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На вош та iмя гэ та? Яны свой 45-ы год ад зна чы лi 
ўсiм ка лек ты вам: Дзяр жаў ны ка мер ны ар кестр 
Бе ла ру сi меў свя точ ны кан цэрт на га лоў най сцэ-
не кра i ны. Вiн ша ван нi, ша ноў ныя гос цi, па да-
рун кi. Што яшчэ трэ ба? «Трэ ба iс цi да лю дзей», 
— вы ра шыў мас тац кi кi раў нiк ар кест ра, за слу-
жа ны ар тыст Ра сii Яў ген Буш коў. Да лю дзей, 
якiя жы вуць не толь кi ў ста лi цы. Да лю дзей, якiя, 
мо жа быць, не ме лi маг чы мас цяў па слу хаць фi-
лар ма нiч ныя кан цэр ты i мо гуць не мець iх да лей. 
Але ж ар кестр — бе ла рус кi, зна чыць, пра яго 
па вiн ны ве даць ва ўсёй на шай кра i не як ма га 
больш лю дзей. Ар кестр дзяр жаў ны — зна чыць, 
ства раў ся для ўсiх гра ма дзян на шай кра i ны i 
дзе ля iх па вi нен пра ца ваць. Без аб ме жа ван няў. 
Без знi жак на тое, што зна чыць «свая» пуб лi ка. 
Яна ўся мо жа стаць «сва ёй», упэў не ны ды ры-
жор, ка лi лю дзям яе ме на вi та так i прад ста вiць. 
Та му — углыб, у ра ё ны, аг ра га рад кi... Вы ра шыў 
ча ла век, якi сам ба чыў леп шыя сцэ ны Еў ро пы, 
дзе вы сту паў, пе ра ма гаў у кон кур сах. I та кое 
ад чу ван не, што са сва iм ця пе раш нiм кi раў нi ком 
ка мер ны ар кестр спра буе зда быць са бе пе ра мо-
гу ў са мым га лоў ным — у за ва я ван нi слу ха ча. 
Пер шыя вы нi кi гаст роль на га ту ра да юць пад ста-
вы ра бiць ней кiя вы сно вы. Кi раў нiк Дзяр жаў на га 
ка мер на га ар кест ра, за слу жа ны ар тыст Ра сii 
Яў ген Буш коў раз ва жае:

Што зна чыць, ка лi iдэя да мес ца
— Лю бы пра ект, ка лi ён толь кi за дум ва ец ца ў га ла-

ве, не мае ней кiх кан крэт ных аб ры саў. Але ка лi ёсць 
iдэя, якая па чы нае на стой лi ва i моц на гу чаць у га ла ве, 
то яна ў ста не зва роч ваць го ры. А ка лi па чы на ец ца яе 
прак тыч ная рэа лi за цыя (ар кестр збi ра ец ца, рэ пе цi руе, 
за маў ля ец ца аў то бус, ад' яз джа ем, пры яз джа ем), вось 
з гэ та га мо ман ту па чы на ец ца ка рэк цыя той iдэi. I пе-
ра тва рэн не яе ў до свед. Мы вы ра шы лi ў год 45-год дзя 
Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест ра Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
ар га нi за ваць тур — 45 кан цэр таў па кра i не. Мы гэ ты 
гаст роль ны тур пры го жа на зва лi «Му зыч ныя са ды кра i ны 
Бе ла русь» — та кая наз ва вель мi ад па вя дае той iдэi, якую 
я пер ша па чат ко ва да но сiў да сва iх ка лег. Яна ў тым, што 
мы па вiн ны па ехаць i вы сту пiць дзе ля та го, каб больш 
шы ро кiя ко лы лю дзей, да лё кiя ў пра мым i пе ра нос ным 
сэн се ад му зы кi i ад му зыч ных цэнт раў, маг лi ад чуць, што 
зна чыць му зыч нае мас тац тва, атры ма лi за да валь нен не 
i пра сяк ну лi ся тым, чым мы зай ма ем ся.

Са мы пер шы наш вы езд у го рад Го мель, якi ад кры-
ваў гэ тую маш таб ную ак цыю, пры нёс нам аб са лют на 
не ча ка ныя ад чу ван нi: мес ца ака за ла ся ад па вед ным 
iдэi, якую мы ня сём. Больш за тое, на столь кi ад па вед-
ным, што зрабіла моц нае ўра жан не на мя не як на му-
зы кан та, якi аб' ез дзiў шмат кра iн, ба чыў шмат га ра доў, 
даў шмат кан цэр таў. Я маю на ўва зе за лу, цi ка лi пра-
вiль на, то «Кан цэрт на-спар тыў ны комп лекс «Го мель», 
дзе нам вы па ла вы сту паць. Гэ та цу доў ная за ла, у якой 
больш за 2000 мес цаў, з вы дат ней шай акус ты кай, пра 
якую мы на ват не ма ры лi. Але ж ура зi ла i тое, яко га 
ўзроў ню бы лi нам пра па на ва ны гры мёр ныя, усё тое, 
што так важ на для ар тыс таў, якiя пры яз джа юць з гаст-
ро ля мi, каб па чу вац ца нар маль на. На ват у за ход нiх 
кра i нах я су стра каў та кое, што пры цу доў най за ле, 
якая мо жа зна хо дзiц ца ў гiс та рыч ным бу дын ку, по бач 

усё вель мi сцiп лень ка. Та му, ка лi мы па тра пi лi ў гэ тую 
за лу ў Го ме лi, бы ло ад чу ван не, што гэ та ней кая асоб-
ная кра i на. Я пра гэта ска заў пры зна ём стве ды рэк та ру 
за лы, на што па чуў ад каз: «Та кое ж ура жан не гэ та 
зра бi ла на ва ша га ка ле гу Спi ва ко ва. Ка лi ён быў, то 
заўважыў, што адзi нае, ча го мо жа быць тут не ха пае, 
каб быў най вы шэй шы ўзро вень, — кан цэрт на га ра я ля 
«Steinway» цi iн стру мен та па доб на га ўзроў ню. Але гэ та 
спра ва на жыў ная — па трэб ны толь кi гро шы, пры чым 
не су па стаў ляль ныя з ра мон там гэ та га па мяш кан ня. 
Але гэ тая за ла не ад на так ураж вае. Яна яшчэ i акру-
жа на вя лi кай пра сто рай, якую я абы шоў, па гля дзеў 
вы ключ най пры га жос цi ка мер ныя за лы — зда ец ца, iх 
4. Гэ та iдэа льнае мес ца для пра вя дзен ня свя та му зы кi, 
ка лi 24 га дзi ны ў су ткi мо гуць iс цi кан цэр ты ў роз ных 
па мяш кан нях. У та кiх мес цах трэ ба пра во дзiць Дзень 
му зы кi... Нас ура зi ла не толь кi са ма за ла: нас ура зi лi 
поў ная за ла на кан цэр це. I тое, як гэ тыя лю дзi слу ха лi 
му зы ку. Мы iг ра лi сур' ёз ную пра гра му, без знi жак на 
рэ гi ён: iг ра лi му зы ку Мо цар та, Чай коў ска га, паў та ра лi 
прэм' е ру цым баль на га кан цэр та Мi ха i ла Бро нэ ра, якi 
гу чаў на на шым юбi лей ным кан цэр це ў Мiн ску. Пос пех 
быў ураз лi вы.

Што зна чыць 
«се яць на сен не»

— Ме на вi та так я ўяў ляў у iдэа ле ад крыц цё ту ра «45 
кан цэр таў па кра i не». Ма рыў. I ма ра рэа лi за ва ла ся. 
Да лей усё бу дзе раз вi вац ца, та му што на пе ра дзе яшчэ 
шмат кан цэр таў — на огул наш тур мо жа рас цяг нец ца i 
больш, чым на год. Мы ўжо аха пi лi 3 воб лас цi: Го мель, 
i на ват за еха лi ў адзiн з аг ра га рад коў у Го мель скай, 
бы лi 3 кан цэр ты ў Ма гi лёў скай воб лас цi; у Вi цеб скай — 
за яз джа лi на фес ты валь у Па ста вы, iг ра лi ў По лац ку, 
у Са фiй скiм са бо ры.

У нас за пля чы ма за ста лi ся 7 кан цэр таў. I ўра жан нi 
раз на стай ныя. Ёсць ура жан нi чыс та на шы. Мне вель-
мi па да ба ец ца маг чы масць сфа та гра фа вац ца ра зам з 
ар кест рам, на прык лад, по бач з ку ра мi. Ка лi i дзе яшчэ 
яна мо жа зда рыц ца, як не ў та кiм ту ры? Яшчэ я ма рыў 
зра бiць фо та карт ку з ка ро ва мi, але, на жаль, гэ та не 
атры ма ла ся, та му што, па куль мы iг ра лi, ка ро вы ўжо 
пай шлi ад па чы ваць. Са ма ат мас фе ра мяс тэ чак, ку ды мы 
пры яз джа ем, дае вель мi яр кiя ўра жан нi. Але i лю дзi.

На прык лад, ка лi мы пры еха лi ў ма лень кi га ра док 
Асi по вi чы, у якiм мы не каль кi га доў та му вы сту па лi. 
Там ужо бы ла пэў ная аў ды то рыя, якая нас ча ка ла i 
ха це ла слу хаць. У Асi по вi чах у мя не ад бы ла ся аб са-
лют на цу доў ная су стрэ ча: ка ро цень кая раз мо ва, якая 
вы клi ка ла вiр эмо цый i ад чу ван не та го, што наш тур 
за ду ма ны не да рэм на. Ка лi я пас ля кан цэр та склад ваў 
рэ чы (гэ та ад бы ва ец ца доў га, та му што па моч нi каў у 
мя не ня ма, фрак i iн шыя ат ры бу ты я склад ваю сам), я 
вы хо дзiў апош нi з бу дын ка, дзе мы вы сту па лi. Ар кестр 
ужо быў у аў то бу се, уся пуб лi ка сыш ла. Два хлоп чы кi 
да ча ка лi ся мя не ка ля дзвя рэй, па пра сi лi аў то граф. Я 
спы таў, як iмя кож на га з iх, пад пi саў iмян ныя па жа дан-
нi, i, ка лi мы зу сiм раз вi та лi ся, яны вый шлi на ву лi цу, 
адзiн з iх вяр нуў ся i спы таў: «А вы да нас яшчэ пры е-
дзе це?» Хлоп чы кам бы ло га доў па 10—11. Па мя таю 
шчы рыя во чы, для якiх не важ ныя нi я кiя рэ га лii, але ў 
iх бы ло па чуц цё. Я заў сё ды паў та раю са бе, што нi я кiя 
зван нi, вя до масць, рэ га лii не ма юць зна чэн ня для дзя-
цей. Для iх зна чыць толь кi ад но: цi спа да ба ла ся тое, 
што яны ўба чы лi i па чу лi. I ка лi дзi ця з та кi мi шчы ры мi 
ва чы ма вяр та ец ца i за дае та кое пы тан не не зна ё ма му 
дзядзь ку, то гэ та свед чыць пра тое, што iм са праў ды 
спа да ба ла ся. Улас на ка жу чы, гэ та i ёсць мэ та на шай 
па езд кi. Та му што ка лi мы ка жам пры го жыя сло вы пра 
му зыч ныя са ды, то ма ец ца на ўва зе, што мы бу дзем 
се яць на сен не. На сен не iн та рэ су да му зы кi.

Што зна чыць, 
па да рож жа ў му зы ку

— Бы лi i iн шыя ўра жан нi, бы лi кан цэр ты, дзе мы 
iг ра лi пра гра му, якую ў Мiн ску iг ра ем... на дзi ця чых 
кан цэр тах. Але гэ тую пра гра му мож на iг раць i для 
да рос лых, та му што яна не толь кi за хап ляль ная, але 
яшчэ i аду ка цый ная: лю дзi слу ха юць му зы ку кам па зi-
та раў, якiх нi ко лi на огул не чу лi. На прык лад, праз му-
зы ку iдзе рас по вед на тэ му па да рож жа ва кол све ту. 
Мы зра бi лi пад бор ку на га дзiн ную пра гра му, iг ра ем 
ма лень кiя ар кест ра выя мi нi я цю ры, i з бо ку ў бок пе-
ра мя шча ю чы ся, я рас па вя даю... У на ша му зыч нае 
па да рож жа мы са слу ха ча мi ад праў ля лi ся з Бе ла ру-
сi i пры яз джа лi ў Бе ла русь. Мы спе цы яль на ва зi лi з 
са бой цым ба лы, якiя сiм ва лi за ва лi кроп ку ад' ез да i 
кроп ку пры ез ду, iг ра лi му зы ку бе ла рус ка га кам па зi-
та ра Ула дзi мi ра Кур' я на, якая вы кон ва ец ца заў сё ды 
на «ўра». Ён цу доў ны май стар, вы дат на ве дае цым ба-
лы i шы коў на з iмi пра цуе ў сва iх тво рах. I вось та кiя 
вы ступ лен нi вы клi ка лi фан тас тыч ны фу рор у абедз-
вюх аў ды то рый — у да рос лых i ў дзя цей. На прык лад, 
у клу бе ад на го з аг ра га рад коў са бра лi ся вуч нi шко лы. 
Ды рэк тар шко лы по тым ска заў: «Мы здзiў ле ны, та му 
што дзя цей скла да на пры му сiць пра ся дзець 45 хвi лiн 
уро ка. А тут га дзi на пра ля це ла, i яны слу ха лi з цi ка-
вас цю. Мы зайз дрос цiм, як вы мо жа це ўпраў ляц ца з 
на шы мi дзець мi, што яны цi ха слу ха юць». Я не стаў 
яму тлу ма чыць, што шмат га доў я вя ду дзi ця чыя аба-
не мен ты i ве даю пра тое, ча го дзе цi ба яц ца больш 
за ўсё. Больш за ўсё дзе цi ба яц ца су му. Да рэ чы, i 
да рос лыя так са ма, прос та яны са ро ме юц ца ў гэ тым 
пры знац ца.

Яшчэ быў цi ка вы мо мант, ка лi мы па вiн ны бы лi ў 
адзiн дзець iг раць кан цэрт у ад ным з аг ра га рад коў, 
а ве ча рам вы сту па лi ў го ра дзе Бы хаў — да во лi буй-
ным цэнт ры. Мя не вель мi па це шы ла ад каз насць, з 
якой чы ноў нi кi го ра да Бы ха ва па ста вi лi ся да спра-
вы. Яны па тэ ле фа на ва лi ў той аг ра га ра док, дзе 
мы бы лi да гэ туль, i цi ка вi лi ся: цi доб ра гэ та бы ло? 
Яны не ве да лi, што та кое Дзяр жаў ны ка мер ны ар-
кестр, та му хва ля ва лi ся, што iм пра па на ва лi неш та 
не тое. Ка лi мы пры еха лi, то вы сту па лi ў на па ло ву 
пус той за ле, якая па акус ты цы ака за ла ся вель мi 
пры ем ным мес цам. По тым у мя не ад бы ла ся раз-
мо ва з прад стаў нi цай ад дзе ла куль ту ры, якая бы ла 
за ча ра ва на ўсi мi кам па не нта мi на шай пра цы: iг рой, 
рэ пер ту а рам, ма i мi рас по ве да мi. Яна шка да ва ла аб 
тым, што ра ней яны ма ла ве да лi наш ар кестр. Але 
абя ца ла, што ка лi яшчэ мы пры е дзем, то дак лад на 
бу дзе анш лаг. Гэ та праб ле ма. Гэ та га во рыць толь кi 
пра тое, што мы не заў сё ды мо жам ар га нi за ваць i 
па даць iн фар ма цыю пра са мiх ся бе. Мо жа быць, 
ёсць пэў ная на сця ро жа насць i ад асоб ле насць кi-
раў нi коў, якiя ча сам за да юць пы тан не: а на вош та 
гэ та па трэб на?.. Я мог бы кож на му па тлу ма чыць: 
на вош та гэ та лю дзям, якi мi ён кi руе — для iх гэ та 
iн шы, ня зве да ны свет, якi яны ад кры ва юць. Мне 
хо чац ца спа дзя вац ца, што iн фар ма цыя пра тур 
Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест ра Бе ла ру сi бу дзе 
пе ра да вац ца да лей i да кан ца на шых па ез дак нас 
бу дуць ча каць так, як та го вар тае мас тац тва, якiм 
мы зай ма ем ся.

Iры на АКУ ЛО ВIЧ,
Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

У Му зеі су час на га вы яў-
лен ча га мас тац тва ў Мін-
ску пра цуе вы ста ва «Prіnt/
Screen/Prіnt», на якой 
прад стаў ле ны пра цы сту-
дэн таў май стэр ні шаў ка-
гра фіі Ака дэ міі вы яў лен-
ча га мас тац тва ў Ка та ві цах 
і май стэр ні ліч ба вай ві зу а-
лі за цыі Ака дэ міі вы яў лен-
ча га мас тац тва ў Кра ка ве 
(Поль шча).

Вы ста ва мае та кую наз ву 
не вы пад ко ва. Спа лу чэн не гэ-
тых анг лій скіх слоў — гуль ня. 
«Prіnt screen», ці скрын шот эк-
ра на, — зва рот, які ад но сіц ца 
да ліч ба ва га ася род дзя і ілюст-
руе пра грам ную дзей насць май-
стэр ні ліч ба вай ві зу а лі за цыі на 
ка фед ры гра фі кі Ака дэ міі вы-
яў лен ча га мас тац тва ў Кра ка-
ве. Ад на ча со ва «screen prіnt», 
з'яў ля ю чы ся анг лій скай наз вай 
гра фіч най тэх ні кі, у гэ тым вы-
пад ку ад на знач на звя за ны з 
май стэр няй шаў ка гра фіі Ака-
дэ міі вы яў лен ча га мас тац тва ў 
Ка та ві цах.

Па-мак сі ма лісц ку цьмя ныя 
і дэ прэ сіў ныя, але па-свой му 

за кон ча ныя і цэ лас ныя ра бо-
ты поль скіх сту дэн таў свед чаць 
пра асноў ныя тэн дэн цыі ў тра-
фа рэт най гра фі цы най ноў ша га 
ча су. Тым больш што, як вя до ма, 
поль ская шко ла гра фі кі і пла ка-
та — вель мі моц ная і вя до мая 
ў све це.

— Ня гле дзя чы на тое, што 
вы бра ныя да вы ста вы пра цы не 
звя за ны агуль най праб ле ма ты-
кай, бы лі ство ра ны ў роз ны час 
мно гі мі аў та ра мі і з'яў ля юц ца 
раз на род ны мі, у гэ тай прэ зен-
та цыі мож на ўба чыць ці ка вы 
агуль ны эле мент, — раз ва-
жае Валь дэ мар ВЭНГ ЖЫН, 
пра фе сар, кі раў нік твор чых 
май стэр няў абедз вюх на зва-
ных на ву чаль ных уста ноў. — 
Гэ тым эле мен там з'яў ля ец ца 
мо ла дзе вая энер гія і за хоп ле-
насць, звя за ная з за ці каў ле нас-
цю мас тац твам, што ха рак та-
ры зуе мо ладзь, з якой я маю 
го нар пра ца ваць у абедз вюх 
шко лах. Па ка за ныя на вы ста-
ве пра цы па він ны ілюст ра ваць 
маг чы мас ці раз на род на га, не-
тра ды цый на га вы ка ры стан ня 
тэх ні кі, а так са ма по шу кі ў гэ-
тым кі рун ку. Вы раз ны экс пе ры-

мен таль ны па ды ход да гра фіч-
ных тэх нік — як ліч ба вых, так 
і ана ла га вых — каш тоў ны сам 
па са бе, што ў на шым вы пад ку 
з'яў ля ец ца чар го вым эле мен-
там, які аб' яд ноў вае абедз ве 
май стэр ні. Пра лам лен не прын-
цы паў, над звы чай ная ад кры-
тасць у зно сі нах са сту дэн та мі і 
ўмен не вы ра шаць фар маль ныя 
і змес та выя праб ле мы — гэ та 
вель мі важ ныя ры сы, што ха-
рак та ры зу юць так са ма двух ма-
ла дых пе да го гаў, якія пра цу юць 
ра зам са мной. Кан ды дат на вук 
Да ро та Но вак-Ра дзінь ска і ма-
гістр Якуб Ско чэк — дзве вель-
мі ці ка выя твор чыя асо бы, але 
ад на ча со ва два вель мі роз ныя 
тэм пе ра мен ты — з'яў ля юц ца 
аба вяз ко вым і, на маю дум ку, 
не за мен ным мос там па між кі-
раў ні ком май стэр ні і ма ла ды мі 
бу ду чы мі гра фі ка мі, якія ў ёй 
зай ма юц ца.

Са ма тэх ні ка шаў ка гра фіі 
пер ша па чат ко ва вы ка рыс тоў-
ва ла ся ў пра мыс ло вых і ка-
мер цый ных мэ тах. Шаў ка гра-
фія — гэ та від тра фа рэт на га 
дру ку вель мі вы со кай якас ці 
для ўзнаў лен ня тэкс таў, над-

пі саў і вы яў. Сут насць тэх ні кі 
ў тым, каб пры да па мо зе тра-
фа рэт най дру ка ва най фор мы, 
скрозь якую пра ні кае фар ба, 
атры маць пэў ны не аб ход ны 
ад бі так. Та кім чы нам вы раб-
ля юц ца рэ пра дук цыі ў вя лі кай 
па лі гра фіі, на прык лад. Шаў ка-
гра фія пры мя ня ец ца і ў са ма-
стой ным ві дзе дру ка ва най гра-
фі кі — эс там пе. У ХХ ста год дзі 
— ча се роск ві ту экс пе ры мен таў 
і ад крыц цяў у мас тац тве, ча се 
ма ні фес таў і арт-су по лак — з 

шаў ка гра фі яй пра ца ва лі мно гія 
вя до мыя мас та кі. Так, Мар сэль 
Дзю шан, Эн дзі Уор хал, Фер нан 
Ле жэ, Джэк сан По лак, Рой Ліх-
тэнш тэйн ды ін шыя, акра мя ха-
рак тэр ных для іх ма нер і тэх-
нік, экс пе ры мен та ва лі яшчэ і 
ў тэх ні цы шаў ка гра фіі. А да 13 
лі пе ня мы ма ем маг чы масць 
па гля дзець у Мін ску на «шаў-
ко выя» экс пе ры мен ты поль скіх 
сту дэн таў.
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Пер шы на род ны па эт Бе ла-
ру сi Ян ка Ку па ла час цей за 
ўсё су пра цоў нi чаў з дзвю-
ма га зе та мi — «На ша Нi ва» 
i «Звяз да».

Пра жыц цё i твор часць ге нiя 
бе ла рус кай лi та ра ту ры на пi са на 
шмат, а пра смерць кан крэт на 
нi чо га. У апо вес цi-ўя ве «Грэх 
на iх ня змыў ны» бы лы су пра-
цоў нiк «Звяз ды» Ва ле р Сань ко 
з не ча ка на га бо ку за зiр нуў за 
сце ны тай ны гi бе лi шас цi дзе-
ся цi га до ва га Ку па лы ў атэ лi 
«Маск ва» 28 чэр ве ня 1942 го-
да. Ад куль, што, як уве да ла ся 
аў та ру — сак рэт пiсь мен нi ка. 
Ло гi ка яго до ка заў у кнi зе «Грэх 

на iх ня змыў ны» (тра вень 2013; 
146 стар.) сур' ёз ная, праў да па-
доб ная. Пры му сiць мно гiх за ду-
мац ца.

Пры цяг ва юць глы бо кiя фi ла-
соф скiя раз ва жан нi, гiс та рыч-
ная да ку мен таль ная фак ту ра, 
за час тую ма ла вя до мая. Да па-
ма га юць аў та ру па-но ва му ўзi-
рац ца ў та га час ныя па дзеi на 
Бе ла ру сi не толь кi ад ва га, але 
i пра цяг лае вы ву чэн не ар хi ваў, 
шмат га до вая рэ дак цый ная i да-
след чыц кая пра ца, iн ту i цыя док-
та ра на род най ме ды цы ны. Так 
сцвяр джае ў пас ля слоўi «Да ку-
мен та лiзм i фак та ло гiя па яд на-
лi ся з пра зор лi вас цю» док тар 
гiс та рыч ных на вук, пра фе сар 
Ана толь Грыц ке вiч.

На за дняй вок лад цы — най-
цi ка вей шы зды мак. Гiс то рыя 
яго вось якая.

...Ура джэн ка вёс кi Вя лi кая 
Слi ва Слуц ка га ра ё на Лю ба 
Кузь мi нiч на Сань ко (1918-2001) 
46 га доў пра ца ва ла мед сяст рой у 
Вя лi ка слiў скай баль нi цы. Яна за-
ха ва ла даў ней шы зды мак, важ ны 

для бе ла рус кай куль ту ры, асве-
ты, лi та ра ту ры. На iм — Ян ка Ку-
па ла, Пла тон Га ла вач, Ула дзi мiр 
Ха ды ка, вы клад чы кi i на ву чэн цы 
ад на го з раб фа каў Го рац ка га 
сель ска гас па дар ча га iн сты ту та 
(ця пер Бе ла рус кая сель ска гас-
па дар чая ака дэ мiя). Усiх 32 ча ла-
ве кi. Раз мя шчаў ся той раб фак на 
Мiн шчы не ў Сос нах Лю бань ска га 
ра ё на, у ка му не БВА.

У маi 1933 го да на раб фак 
пры яз джа лi бе ла рус кiя пiсь мен-
нi кi, двой чы фа та гра фа ва лi ся. 
Ся род на ву чэн цаў на абод вух 
здым ках Сань ко Аляк сей Анд рэ-
е вiч (1914-1941). Ён ура джэ нец 
слуц кай вёс кi Ду дзеў (пе рай-
ме на ва най у Дзю дзе ва), за два 
кi ла мет ры ад Грэс ка. Аляк сей 
Сань ко пра ца ваў вы клад чы кам 
хi мii i бiя ло гii, за ву чам Вя лi ка-
слiў скай шко лы. Тут па браў ся 
шлю бам з мед сяст рой Лю бай 
Лы сай. Тут на ра дзi лi ся абод ва 
яго сы ны, Ва ле рый i Ула дзi мiр.

З Вя лi кай Слi вы на стаў нi ка 
за бра лi ў ар мiю ў 1938 го дзе. Ка-
ман дзiр ар ты ле рый скай гар ма ты, 
сяр жант Аляк сей Сань ко за гi нуў 
пад Лом жаю на Бе ла сточ чы не ў 
1941 го дзе. Як i за гi ну лi ў ба ях на 
фрон це абод ва яго бра ты — Iван 
ды Пят рок. Апош нi з трох сы ноў 
Сань ко Зо сi Ва сiль еў ны — Пят рок 
— так са ма за гi нуў пад Лом жаю, у 
1944 го дзе. На ад ным з пом нi каў 
са вец кiм бай цам зна чыц ца яго 
проз вi шча.

Рэд кi зды мак на род на га 
паэ та, яко га ня ма на ват у му зеi 
Ян кi Ку па лы, ця пер упер шы ню 
на дру ка ва ны — поў нас цю зай-
мае чац вёр тую ста рон ку кнi гi, 
якая, да рэ чы, вый шла мi зэр ным 
ты ра жом — 100 экзэмпляраў.

Ана толь ВА ЛА ХА НО ВIЧ,
пiсь мен нiк, края зна вец

�

У Бе ла ру сi ў трэ цi раз стар та ваў фес-
ты валь ма бiль на га кi но «Smartfilm», 
якi ла дзiць ма бiль ны апе ра тар «Вэл-
ком» пры пад трым цы Мi нiс тэр ства 
куль ту ры i на якi пры ма юц ца вы ключ-
на фiль мы, зня тыя на ма бiль ныя тэ-
ле фо ны (смарт фо ны). Крэ а тыў ная 
кан цэп цыя фес ты ва лю — «Вя лi кае 
кi но ў ма бiль ным фар ма це». Ар га-
нi за та ры хо чуць та кiм чы нам да па-
маг чы рас крыць твор чы па тэн цы ял 
крэ а тыў най бе ла рус кай мо ла дзi. 
Са праў ды, вар та толь кi за ха цець зра-
бiць сваё кi но, а ма бiль ны тэ ле фон з 
ума ца ва най ка ме рай ёсць сён ня ба-
дай у кож на га. За ах во цiць ма ла дых 
зды маць кi но на ма бiль ны мо гуць, 
на прык лад, i вы дат ныя пры зы, якiя 
да ста нуц ца пе ра мож цам.

Так, пе ра мож ца ў ка тэ го рыi «PRO» 
(тут спра бу юць ся бе тыя, хто з ка ме рай 
па чу ва ец ца на «ты») атры ма юць па езд-
ку ў Лос-Ан джэ лес з на вед ван нем дзе ю-
чай кi на сту дыi. А пе ра мож ца ў ка тэ го рыi 
«LIGHT» (тут спра бу юць ся бе тыя, хто 
нi ко лi ра ней не зды маў кi но аль бо тыя, 
хто прос та ста вiц ца да ся бе вель мi са-
ма кры тыч на) — план шэт Apple New iPad 
16GB/ Wi-Fi+4G. Па га дзi це ся, ёсць за што 
па зма гац ца!

Да та го ж удзел у та кiм не за леж ным 
кi на фес ты ва лi дасць маг чы масць ма ла-
дым за свя цiц ца, па ка заць ся бе пры зна-
ным лю дзям у га лi не вя лi ка га кi не ма то-
гра фа. Ужо ад но тое, што стар шы нёй 
жу ры ў ка тэ го рыi «PRO» ста не зна ка мi ты 
ра сiй скi рэ жы сёр Ва ле рыя Гай Гер ма нi ка 
(аў тар вя до мых се ры я лаў «Шко ла», «Ка-

рот кi курс шчас лi ва га жыц ця», фiль ма 
«Усе па мруць, а я за ста ну ся») свед чыць 
пра па тра ба валь насць фес ты ва лю да 
ўдзель нi каў i iмк нен не з кож ным го дам 
усё больш па вы шаць свой уз ро вень, ня-
гле дзя чы на тое, што фес ты валь усё-та кi 
раз лi ча ны не на пра фе сi я на лаў кi но як 
та кiх, а больш на па чат коў цаў i ама та-
раў. Яшчэ ад ным чле нам жу ры ста не ма-
ла ды рэ жы сёр, вы пуск нi ца Бе ла рус кай 
дзяр жаў най Ака дэ мii мас тац тваў Ма рыя 
Ку ра чо ва, якая ў 2011 го дзе ста ла пе ра-
мож цай фес ты ва лю «Smartfilm». Жу ры 
фес ты ва лю ў ка тэ го рыi «LIGHT» ста не 
тэ ле ра дыё вя ду чы i шо у мен Ан тон Мар-
ты нен ка. Усё гэ та, як i га лоў ныя пры зы 
фэс ту, свед чаць пра тое, што ары ен ту-
ец ца «Smartfilm» не на вы тан ча нае аў-
тар скае кi но пра экз i стэн цыю i адзi но ту 

ча ла ве ка ў гэ тым све це, а на пра дук ты 
i аў та раў з па спя хо вым ка мер цый ным 
па тэн цы я лам.

Фес ты валь пра цяг нец ца да 19 лi пе ня. 
Аку рат у гэ ты дзень ад бу дзец ца яго за-
крыц цё i ўра чыс тае ўзна га ро джан не пе-
ра мож цаў. А па куль да 13 лi пе ня ўсе ах-
вотныя гра ма дзя не Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
якiм ёсць 18 га доў, мо гуць зды маць кi но 
на свае ма бiль ныя тэ ле фо ны i ад праў-
ляць iх на суд жу ры. Але па мя тай це, што 
да кон курс ных фiль маў ёсць свае па тра-
ба ван нi. На прык лад, пра цяг ласць яго не 
па вiн на пе ра вы шаць тры хвi лi ны. Пра ас-
тат нiя пад ра бяз нас цi ўдзе лу i кры тэ рыi 
ацэн кi фiль маў чы тай це на сай це фес ты-
ва лю www.smartfilm.by.
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ВыставыВыставы  ��

ЯК ШАЎ КО ВЫЯ!
Не прос та тра фа рэ ты ў ста ліч ным му зеі

Фес ты ва лiФес ты ва лi  ��

Муз-турМуз-тур  ��

СРО ДАК СУ ПРАЦЬ СУ МУ
Для да вед кi:

Яў ген БУШ КОЎ, за слу жа ны ар-
тыст Ра сii. На ра дзiў ся ў Маск ве ў 
сям'i скры па чоў. У 8-га до вым уз рос-
це ўпер шы ню са лi ра ваў на скрып-
цы ра зам з сiм фа нiч ным ар кест рам. 
Стаў лаў рэ а там I-й прэ мii на мiж на-
род ным кон кур се iмя Ве няў ска га ў 
Поз на нi, III-й прэ мii на кон кур се ка ра-
ле вы Елi за ве ты ў Бру се лi, лаў рэ ат 
Су свет на га кон кур су iмя Шэ рын га 
ў Мон тэ-Кар ла. З па чат ку 1990-х 
га доў вя дзе ак тыў ную кан цэрт ную 
дзей насць як са лiст, вы сту пае ў 
роз ных кра i нах па ўсiм све це. Уз на-
чаль ваў ан самбль са лiс таў «Кан цэр-
цi на». Як ды ры жор вы сту пае з 1999 
го да. У 2002 го дзе па за пра шэн нi 
Юрыя Баш ме та стаў ды ры жо рам 
Дзяр жаў на га сiм фа нiч на га ар кест-
ра «Но вая Ра сiя». З 2009 го да га-
лоў ны ды ры жор i мас тац кi кi раў нiк 
Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест ра 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

ПА КА ЖЫ СВОЙ ФIЛЬМ 
ВА ЛЕ РЫI ГАЙ ГЕР МА НI ЦЫ

I па едзь у Га лi вуд

Кнiж ная па лi цаКнiж ная па лi ца  ��

ПРА ЗОР ЛI ВАСЦЬ, 
ВАР ТАЯ КУ ПА ЛЫ
З'яў ля юц ца ўсё но выя вер сii смер цi паэ та

Баць ка В. А. Сань ко на здым ку ста iць у верх нiм ра дзе па ся рэ дзi не, 
ла ба ты, вы со кi, у цём най ка шу лi, вы со ка за шпi ле най на шыi.


