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Сваё ад чу ван не і ра зу мен не Бе ла-
ру сі ў маск віч кі з'я ві ла ся пас ля аса-
біс та га зна ём ства з прад стаў ні ка мі 
на шай ін тэ лі ген цыі, пас ля ўдум лі ва-
га асэн са ван ня і пра цы з твор час цю 
Мак сі ма Баг да но ві ча і ін шых паэ таў, 
пас ля не ад на ра зо ва га на вед ван ня 
на шай кра і ны.

Мес ца ў сэр цы Дзя боль скай Бе ла русь 
за ня ла шмат у чым дзя ку ю чы яе дзядзь-
ку Дзі я до ру Дзя боль ска му. Ён ву чыў ся ў 
Яра слаў лі ад на ча со ва з Мак сі мам Баг да-
но ві чам, там яны і па сяб ра ва лі. Па эт на-
ват ча сам бы ваў у гас цях у до ме баць коў 
Дзя боль ска га. Та му ме на ві та дзядзь ка 
праз пэў ны час да па мог жан чы не ад чуць і 
зра зу мець бе ла рус кую паэ зію, ад крыў ёй, 
як яна ад ной чы пі са ла, «дзі вос на цэ лас ны 
свет ду хоў на бліз кіх мне лю дзей...»

У 1960-х, ка лі ства раў ся Лі та ра тур ны 
му зей Мак сі ма Баг да но ві ча, да Дзі я до-
ра звяр ну лі ся з Мін ска, па пра сі лі, каб ён 
на пі саў свае ўспа мі ны пра Баг да но ві ча. 
Ён зра біў гэ та, іх апуб лі ка ва лі. Пас ля 
смер ці дзядзь кі ў 1964 го дзе су пра цоў ні-
кі му зея звяр ну лі ся да Ні ны Дзя боль скай 
з прось бай за на та ваць яе ўспа мі ны пра 
Дзі я до ра. Жан чы на не толь кі на пі са ла 
тое, што па мя та ла і ад чу ва ла, але і пе-
рад ала му зею прад ме ты, кні гі, якія яму 
на ле жа лі. Яе ста лі за пра шаць на роз ныя 
кан фе рэн цыі, пры све ча ныя кла сі ку бе ла-
рус кай лі та ра ту ры. На іх яна да ве да ла ся, 
што Баг да но ві ча пе ра кла да юць на анг лій-
скую мо ву, бы ла вель мі за інт ры га ва на і 
па ду ма ла, што на фран цуз скай ён бу дзе 
гу чаць лепш...

Па спра ба ва ла. Ака за ла ся, Баг да но-
віч са праў ды вель мі доб ра кла дзец ца 
на фран цуз скую мо ву. Пе ра клад чы ца 
ад зна чае, што ён сам быў пад уплы вам 
фран цуз скай паэ зіі, час та вы бі раў з яе 
эпі гра фы да сва іх тво раў. Уво гу ле ў паэ-
тах па чат ку XX ста год дзя, мяр куе яна, 
— узяць і фран цуз скіх, і ня мец кіх, і рус кіх, 
і бе ла рус кіх — мож на знай сці неш та па-
доб нае, які мі б роз ны мі яны ні бы лі. Гэ та 
агуль нае све та ад чу ван не, моц ны лі рыч ны 
па ча так. Яны ад гу ка лі ся на ўсе па дзеі, 
якія ад бы ва лі ся та ды, бо час быў да во лі 
на пру жа ны. Але ў той жа мо мант у іх ёсць 
пэў ны спа кой, ла год насць, ка лі па раў ноў-
ваць з паз ней шы мі паэ та мі Ра сіі, з ты мі 
ж Ма я коў скім, Ясе ні ным, у якіх на строй 
бы вае на ват агрэ сіў ным.

Дзя боль ская ста ла рэ гу ляр на на вед-
ваць Бе ла русь, на ладж ваць ста сун кі з 
на шы мі твор ца мі. На ад ным з паэ тыч-
ных ве ча роў Сяр гея Па ніз ні ка ў кас цё-
ле па ды шла і са ма па зна ё мі ла ся з ім, бо 
бы ла над звы чай ура жа на яго мо вай, ін-
тэ лі гент нас цю. Так па ча ло ся іх твор чае 
сяб роў ства.

Праз ней кі час Сяр гей Па ніз нік па-
пра сіў яе пе ра клас ці «Ксты» Ры го ра Ба-
ра ду лі на. Дзя боль ская спа чат ку ад маў-
ля ла ся, ад нак яе ўга ва ры лі, па ра іў шы 
вы дат на га кан суль тан та па бе ла рус кай 
мо ве — Іва на Бур са ва, бе ла ру са, які жы-
ве ў Маск ве (ён усё жыц цё пе ра кла даў 
з бе ла рус кай мо вы на рус кую, у «Лі-
та ра тур най га зе це» вёў руб ры ку «Два 
ста год дзі бе ла рус кай паэ зіі», у якой на 
пра ця гу не каль кіх га доў дру ка ваў бія-
гра фіч ныя звест кі пра паэ таў і не ка то-
рыя свае пе ра кла ды).

Пер шым вер шам Ба ра ду лі на, які пе-
ра кла ла Ні на Дзя боль ская, стаў «Хмар-
ны на строй» — знай шла са мы ка рот кі. 
Ні на Дзя боль ская ад зна чае, што пры 
да слоў ным пе ра кла дзе, ка лі ні чо га не 
змя ня ла, ад ра зу атры ма ла ся ў рыф му. 
Ад нак Ба ра ду лі на бы ло больш скла да-
на пе ра кла даць, чым Баг да но ві ча, бо ў 
яго шмат дыя лект ных слоў, мяр куе яна. 
Та му Бур саў вель мі да па мог, і не толь кі 
ў пла не мо вы. Ён увёў яе ў бе ла рус кую 
паэ зію і гіс то рыю, да па мог ад чуць дух 
на ро да.

Пас ля гэ та га Дзя боль ская ўжо са ма 
за ці ка ві ла ся, ста ла шу каць су час ных аў-
та раў. Яна моц на за ха пі ла ся пе ра кла да мі, 
і ка лі за ўва жы ла, што ўжо зроб ле на да-
во лі шмат, вы ра шы ла, што трэ ба вы даць 
кні гу. Так з'я віў ся збор нік пе ра кла даў тво-
раў больш чым 20 паэ таў з Бе ла ру сі на 
фран цуз скую мо ву, у тым лі ку не каль кі 
дзя сят каў вер шаў Баг да но ві ча.

Пе ра кла дае Дзя боль ская і су час ных 
паэ таў, яе лю бі мыя — Ры гор Ба ра ду лін, 

Алесь Ра за наў, Ра і са Ба ра ві ко ва, Ве ра 
Бу лан да, Ва ле рыя Кус та ва і іншыя.

Якімі ж уба чы лі ся Дзя боль скай су час-
ныя бе ла ру сы? На дзі ва ўваж лі выя лю дзі, 
мяр куе яна і ка жа, што на бы та вым уз-
роў ні мы вель мі ад роз ні ва ем ся ад ра сі-
ян мяк кас цю, унут ра най не за леж нас цю 
і па ва гай да ся бе. На род у нас на шмат 
больш жыц це сцвяр джаль ны, упэў не на пе-
ра клад чы ца. Ад роз нен не вель мі вя лі кае, і 
пра гэ та яна на пі са ла ў мас коў скім ча со-
пі се «Ска ры ніч», які вы да ец ца бе ла ру сам 
Аляк се ем Каў кам, што жы ве там. Маск-
віч ка на дру ка ва ла ар ты кул пад наз вай 
«Ін шая кра і на, на род ін шы» і ад зна чы ла, 
што ад чу ва ла гэ та заў сё ды, ка лі пры яз-
джа ла сю ды.

Жан чы на мае доб рыя ста сун кі з бе ла-
рус кай ін тэ лі ген цы яй і ад зна чае: «ўза е ма-
па ва гу, якой ня ма па між рус кі мі пісь мен-
ні ка мі. Тут не ві даць ні я кай зайз драс ці, а 
пра Ра сію гэ та га нель га ска заць».

Гэ тым ра зам Дзя боль ская пры еха ла 
ў Мінск, каб за браць но вую кні гу. Гэ та 
пе ра кла ды на фран цуз скую, без ары гі-
на лаў, з рус кай, бе ла рус кай і поль скай. 
Ві зіт быў вель мі свое ча со вым, бо ака-
за ла ся, што ў Мін ску як раз пра хо дзіць 
Між на род ны з'езд сла віс таў. Яна па зна-
ё мі ла ся са сла віс та мі з Фран цыі, Бель гіі, 
пе рад ала ім кніж ку, па пра сі ла на пі саць 
свае за ўва гі.

Глы бо ка пра пус ціў шы праз сэр ца, на-
тхніў шы ся твор час цю бе ла рус кіх паэ таў, 
Ні на Дзя боль ская пі ша і ўлас ныя вер-
шы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ, фо та аў та ра.
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GО, 
«КАМЯНІЦА»!

Рыхтуйцеся, юбілейны 
фолк-фэст працягнецца два дні

Сёлета фолк-фестываль 
«Камя ніца», што традыцыйна 
ладзіцца на тэрыторыі Музея 
народнай архітэктуры і побыту 
пад Мінскам, пройдзе пяты 
раз. І на радасць аматарам бе-
ларускай музыкі арганізатары 
фэсту вырашылі зрабіць яго 
двух дзённым. Фэст адбуд-
зецца 6-7 верасня. Намёты, 
старадаўнія строі і паездкі 
сем'ямі вітаюцца.

У розныя гады вядомымі за -
п рошанымі гасцямі фэсту былі гурт 
«Іван Купала» з Расіі, лідар украінскага 
бэнда «Воплі Відаплясава» Алег Скрып-
ка ды розныя іншыя музыкі, якія ў сваёй 
творчасці скарыстоўваюць фальклор-
ныя элементы. Беларускія гурты для 
ўдзелу ў фэсце, аказваецца, «выстой-
ваюць» нават своеасаблівую чаргу. 
Людзі, якія ладзяць фестываль, у тым 
ліку яго каардынатар Сяргей Чагрынец 
і дырэктар Беларускага дзяржаўнага 
музея народнай архітэктуры і побыту 
Святлана Лакотка, цудоўна разумеюць, 
для каго і дзеля чаго яны ладзяць гэты 
фестываль. Таму прадумваюць усё да 
дробязяў. Ужо сёлета выступоўцы пла-
нуюцца налета.

На пятым фестывалі наведнікаў па-
радуюць выступамі гуртоў «Палац», 
«Аляксандра і Канстанцін», «Стары 
Ольса», «Gudа», «SHUMА», «Даха-
Браха» (Украіна), «Фолкнеры» (Украіна), 
Оrkеstrа Sw.Mіkоlаjа (Польшча), Hvаrnа 
(Расія).

У розны час на фэсце выступалі гур-
ты «Ліцвіны», «Гаротніца», «Раwа», «Ве-
тах», «Троіца», Оsіmіrа ды іншыя. Гэта і 
тыя калектывы, якія займаюцца рэкан-
струкцыяй старадаўняй музыкі розных 
гістарычных перыядаў, і тыя, што спалу-
чаюць аўтэнтыку з сучаснымі музычнымі 
кірункамі: рок, джаз, рэп, электронная 
музыка. Наогул, «Камяніца» ў сваім 
родзе ўнікальнае мерапрыемства. У 
першую чаргу таму, што ў Беларусі на-
огул не шмат раскручаных фестываляў 
з добрым менеджментам, якія папуля-
рызуюць традыцыйную культуру. Гэтую 
сітуацыю каментуе лідар гурта «Па-
лац», адзін з ініцыятараў і нязменны 
вядучы фэсту Алег ХАМЕНКА:

— Нельга сказаць, што ў нас 
менавіта чарга беларускіх гуртоў на 
«Камяніцу». Хаця, зрэшты, у пэўным 
сэнсе чарга. Бо ўсе нашы музычныя 
гурты, якія так ці інакш працуюць з 
фальклорным матэрыялам, я ведаю. І 
ўсе яны ведаюць мяне. Гуртоў насамрэч 
не так і шмат. І пляцовак у Беларусі, дзе 
яны маглі б выступіць, таксама мала. 
Таму і атрымліваецца дамоўленасць: вы 
выступіце сёлета, а вы — у наступным 
годзе. Каб праграмы не паўтараліся і ўсе 
калектывы мелі магчымасць выступіць. 
Але гэтая нястача пляцовак, безумоўна, 
праблема.

Пра тое, што ўвагі нацыянальнай 
культуры ў фестывальным руху павінна 
надавацца больш, гаворыць і лідар 
гурта «Ветах» Вячаслаў КАЛАЦЭЙ, 
які браў удзел у «Камяніцы» ў 2011 
годзе:

— У Літве, напрыклад, адбываецца 
каля ста падобных фестываляў. Гэтым 
займаецца літоўская камісія ЮНЕСКА, 
і яны ўсё робяць дзеля таго, каб людзі, 
якія захоўваюць фальклор, мелі маг-
чымасць выступаць, трансляваць у 
часе гэтае мастацтва, знаёміць з ім, 
перадаваць дзецям, моладзі. Сёння 
ўвогуле сітуацыя з этнічнай музыкай 
вельмі няпростая ва ўсім свеце, і ў 
Беларусі ў прыватнасці. Яе фактычна 
няма ў неабходным для папулярызацыі 
аб'ёме ні ў эфіры, ні ў СМІ. Усё за-
нята ў асноўным ці англамоўным 
імпартам, ці рускамоўным шансонам. 
Каранёвай музыцы славян, балтаў, 
фіна-уграў і г.д. у сучасных СМІ мес-
ца няма. Звычайна іншыя краіны 
выходзяць з гэтай сітуацыі праз ад-
крыццё альтэрнатыўных інтэрнэт-СМІ 
(відэаканалаў і радыёстанцый), якія 
спецыялізуюцца на этнічнай музы-
цы. Расійская грамадскасць чака-
ла, пакуль дзяржава адкрые этна-
радыёканал, не дачакалася, хоць у 
Расіі вельмі вялікі фінансавы патэн-
цыял. І людзі на грамадскіх пачатках 
арганізавалі інтэрнэт-радыё «Трады-
цыя», якое транслюе этнічную музы-
ку рускага народа. У Беларусі такога 
пакуль няма. І таму ўжо адно тое, што 
ў нас ладзяць фестывалі, падобныя 
«Камяніцы», «Берагіні», «Радаводу» 
(Іванава, Брэсцкая вобласць) — ня-
гледзячы на тое, што яны вельмі роз-
ныя па спосабах піяру, фінансавання 
і розных іншых параметрах — абна-
дзейвае. «Камяніца» спраўдзіла сябе, 
як фестываль, збірае шмат аматараў 
беларускай этнічнай музыкі. Наогул, 
правядзенне ореn аіr-канцэртаў — 
гэта «ў традыцыі» народных свят, 
якія, як правіла, адбываліся ў пры-
родным ландшафце. Гэта заўсёды 
дае станоўчы эфект для ўспрымання 
фальклорнай музыкі.

«Камяніца» — унікальны фэст яшчэ 
і тым, што дапамагае дзяржаўнаму му-
зею збіраць грошы на ўтрыманне му-
зейных драўляных экспанатаў ХVІІІ-ХХ 
стагоддзяў.

— Сёлета ўваход на фестываль буд-
зе каштаваць 30 тысяч рублёў. Але тыя, 
хто прыйдзе ў нацыянальных строях, 
— каментуе Алег Хаменка, — змогуць 
трапіць на фэст бясплатна. Зрэшты, 
калі яны ўсё ж пажадаюць заплаціць за 
квіток альбо проста ахвяраваць грошы 
на музей, арганізатары будуць толькі 
рады. Бо «Камяніца» мае дабрачынныя 
мэты не ў апошнюю чаргу.

Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ

�

Яшчэ кры ху, і мог бы 
раз га рэц ца між на род ны 
скан дал. Бе ла рус кую па-
эт ку Ва ле рыю Кус та ву 
аба кра лі на вост ра ве Сі-
мі ў Грэ цыі. Скра лі ўсё: 
паш парт, гро шы, крэ дыт-
кі, рэ чы... Але, у тым лі-
ку дзя ку ю чы маг чы мас ці 
ка рыс тац ца ін тэр нэ там, 
Ва ле рыя, па сут нас ці, 
акра мя праб лем, атры-
ма ла яшчэ і ча роў ныя 
пры го ды. Вар та бы ло ёй 
толь кі пе ра даць у ін тэр-
нэт ін фар ма цыю пра тое, 
што з ёй зда ры ла ся, як 
усе сяб ры кан са лі да ва-
лі ся, ста лі тэ ле фа на ваць 
у ам ба са ды, у грэ час кую 
па лі цыю і ўсім зна ё мым, 
якія ад па чы ва лі ці пра яз-
джа лі не дзе па блі зу.

Але да па маг лі паэ тцы не 
толь кі бе ла ру сы на ад лег лас-
ці, але яшчэ і доб ра зыч лі выя 
грэ кі. У царк ве Бо жай Ма ці 
Цам бі кі Ва ле рыю пры ту лі лі, 
ад вя лі ёй кел лю № 6.

— Сён ня да па ма га ла пры 
царк ве з ту рыс та мі, на па іла 
ко ней ля рай скай ла гу ны ля 
пад нож жа Свя то га ўзвыш-
ша, вы ра та ва ла за блуд нае, 
як і я, гор нае каз ля ня, што 
за блы та ла ся ў ага ро джы... 
Нар маль ны дзень ча ла ве ка, 
які жы ве ў кел лі, — пі ша Ва-
ле рыя.

Вось яна — ма гія ча ла ве чых 
ста сун каў і сі ла пры цяг нен ня 

твор час ці па між Між зем ным і 
Эгей скім мо рам. Грэ кі ця пер 
прос та аба вя за ны пе ра клас ці 
вер шы Ва ле рыі Кус та вай на 
сваю мо ву!

— Га ра Цам бі ка змя ні ла 
мя не. Свя тая га ра і кел ля, у 
якой я жы ла, царк ва Бо жай 
Ма ці Цам бі кі. Гас па ды ня 
царк вы Стэ ла да ла мне гро-
шы на пер шы час, ежу і кел-
лю, дзе жыць. А мая грэ час-
кая сям'я (ме на ві та так я ця-
пер ад чу ваю), мае на зва ныя 
сёст ры да па маг лі мне зра зу-
мець свя тое мес ца, дзе я жы-
ла, і пры чы ны, па якіх я ту ды 
тра пі ла, — ка мен туе па эт ка 
спе цы яль на для «Звяз ды». 
— Ця пер я пе ра ка на на, што 

най вя лік шы цуд — гэ та лю-
дзі і ве ра, што ў та бе ёсць. 
Ака за ла ся, не так страш на 
быць за блуд ным бе ла ру сам: 
бо знай шлі ся дзя сят кі, на ват 
сот ні лю дзей, га то вых мне да-
па маг чы — хто чым мо жа. Ус-
пры маю гэ тае па да рож жа як 
на ка на ва насць, бо дзя ку ю чы 
яму я ад чу ла Бо жую лас ку. Я 
што дня ха дзі ла ў го ры, вы со-
кія, ка мя ніс тыя стро мы мя не 
ту ды вя лі... Ма лі ла ся, бо мне 
гэ та га па прос ту ха це ла ся — 
ад чу ва ла па трэ бу. І пла ка ла 
— ад паў на ты чыс ці ні ва кол і 
ўнут ры мя не. Бы ло ад чу ван-
не, што я ні чо га не ва жу... Ува 
мне бы ло спа чат ку ад чу ван не 
вы чы шча нас ці, ні бы та знут ры 

ўсё пры бра лі. А по тым па кла-
лі ту ды толь кі ду шу, лёг кую-
лёг кую... Гэ та не пе ра да валь-
ныя, не вы моў ныя ад чу ван ні. 
Ця пер я яшчэ мац ней ве ру ў 
лю боў, у лю дзей і ў цу ды. А 
яшчэ — у мой шлях. Там я 
зра зу ме ла, як ча ла ве чае зло, 
усе зям ныя жа дан ні мо гуць 
доб ра ах вот на пе рай сці на 
бок даб ра... А гро шы, тэ ле-
фо ны, рэ чы — гэ та ўсё бы ло 
аб са лют на не га лоў нае там, 
бо там бы лі лю дзі і цу ды. І 
я ад чу ва ла ся бе пуль су ю чай 
жыл кай між вет рам, га ра мі, 
мо рам і ня бё са мі.

Паэ ты бы ва юць роз ныя. 
Нех та сіл ку ец ца сва і мі ўнут-
ра ны мі сі ла мі, шу кае на тхнен-
не там. Ін шыя на тхня юц ца 
на ва кол лем, па да рож жа мі, 
вы пра ба ван ня мі, кан так та-
ван нем з но вы мі людзь мі. А 
Грэ цыя, як вя до ма, мае са-
мае не па срэд нае да чы нен не 
да твор час ці, мас тац тва і ве-
ры. Та му ў пры го дах бе ла рус-
кай па эт кі ад на знач на ёсць 
неш та на ка на ва нае і та гас-
вет нае.

Усё ж доб ра тое, што доб ра 
сканч ва ец ца. Ва ле рыя до ма, 
на пі са ла шмат вер шаў і на пі-
ша яшчэ больш. А дзя ку ю чы 
та кім вы пад кам, мо жа быць, 
па бо лее і лю дзей, якія, за ці-
ка вяц ца су час най бе ла рус-
кай лі та ра ту рай. І жар там. І 
ўсур' ёз.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Алесь Ша тэр нік ве дае, як 
гэ та. І ён на ву чыў ся пра ца ваць 
так, каб не пад ман ваць час, 
ства ра ць тое, што, на яго дум-
ку, важ на для лю дзей. Для Але-
ся Ша тэр ні ка, вя до ма га аў та ра 
скульп тур дзея чаў бе ла рус кай 
гіс то рыі, важ на бы ло заў сё ды 
сва і мі тво ра мі нес ці сэнс. Для 
яго важ на бы ло ўва саб ляць у 
скульп ту ры асоб, пра якіх не за-
бы лі ся ў Бе ла ру сі, ня гле дзя чы 
на тра гіч ныя ста год дзі: Раг не ду 
і Усяс ла ва Ча ра дзея, Еў фра сін-
ню По лац кую і Кі ры лу Ту раў ска-
га, Та дэ ву ша Кас цюш ку... Ён 
ува саб ляў у над зеі, што тво ры 
зной дуць свае мес цы ся род на-
шых су час ні каў, на гад ва ю чы ім 
пра тое, што ні во дзін на род не 
на ра джа ец ца згод на з дэ крэ та-

мі ці з лас кі ка го-не будзь, кож-
ны пра хо дзіць свой шлях, і на 
гэ тым шля ху ёсць асо бы, якія 
вы зна ча юць, што каш тоў нае, 
а што — штуч нае. Але бы вае 
так, што ў час штуч нас ці без 
каш тоў нас цяў пра сцей. І та ды 
тво ры за ста юц ца не за па тра ба-
ва ны мі... Да па ры. На вы ста ве 

ра зам з тво ра мі, што зна хо дзяц-
ца ў ка лек цыі На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Бе ла ру сі, у 
фон дзе Са ю за мас та коў Бе ла-
ру сі прад стаў ле ны і тыя, што 
за ста лі ся з аў та рам і вель мі 
да ра гія яму.

Твор ца вы каз ва ец ца не толь-
кі та ды, ка лі яго га то вы па чуць. 
Ён ства рае, та му што яму хо чац-
ца вы ка зац ца. Алесь Ша тэр нік 
як твор ца мо жа вы каз вац ца па-
роз на му: у скульп ту ры, у жы ва-
пі се і на ват у сло вах. Але гэ та 
толь кі пра явы та го, што мас так 
но сіць у сэр цы. Та му што га лоў-
нае, дзе ля ча го ён ства рае — гэ-
та лю боў.

Па наз ве вы ста вы мож на 
зда га дац ца: сён ня ён на гад вае 
пра лю боў да род на га го ра да. 

Ша тэр нік як ка рэн ны мін ча нін 
дзе ліц ца з ін шы мі сва ім ра зу-
мен нем лю бо ві да го ра да. Яна 
пра хо дзіць праз ад чу ван ні, праз 
воб ра зы, за ку тыя ў фор мах ці 
рас тво ра ныя ў ко лер ных спа-
лу чэн нях, ці ў сло вах, якія вы-
зна ча юць сэнс. Ад сюль аў тар 
вы во дзіць тры пра сто ры, з які мі 

пра цуе. Двух мер ная — жы ва піс: 
у ім лю бі мыя і ад мет ныя мес-
цы Мін ска, на прык лад, «Бра ма 
царк вы Свя той Ма рыі Маг да лі-
ны», «Ін тэр' ер царк вы з аб ра зом 
Ма ці Бо жай Мін скай», «Ін тэр' ер 
царк вы Свя тых Пят ра і Паў ла» і 
ін шыя. Трох мер ная — скульп ту-
ра: у ёй Ша тэр нік па ка заў леп-
шых лю дзей, якія нес лі спрад ве-
ку на ша му на ро ду асве ту. На яго 
дум ку, «скульп ту ра да па ма гае 
зра зу мець сут насць Свят ла». І 
Бос кае вы мя рэн не, у якім на ра-
джа ец ца Сло ва: у сва іх тэкс тах 
Ша тэр нік раз ва жае аб мас тац-
тве і пры ро дзе твор час ці.

Ёсць, на пэў на, кроп ка, у 
якой роз ныя пра сто ры пе ра-
кры жоў ва юц ца. Не трэ ба яе 
шу каць на кар це, ня гле дзя чы 
на наз ву вы ста вы. Та му што як 
бы Алесь Ша тэр нік ні пры зна-
ваў ся ў лю бо ві свай му го ра ду, 
яна ўсё роў на вы хо дзіць за ме-
жы гэ тай кроп кі. Го рад — гэ та 
пункт ад лі ку, праз які па чы на еш 
спа сці гаць кра і ну. Гэ та кроп ка, 
у якой лю боў вы рас тае, але па-
шы ра ец ца ў пра сто ры. І гэ тая 
лю боў ча ла ве ка, які па сут нас ці 
ства раль нік, га то вая пе ра тва-
раць ін шых.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Ка нец жніў ня — па ча так ве рас ня 
заў сё ды дзей ні чае абу джаль на. 
У гэ тыя вы хад ныя абу джэн не да-
ся га ец ца шля хам мас тац ка га дзе-
ян ня.

Між на род ны фес ты валь арт-пер фор-
ман са ў Мін ску ад бы ва ец ца 15-ы раз. 
Але коль кі яго не пра водзь, усё роў на 
ў нас за ста нуц ца лю дзі, для якіх гэт кае 
мас тац кае пе ра жы ван не мо жа ад быц-
ца ўпер шы ню. І коль кі лю дзям не тлу-
мач, што гэ та за мас тац тва та кое, усё 
роў на за ста нуц ца тыя, хто ска жа: «Не, 
са праў ды, ней кія «На він кі»... Ма ю чы на 
ўва зе асаб лі васць мыс лен ня тых, хто да 
гэ та га мо жа ста віц ца сур' ёз на.

Але на са мрэч усё сур' ёз на. У су свет-
най мас тац кай прак ты цы та кі на пра-
мак, як пер фор манс, рас паў сю дзіў ся 
яшчэ ў 60-70-я га ды. І гэ та тое, што змя-
ні ла звык лае ўяў лен не пра мас тац тва, 
па ста віў шы на пер шае мес ца дзе ян не. 

Мас так (аў тар) праз пэў ныя дзе ян ні да-
но сіць да аў ды то рыі, якая за ім на зі рае, 
ней кую дум ку. Та кім чы нам мас тац тва 
ста но віц ца ча ла ве ку блі жэй. Ды што 
там ка заць — ён фак тыч на ўцяг ну ты 
ў яго.

Вось бе ла рус кая пуб лі ка і ўцяг ну ла-
ся: у пер фор ман саў ёсць свой гля дач, 
хоць і зда ец ца, што ў на шай кра і не ўсё 
яшчэ ра зу ме юць сут насць мас тац тва 
больш тра ды цый на. Тым не менш, ка-
лі ёсць, на ка го па гля дзець, то ча му б і 
не па гля дзець? Тым больш што сё ле та 
ў «На він ках» па га дзі лі ся ўдзель ні чаць 
пер фор ма ры з Шве цыі, Ру мы ніі, Поль-
шчы, Ір лан дыі, Іта ліі, Іс па ніі. Але і бе-
ла рус кіх вы сту поў цаў у пра гра ме — не 
адзін кі. Зрэш ты, вось на іх вы ступ лен ні 
най больш ці ка ва па гля дзець: па коль-
кі пер фор манс — вель мі жы вая фор ма 
су час на га мас тац тва, то па він на ад гу-
ка цца і рэ ага ваць на жыц цё. На на ша 
жыц цё. А ча сам зда ец ца, што пра яго і 

мож на га ва рыць толь кі праз мас тац тва. 
Гэ та па спра бу юць зра біць Вік тар Пят роў, 
Юрась Ба ры се віч, Юры Лен скі, Аляк сей 
Не сце раў, Воль га Ра га вая, Дзміт рый 
Ка лей чык, Тац ця на і Дзміт рый Май ба-
ра да, На тал ля Лі соў ская, Адам Шос так 
і ін шыя. За тры дні мож на па гля дзець 
шмат. А не ка то рыя ад да ныя ама та ры 
пер фор ман са мо гуць на ват вы ехаць на 
вы ступ лен ні на во зе ра Вя ча.

Тры дні — гэ та не толь кі мо мант для 
су стрэч. Гэ та яшчэ і маг чы масць пра ве-
рыць ся бе на жы васць дум кі і іна ва цый-
насць мыс лен ня. І ка лі лю дзі лю бяць па-
раз гад ваць кры жа ван кі і га ла ва лом кі, 
то ча му не пай сці да лей і не па трэ ні ра-
вац ца раз гад ваць не чыя дум кі? Ча му і 
не?.. Гэ та ўжо не пы тан не, а абу джэн не 
да дзе ян ня: пай сці і па гля дзець.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Вя лі кі Ві таўт — так мы 
пра яго ка жам. У ней-
кай сту пе ні га во рым 
так дзя ку ю чы тым 
лю дзям, якія вы ву ча-
лі, а по тым тлу ма чы лі 
па дзеі гіс то рыі, апіс ва-
лі іх і ін тэр прэ та ва лі ў 
тво рах мас тац тва. Гіс-
то рыя заў сё ды мо жа 
да па маг чы вы ра шыць 
праб ле му ге роя. А гля-
дач яго ўсё ж шу кае. Спек такль пра кня зя Ві таў та (па вод ле 
Аляк сея Ду да ра ва) быў ад ным з са мых за па тра ба ва ных 
у Ку па лаў скім тэ ат ры. Але дра ма тыч ны спек такль сваё 
ад жыў.

Ві та ем Ві таў та Вя лі ка га ў Вя лі кім тэ ат ры! Прэм' е ра ба ле та 
Вя ча сла ва Куз ня цо ва «Ві таўт» дасць па ча так но ва му 81-му тэ-
ат раль на му се зо ну тэ ат ра. І на на ступ ным тыд ні ча каць па ка заў 
бу дуць не толь кі ама та ры ба ле та. Усё-та кі фі гу ра ў гіс то рыі маш-
таб ная. Ды яшчэ ж вель мі хо чац ца пад ма ца ваць ура жан ні, якія 
атры ма лі ў дра ма тыч ным тэ ат ры, ура жан ня мі ха рэа гра фіч ны мі. 
Ад чуць роз ні цу ўздзе ян ня. Ка лі хо ча це, то на ват і па раў наць двух 
Ві таў таў: што прын цы по ва но вае нам хо чуць ска заць ства раль ні кі 
ба ле та, чым удак лад ніць ве ды пра вя лі ка га кня зя, які «кня жыў 
35 га доў»?

Ду ма ец ца, ад нак, што ўяў лен не пра асо бу за ста нец ца не па-
хіс ным: ліб рэ та ба ле та ства раў той жа аў тар, дра ма тург Аляк сей 
Ду да раў. Та му, хут чэй за ўсё, у ба ле це мы ўба чым дра му: су праць-
ста ян не дзвюх асоб — Ві таў та і Ягай лы, які меў свае пла ны на 
ва ло дан не зем ля мі і ішоў да сва ёй мэ ты на ват праз здрад ніц тва: 
кроў нае, ча ла ве чае, здрад ніц тва ў ве ры. Ёсць яшчэ ад на аба-
вяз ко вая ўмо ва сю жэ та, ка лі яго пры дум ляе Ду да раў: по бач з 
вя лі кі мі муж чы на мі па він ны быць жан чы ны. Ды інт ры гі ў «вяр хах», 
якія аба вяз ко ва за кра нуць «ні зы»... І яшчэ — воб раз ідэа льна га 
кі раў ні ка: ад да на га сям'і, зям лі, на ро ду.

Вель мі ці ка ва, як «за ла ты час» у на шай гіс то рыі (у якім, ад нак, 
ха пі ла вель мі жорст кіх вы пра ба ван няў) пра гу чыць у му зы цы? 
Вя ча слаў Куз ня цоў вя до мы як ства раль нік ба ле таў «Мак бет» і 
«Кле а пат ра». Ды ры жор-па ста ноў шчык — Вя ча слаў Во ліч, уз на-
га ро джа ны ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны. Яго за да ча — зра зу-
мець дум ку кам па зі та ра «Ві таў та» і ства рыць му зыч ны воб раз 
бе ла рус ка га ся рэд ня веч ча, які б мог ура зіць су час ных гле да чоў. 
Як гэ та мо жа быць, яны па мя та юць на пры кла дзе па спя хо ва га 
ба ле та «Страс ці» Анд рэя Мдзі ва ні ў па ста ноў цы Ва лян ці на Елі-
зар' е ва. На гэ ты раз пра тое, як пе ра даць воб раз гіс то рыі праз 
ха рэа гра фію, кла па ціў ся на род ны ар тыст Бе ла ру сі Юрый Тра ян.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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«ІН ШАЯ КРА І НА, НА РОД ІН ШЫ», 
так лі чыць мас коў ская пе ра клад чы ца вер шаў Баг да но ві ча 

на фран цуз скую мо ву Ні на Дзя боль ская

БЕ ЛА РУ САМ БЫЦЬ НЕ СТРАШ НА
ШТО ЎРА ТА ВА ЛА НА ШУ ПА ЭТ КУ Ў ГРЭ ЦЫІ?

ПЕР ФОР МАНС ЯК НЕ ПА ЗБЕЖ НАСЦЬ ДЗЕ ЯН НЯ
Му зей су час на га вы яў лен ча га мас тац тва пе ра жы вае «На він кі»

ФОР МЫ СВЯТ ЛА
Вы ста выВы ста вы  ��

Іх дэ ман струе на сва ёй вы ста ве мас так Алесь Ша тэр нік
Мес ца: Мін ская ра ту ша, дзе раз мяс ці ла ся вы ста ва «Свят ло 
май го го ра да». Час: ад кры ла ся на пры кан цы жніў ня і бу дзе 
доў жыц ца амаль да кан ца ве рас ня. Але ў гэ тым вы пад ку 
«час» трэ ба раз гля даць шы рэй: усё ж вы ста ва — гэ та толь кі 
ней кі пра меж ка вы вы нік твор час ці. Хоць са ма твор часць — 
пра цэс, які аб умоў ле ны ча сам, у якім іс нуе твор ца. Але вось 
дзі вос ная та ям ні ца твор час ці — пе ра жы ваць лю быя ча сы, 
іс на ваць па-за ча сам і пе ра ма гаць ча со выя не ра зу мен ні.

Прэм' е раПрэм' е ра  ��

Ві таўт

Ні на Дзя боль ская, Сяр гей Па ніз нік, 
Ве ра Бу лан да

Па эт ка Ва ле рыя Кус та ва ка ля сва ёй кел лі 
ў ма нас ты ры Ма ці Бо жай Цам бі кі (Грэ цыя).

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

Аб ра зы ХV—ХІХ 
ста год дзяў прад ста вяць 

у На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі

Між на род ная вы стаў ка 
«Пра ва слаў ны свет. Воб раз 
Хрыс та ў іка на гра фіі кра ін 
Ус ход няй Еў ро пы» ад кры-
ец ца 17 ве рас ня ў На цы я-
наль ным мас тац кім му зеі, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў НММ.

На вы стаў цы, пры све ча-
най свят ка ван ню ў Бе ла ру сі 
1025-год дзя Хры шчэн ня Ру-
сі, бу дуць дэ ман стра вац ца 
больш як 90 уні каль ных тво-
раў іка на пі су ХV — па чат ку 
ХІХ ста год дзя з фон даў вя-
ду чых му зе яў Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны і Сер біі.

Ра бо та экс па зі цыі пра доў-
жыц ца да 5 снеж ня.

�

Аўтар Наэль Малой.


