ля юц ца зор кі 

эст ра ды, спор ту — асо бы, так ска жам, 

ме дый ныя. А гэ та фі гу ры хоць і знач-

ныя, якія зай ма юц ца лі та ра ту рай, гіс то-

ры яй, але, на жаль, не так доб ра вя до-

мыя шы ро ка му ко лу гле да чоў, асаб лі ва 

ка лі гэ тыя асо бы з рэ гі ё наў, як рэк тар 

Ма гі лёў ска га ўні вер сі тэ та Дзя ніс Дук, 

края знаў ца Мі хась Каз лоў скі з Ма ла-

дзеч на, пра фе сар Іван Штэй нер з Го ме-

ля ды ін шыя. І як па каз ва юць вод гу кі на 

пра гра му, гэ тыя зна ём ствы аказ ва юц ца 

для мно гіх ка рыс ны мі і ці ка вы мі, мно-

гія ад кры ва юць для ся бе ім ёны ма ла-

дых — Юліі Алей чан кі, якая атры ма ла 

сё ле та На цы я наль ную лі та ра тур ную 

прэ мію ў на мі на цыі «Дэ бют», Ва сі ля 

Дрань ко-Май сю ка, шоў ме на, ар тыс та і 

пісь мен ні ка, Мі ха і ла Ба ра ноў ска га, які 

ўзна ча ліў фі лі ял му зея Мак сі ма Баг да-

но ві ча і ства рыў му зыч ны гурт «Нель га 

за быць»... Так са ма вя лі кая коль касць 

вод гу каў бы ла на су стрэ чу з Люд мі лай 

Руб леў скай, якая па гля дац кай ува зе 

па ста ві ла свое асаб лі вы рэ корд. І я лі чу, 

што гэ та вель мі важ на, пра па ган да ваць 

і па каз ваць су час ную бе ла рус кую лі та-

ра ту ру і куль ту ру.

— На вум Якаў ле віч, у вас у гас цях 

па бы ва лі ўжо мно гія — ад мі ніст ра ін-

фар ма цыі Аляк санд ра Кар лю ке ві ча 

да ча ла ве ка-ар кест ра Ва сі ля Дрань ко-

Май сю ка. Хтось ці з су раз моў цаў ад-

крыў ся з не ча ка на га бо ку, ска заў тое, 

што ні як не мер ка ва ла ся па чуць?

— Усе не як рас кры ва юц ца, да юць 

не штам па ва ныя ад ка зы і па-доб ра му 

здзіў ля юць. На прык лад, Алесь Кар-

лю ке віч рас ка заў, як ён быў сель скім 

юным біб лі я тэ ка рам, а Ва сіль Дрань ко-

Май сюк на зваў сва ім лю бі мым паэ там 

Ле а ні да Дрань ко-Май сю ка — і не та-

му, што гэ та яго ны баць ка, а глы бо ка і 

слуш на аб грун та ваў та кі вы бар. Ра ней 

мы шмат га ва ры лі з зем ля ком — пісь-

мен ні кам, дра ма тур гам і на ву коў цам 

Пят ром Ва сю чэн кам пра По лац к і тэр-

мін «По лац кі мен та лі тэт», а ў гу тар цы 

пе рад тэ ле ка ме ра мі я так са ма па чуў ад 

яго неш та но вае і не ча ка нае — Пят ро 

мыс ліць не тра ды цый на, вель мі ары гі-

наль на.

— Ве даю, што ў вас ёсць не каль кі 

«тра ды цый ных» пы тан няў, якія вы 

за да яце кож на му ўдзель ні ку. Мне 

зда ец ца, бу дзе спра вяд лі ва, ка лі на 

іх ад ка жа і сам аў тар і вя ду чы пра-

гра мы. Та кім чы нам: што вы за раз 

чы та е це і якую кні гу, на ваш по гляд, 

му сіць пра чы таць кож ны бе ла рус?

— Ду маю, кож на му бе ла ру су аба-

вяз ко ва вар та пра чы таць Ян ку Ку па лу, 

Яку ба Ко ла са, Мак сі ма Баг да но ві ча, 

Ва сі ля Бы ка ва, Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-

ча, Ян ку Бры ля, Мі ха ся Страль цо ва, 

Ры го ра Ба ра ду лі на... А ў мя не ця пер на 

ста ле ля жыць вель мі ці ка вая кні га паэ-

зіі Ан хе лы Эс пі но сы Ру іс — гэ та іс пан-

ка, ма ла дая дзяў чы на, якая ўпа да ба ла 

і вы ву чы ла бе ла рус кую мо ву, пры чым 

на столь кі, што ця пер пі ша па-бе ла-

рус ку вер шы, на поў не ныя асаб лі вай 

цеп лы нёй і па чуц цём лю бо ві. Так са ма 

пе ра чыт ваю кні гу Анд рэя Фе да рэн кі 

«Мя жа», і, ка неш не, заўж ды маю то мік 

Ян кі Бры ля.

— Што для вас род ная мо ва? Ці па-

трэб ныя асаб лі выя ўмо вы, каб ужы-

ваць яе што дня?

— Мо ва — на пэў на, гэ та сут насць 

іс на ван ня мя не як асо бы, на огул ма ёй 

сям'і, та му што і дзе ці раз маў ля юць са 

мной толь кі па-бе ла рус ку, і ўну ку, які 

пад рас тае, мы чы та ем бе ла рус кія каз кі, 

і ён ужо ве дае пер шыя сло вы на род-

най мо ве. Як ча ла ве ку, які імк нец ца да 

спра вяд лі вас ці, мне вель мі важ на, каб 

бе ла рус кая мо ва бы ла паў на цэн ным 

чын ні кам на ша га жыц ця, бо гэ та ду ша, 

унут ра ная сут насць кож на га з нас. Хоць 

я на ра дзіў ся ў По лац ку не ў бе ла рус ка-

моў най сям'і, але з са ма га дзя цін ства 

чуў мо ву, і мне на ту раль на ад чу ваць 

ся бе ў ёй. І ча сам лаў лю ся бе на тым, 

што, раз ва жа ю чы на жыц цё ва важ ныя 

пы тан ні, раб лю гэ та па-бе ла рус ку аль бо 

сін хрон на пе ра кла даю дум ку для су-

раз моў цы.

— З ча го па чы на ец ца па тры я-

тызм — з лю бо ві да мо вы ці яшчэ 

ра ней?

— Бы ло б аб ме жа ван нем ска-

заць, што з мо вы, бо гэ та толь кі адзін 

склад нік, хоць і без умоў на важ ны. 

Па тры я тызм, мяр кую, па чы на ец ца з 

ад чу ван ня род на га мес ца, сва іх род-

ных рэ чаў. Ка лі ў 2-м кла се я тра піў у 

баль ні цу і з мя не зня лі ўсю воп рат ку і 

да лі баль ніч ную, памятаю, ад чуў ся бе 

лі та раль на ні кім — і гэ та страш нае 

ад чу ван не. Так што па тры я тызм па-

чы на ец ца з тых звык лых рэ чаў, якія 

ча ла век ба чыць до ма, з ма люн каў 

у бук ва ры, як га во рыц ца ў вя до май 

пес ні, з гэ та га ўся го. А мо ва да зва ляе 

глы бей ад чуць, што ў нас ёсць свая 

дзяр жа ва, свая гіс то рыя, свая куль ту-

ра, на огул, што МЫ ёсць, і мы — не 

пры ста са ван не да ка гось ці ін ша га, а 

са ма стой ная кра і на. Са мае га лоў нае, 

на мой по гляд, — пе ра адо лець ад-

чу ван не бе ла рус кас ці як ней кай ар-

ха іч нас ці, вяс ко вас ці і дру гас нас ці, 

па чаць па ва жаць са міх ся бе (як ка заў 

Ку па ла, «людзь мі звац ца»), каб нас 

па ва жа лі ін шыя.

— Гле да чам пра гра ма «Су раз-

моў цы» да зва ляе за зір нуць у глы-

бі ню лі та ра тур ных пра цэ саў, якія 

ад бы ва юц ца ў Бе ла ру сі, лепш па-

зна ё міц ца з гіс то ры яй і су час ны мі 

твор ца мі. А што яна дае вам, як ча-

ла ве ку, які сам зна хо дзіц ца ўнут ры 

лі та ра ту ры?

— Па-пер шае, ад чу ван не го на ру і 

лю бас ці за тое, што ва кол мя не ёсць та-

кія лю дзі, та кія ці ка выя і раз на стай ныя 

твор цы, з які мі мож на па зна ё міць ін-

шых — і мо, нех та так са ма іх па лю біць, 

бу дзе га на рыц ца сва і мі су ай чын ні ка мі. 

А па-дру гое, вель мі важ на па ка заць, 

што бе ла ру сы — аду ка ва ны і куль тур ны 

на род, так бы мо віць, ад крыць нас для 

са міх ся бе.

За пі са ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

За кад рамЗа кад рам

Пра што га во раць 
«Су раз моў цы» ?

У но вым се зо не на са цы я куль-

тур ным тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» 

не як не за ўваж на з'я ві ла ся мност-

ва ўлас ных ці ка вых пра грам. 

Ад на з іх — аў тар скі пра ект пісь-

мен ні ка На ву ма ГАЛЬ ПЯ РО ВІ ЧА 

«Су раз моў цы». Ужо са ма наз ва 

пра гра мы ад люст роў вае яе сут-

насць і скла да ец ца з трох час так: 

«су час насць», «раз мо ва» і «цы-

та ты». У эфі ры гэ та — 15 хві лін 

гу тар кі з дзея ча мі бе ла рус кай 

куль ту ры: пісь мен ні ка мі і кры ты-

ка мі, на ву коў ца мі і да след чы ка-

мі, мас та ка мі, а па-за эфі рам — 

по шук ак ту аль ных кі рун каў і 

ці ка вых асоб, якія да па мо гуць 

лепш зра зу мець вы то кі і су час-

насць на шай лі та ра ту ры, мо вы, 

на цы я наль на га ха рак та ру і куль-

ту ры на огул.


