
6 12 кастрычніка 2013 г.

Выпуск № 39 (209)

У га ле рэю «ЦЭХ» (пр-т Не за леж нас ці, 
58, к. 6) я прый шла па гля дзець вы ста-
ву «90s. by», пры све ча ную ча су сла-
ву тых 1990-ых. Праў да, экс па зі цыю 
да вя ло ся раз гля даць у паў цем ры, та-
му што тра пі ла я аку рат на кі на па каз 
у рам ках вы ста вы. Гля дзе лі фільм 
«Клет ка мал пы» (1994) Ге на дзя Хмы-
за пра тое, як над мір ны мі жы ха ра-
мі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
пра во дзі лі ся ме ды цын скія экс пе ры-
мен ты... На огул, ня бла га пры ду ма лі: 
пад тры маць ат мас фе ру дзе вя нос тых 
філь ма мі тых ча соў. У ін шыя дні па-
каз ва лі яшчэ «Птуш кі без гнёз даў» 
(1996) Ві та ля Ду дзі на ды «Эпі лог» 
(1994) Іга ра Даб ра лю ба ва.
Ат мас фе ра — на пэў на, са мае га лоў-
нае сло ва на тэ ры то рыі су час на га 
мас тац тва пад наз вай «ЦЭХ». Зна хо-
дзіц ца га ле рэя ў цэнт ры Мін ска, але 
глы бо ка ў два рах у бу дын ку ста ро га 
за во да ў ата чэн ні май стэр няў па ра-
мон це і мый цы ма шын. Але пра гэ та 
паз ней. Спа чат ку дзе вя нос тыя.

Бе ла русь-90
Ча роў ныя гэ та бы лі ча сы ў пэў ным сэн се 

— дзе вя нос тыя. Асаб лі ва на па чат ку. Усё да-
зво ле насць, ад кры тасць, сва бо да ва ўсім, 
ле ту цен насць, спа дзе вы на леп шае, рэ кет, 
біз нес па-чор на му, не на доў га пры ад кры тыя 
ме жы ды шмат ча го ін ша га цу доў на га і не 
вель мі. Але хто не па мя тае гэ тых дроб ных 
ра дас цяў ка пі та ліс тыч на га За ха ду, які пе ра-
да ваў нам пры ві тан не і на мя каў на лёг кае 
жыц цё стра ка ты мі фан ці ка мі жу ек «Turbo», 
цу ке рач ка мі «Mamba», рас тва раль-
ны мі кам по ці ка мі «Yupі», сні кер са мі, 
баў нці... Як не «пра даж на» гэ та гу-
чыць, гэ та ж так са ма сім ва лы эпо хі. 
І я, чыё дзя цін ства прай шло аку рат 
та ды, па мя таю гэ та ўсё вель мі яск-
ра ва.

На вы ста ве ў га ле рэі «ЦЭХ» прад-
стаў ле ны — не па ве ры це! — усе гэ-
тыя «арт-аб' ек ты». Ну і, вя до ма, гэ та 
вам не са ма ві ты му зей з вя лі кай гіс то-
ры яй. Тут мож на спа кой на па ма цаць 
усе экс па на ты. І, ка лі не ба і це ся тэр-
мі ну пры дат нас ці, на ват па спы таць. 
Тут мож на па гар таць ста рыя поль скія 
мод ныя ча со пі сы, па вы край ках якіх 
«ня даў на са вец кія» жан чы ны шы лі і 
вя за лі ўсё, на што ха па ла ма тэ ры я-
лу. Па «ві да ку» мож на па гля дзець «5 
эле мент» з Бру сам Уі лі сам, а пры сеў-
шы на па ду шач кі пад тар шэр чы кам, 
згу ляць «у пры стаў ку» — ра дасць і 
ма ру кож на га дзі ця ці 1990-х. Мож на 
раз гле дзець му зыч ныя афі шы тых 
ча соў (вось дык ад ка па лі!) і па тры-
маць у ру ках ка се ты з куль та вай му-
зы кай та го пе ры я ду. Рок, ан дэг раўнд, 
ра ман ты ка.

Ёсць на вы ста ве і больш «сур'-
ёз ная» част ка, над якой мож на не 
толь кі па на сталь гі ра ваць і па смя-
яц ца, але і па раз ва жаць пра ку ды 
больш сур' ёз ныя з'я вы. На прык лад, 

біб лі я тэ ка 1990-х. Тут кні гі ў сціп лых пост-
пе ра бу до вач ных мяк кіх вок лад ках. Бе ла-
рус кая лі та ра ту ра 1990-х і на ват анг лій скія 
дэ тэк ты вы ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую, 
шмат кніг і бра шур з наз ва мі на кшталт 
«Што ты ве да еш пра сваю кра і ну?». А та му 
што час та ды быў та кі: бе ла ру сы ўсё ха це лі 
не як са ма ідэн ты фі ка вац ца, знай сці свой 
шлях, вяр нуць сваю мо ву...

Зу сім вы лу ча юц ца з агуль на га змес ці-
ва экс па зі цыі чор на-бе лыя да ку мен таль-
ныя фо та здым кі пра на шу кра і ну эпо хі 
дзе вя нос тых. Мне зда ец ца, што ў па шы-
ра ным фар ма це та кія здым кі мож на бы ло 
б сфар мі ра ваць у аб са лют на аў та ном ную 
вы ста ву. А як ці ка ва па гля дзець на ся бе 
ды сва іх баць коў збо ку! Вось пры да рож ны 
ган даль на ўез дзе ў Го мель; вось пры бы ла 
гу ма ні тар ная да па мо га (не злі чо ная коль-
касць вя лі кіх бе лых кра со вак) з не абы яка-
вых ка пі та ліс тыч ных кра ін; вось Біл Клін-
тан вы сту пае ў Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі; 
вось дэ ман стра цыі ра бо чых...

Вы ста ва «90s. by» — гэ та не мас тац-
кая вы ста ва. Гэ та, хут чэй, ней кая куль-
ту ра ла гіч ная ак цыя (акт?) свя до ма га і 
пад свя до ма га асэн са ван ня та го, хто мы, 

ад куль мы, ку ды мы ідзём. У міль ён ны 
(а мо жа, і боль шы) раз. Але, як вя до ма, 
паў та рэн не — ма ці ву чэн ня. Асаб лі ва для 
нас, бе ла ру саў, якія над та хут ка пра ўсё 
за бы ва юць...

Маг чы ма, у су час на га ча ла ве ка, ка лі 
ён тра піць ме на ві та на та кую, ска жам так, 
гіс та рыч ную вы ста ву, унут ры неш та за ва-
ру шыц ца на ват больш, чым ка лі ён прый-
дзе на вы ста ву жы ва пі су, гра фі кі аль бо 
скульп ту ры. Бо з гэ тым усё скла да ней 
— гэ та мас тац тва. Тут пра цуе мо ва воб-
ра заў, сім ва лаў, ме та фар ды але го рый. А 
на вы ста ве «90s. by», па вя лі кім ра хун ку, 
усё прос та, на ват да ку мен таль на: фо та-
здым кі з кан крэт ны мі асо ба мі, цу кер кі ды 
ша ка лад кі з кан крэт ны мі наз ва мі, сла ву ты 
зя лё нень кі «Тар хун» кан крэт на га вы твор-
цы. Толь кі ўспом ні!

Мас тац тва ў тру шчо бах
Што ж ты чыц ца са мой га ле рэі «ЦЭХ», 

то яна на са мрэч па тра буе асоб най ува гі 
як са цы яль ная з'я ва, ха рак тэр ная для на-

шых дзён. Га ле рэя дзе ліць ве лі зар нае 
па мяш кан не з даб ра чын най кра май «Ка-
лі лас ка». Трап ля еш ту ды, і не па кі дае 
ад чу ван не, што апы нуў ся не дзе ў ін шым 
вы мя рэн ні. «Спра ва па бор ту» бар ная 
стой ка, дзе мож на за мо віць ка вы або 
смач най ін дый скай гар ба ты з ма ла ком і 
не вы моў най наз вай. Зле ва — даб ра чын-
ная кра ма. На ўпрост за чор най яд ваб най 
за сло най на шну роч ках — «ЦЭХ». Да-
рэ чы, ме на ві та там, ка лі вы па мя та е це, 
ла дзіў ся па каз спек так ля Дзміт рыя Вал-
каст рэ ла ва па вод ле п'е сы Паў ла Пра жко 
«Са мот ны ха ке іст» у рам ках між на род-
на га тэ ат раль на га фо ру му «Тэ Арт». А 
ўсё та му, што ў «ЦЭ Ху» маг чы ма ўсё. 
Гэ та не за стыг лы му зей у кла січ ным ста-
ра мод ным ра зу мен ні. Гэ ты жы вы ру хо мы 
ар га нізм, які пры ста соў ва ец ца пад па-
тра ба ван ні ча су і сам, па сут нас ці, і ёсць 
спа ра джэн не гэ та га ча су.

Іду чы ў «ЦЭХ» праз усе гэ тыя аў та-
ма біль ныя мый кі і ста рыя за вод скія па-
мяш кан ні, я па ду ма ла пра ста но ві шча, 
у якім апы ну ла ся су час нае мас тац тва. 
Аль бо, ка жу чы больш шы ро ка, — мас-
тац тва сён ня. Вось ужо не каль кі га доў 
мі ну ла, як у Мін ску па ча ла пра цу га ле-
рэя су час на га мас тац тва «Ў». Мес ціц ца 
яна ў два рах, не да лё ка ад Пло шчы Пе-
ра мо гі ў не вя ліч кім бу дын ку, які, ка жуць, 
не ка лі быў пунк там пры ёму шкла та ры. 
Мож на лі чыць, што га ле рэя «Ў» і рас-
па ча ла гэ ты ан дэг раў ндны га ле рэй ны 

рух у Бе ла ру сі най ноў ша га ча су. Іні цы я-
тыў ныя і не абы яка выя да мас тац тва лю дзі 
ста лі са ма стой на шу каць па мяш кан ні для 
га ле рэй у арэн ду і ла дзіць там вы ста вы, су-
стрэ чы, кан цэр ты, майстр-кла сы і г.д. Так 
жы вуць усе нар маль ныя еў ра пей скія га ра-
ды. Праў да, там гэ та мае боль шы маш таб. 
Але ме на ві та та кое мо ла дзе вае жыц цё, 
га ле рэі і ка вяр ні ро бяць го рад жы вым ці-
ка вым ар га ніз мам, а не стэ рыль на чыс тым 
і бяз люд ным «кос ма сам», ада рва ным ад 
уся го ас тат ня га све ту. Ідзеш па го ра дзе 
і ве да еш, што не дзе, на пер шы по гляд, 
ці ха сва ім жыц цём, жы ве вось та кі «ЦЭХ» 
мас тац тва. І не адзін. Яны рас кі да ныя па 
ўсім го ра дзе ў роз ных мес цах пад роз ны-
мі наз ва мі. Там лю дзі п'юць гар ба ту і ўсё 
яшчэ аб мяр коў ва юць тво ры Ра ла на Бар та і 
Жы ля Дэ лё за і раз ва жа юць над на ступ най 
вы ста вай, пры све ча най, на прык лад, пер-
ша му дзе ся ці год дзю ша лё ных апа ка ліп-
тыч ных двух ты сяч ных га доў. І го рад та ды 
ўяў ля ец ца ве лі зар ным за во дам, у яко га, 
пры нам сі, ёсць бу ду чы ня.

Тое, што су час нае мас тац тва ту ліц ца 
ў ста рых (зда ва ла ся б, на огул не пры дат-
ных ні для чаго!) бу дын ках, ста ла вель мі 
па ка заль най і сім ва ліч най за ка на мер нас-
цю. З ад на го бо ку, мас тац тва, як той ка-
заў, са мо на пра сі ла ся. Пра гэ та ўжо на ват 
жар ты хо дзяць. Яшчэ б! Пас ля та го, як 
мас та кі ста лі вы да ваць за мас тац тва ўсё, 
што за ўгод на, а халс ты з на кле е ны мі на іх 
му ха мі ды сло іч кі з ка лам — пра да вац ца 
з са мых прэ стыж ных аў кцы ё наў све ту за 
ша лё ныя гро шы, як тут не па жар та ваць!

З дру го га бо ку, мас тац тва сён ня — гэ-
та не толь кі дох лыя му хі. Гэ та скла да ныя 
пра ек ты, свая фі ла со фія, да па мож ныя 
тэх ніч ныя срод кі і шмат ча го ін ша га. Мас-
тац тва сён ня шмат мер нае і скла да нае. 
Спро шча нае і пош лае ад на ча со ва. Су-
час нае мас тац тва — гэ та су пя рэч лі вая 
з'я ва. І мес ціц ца яно ў су пя рэч лі вых мес-
цах. Хоць і па ка заль на, што ў на шай кра-
і не для пэўнага мас тац тва не зна хо дзіц ца 
ін шых мес цаў, акра мя як на за двор ках 
ды ў тру шчо бах. Доб ра, што хоць лю дзі 
зна хо дзяц ца.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

ПА АГ НЯ ЦВЕ ЦІ КІ
Іх да ры лі на ве ча ры не ў го нар 

100-год дзя па эт кі Эдзі Аг ня цвет
У Эдзі Аг ня цвет бы ла свая кра і на. Не, на ту раль на жы ла 
і ства ра ла яна ў Бе ла ру сі, з дум ка мі пра яе. І най перш 
— пра яе бу ду чы ню.

Та му што вя лі кая част ка яе твор час ці бы ла пры све ча на дзе-
цям. Не здар ма ж адзін з паэ тыч ных збор ні каў на ват наз ву меў 
«Кра і на ма лен ства». Але раз ва жа ла яна пра тое, што ёсць свае 
за да чы па ства рэн ні і ўпры гож ван ні жыц ця ў кож на га, хто пры хо-
дзіць у гэ ты свет (збор ні кі «Маё па ка лен не», «Бе ла рус кая ра бі-
на» і інш. ). Не здар ма ж да ве ча ры ны, што на ла дзіў Дзяр жаў ны 
му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры і Цэнт раль ная на ву ко вая 
біб лі я тэ ка імя Я. Ко ла са, пры мер ка ва на вы ста ва «Гэ та — і сэр-
ца, і ро зум, не ба маё і зям ля», дзе бы лі прад стаў ле ны асноў ныя 
тво ры па эт кі, а так са ма на тат ні кі, фо та здым кі, ліс ты, кні гі з аў то-
гра фа мі. Але най больш кра наль ная част ка вы ста вы — аль бо мы з 
ма люн ка мі дзя цей, якія ства ра лі ся і на тхня лі ся дзя ку ю чы тво рам 
Эдзі Аг ня цвет. Тыя, хто быў дзець мі ў 1976 го дзе, ужо вы рас лі 
і мо гуць га ва рыць пра тое, як на іх паў плы ва ла да лу ча насць да 
бе ла рус кай паэ зіі праз кан крэт ную асо бу. І наз ва ве ча ры ны зу сім 
не вы пад ко вая: «Ёсць Ча ла век. Ёсць свет і да бры ня...»

Ча ла век, які пі ша ў асноў ным для дзя цей, най перш му сіць 
нес ці да бры ню (хоць у сён няш нім све це ўжо на ват гэ та ста ла 
дыс ку сій ным пы тан нем, мо жа, та му столь кі праб лем уз ні кае 
ча сам у дзя цей і з-за дзя цей). Але пры ву чаць дзя цей да чы-
тан ня — ужо доб рая спра ва. Пры ву чаць да чы тан ня па-бе-
ла рус ку — двой чы доб рая. І да та го, што бы ло ство ра на для 
дзя цей ра ней, мож на звяр тац ца і ця пер, у пры ват нас ці, у Эдзі 
Аг ня цвет ёсць збор ні кі «Мы сур' ёз ныя, мы вя сё лыя», «Док тар 
Смех», «Ад зяр нят ка да вя сёл кі» і ін шыя. Акра мя та го, яна 
зна хо дзі ла бе ла рус кія сло вы для та го, каб для нас пра гу ча лі 
тво ры Эк зю пе ры, Апа лі нэ ра, Бе ран жэ ды па пу ляр на га та ды 
са вец ка га паэ та Сяр гея Мі хал ко ва. За кні гу вер шаў і пе ра кла-
даў «На два ры алім пі я да» Эдзі Аг ня цвет бы ла ўзна га ро джа на 
між на род ным Га на ро вым дып ло мам імя Ан дэр се на.

Шмат га доў Эдзі Аг ня цвет су пра цоў ні ча ла з ча со пі сам «Вя-
сёл ка». І да яе юбі лею тво ры, што дру ка ва лі ся ў «Вя сёл цы», 
вы да дзе ны асоб най кні гай. Акра мя та го, «Вя сёл ка» ар га ні-
за ва ла па да рун кі-аг ня цве ці кі, каб ве ча ры на ў го нар па эт кі 
атры ма ла ся з агань ком.

Сён ня мы пра па ну ем уз га даць, што хва ля ва ла па эт ку, 
змяс ціў шы адзін з яе вер шаў.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Эдзі АГНЯЦВЕТ
Зям ля з бла кіт ны мі ва ча мі —

Раз до лле рэ чак і лу гоў!
Тут на зы ва юць Ва сіль ка мі

На Бе ла ру сі хлап чу коў,
Зві няць кры ні цы, як цым ба лы,

Сця жын кі све цяць у ля сах.
Па лі, уз гор кі, пе ра ва лы —

Пра стор ны шлях, да лё кі шлях!
Кра і на сла вы пар ты зан скай,

Кра і на мі ру і да брот!
Ты — на ша гор дасць, на ша каз ка,

Як сон ца, шчод ры твой на род.
Твае сы ны, твае уну кі,

Мы лю бім гул тва іх ба роў.
І рэ кі цяг нуц ца, як ру кі,

Да цёп лых, вер ных рук сяб роў.

ПАЧЭСНАЯ МІСІЯ КУЛЬТУРЫ
Ра бот нi кам куль ту ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь

Да ра гiя сяб ры! Сар дэч на вiн шую вас з Днём ра бот нi каў куль ту ры.

Тое, што ва ша пра фе сiй нае свя та ад зна ча ец ца на дзяр жаў ным уз роў нi, з'яў ля ец ца пе ра ка наў чым 
свед чан нем ад мет най ро лi куль ту ры ў су час ным гра мад стве.

Бе ла рус кая куль ту ра сён ня — гэ та най важ ней шы ру ха вiк са цы яль на га пра грэ су, тры ва лы пад му рак 
на шай iдэа ло гii i ма ра лi. Яна збе ра гае гiс та рыч ную па мяць i ду хоў ны код на ро да, сва i мi асаб лi вы мi 
срод ка мi асэн соў вае i ад люст роў вае жыц цё, ства ра ю чы яр кi i ве лiч ны мас тац кi воб раз эпо хi, абу джае 
ў лю дзях шчы рыя па тры я тыч ныя i гра ма дзян скiя па чуц цi.

Ба га тыя куль тур ныя да сяг нен нi — адзiн з бяс спрэч ных па каз чы каў вы со ка га ўзроў ню раз вiц ця 
кра i ны. Та му мы ро бiм усё дзе ля та го, каб ад ра дзiць i за ха ваць унi каль ныя гiс то ры ка-куль тур ныя 
каш тоў нас цi, ства рыць спры яль ныя ўмо вы для iс на ван ня роз ных вi даў i на прам каў твор час цi — ад 
ста ра жыт на га фальк ло ру i ра мёст ваў да аван гард ных мас тац кiх плы няў, даць маг чы масць кож на му 
ча ла ве ку рас крыць свае здоль нас цi i за бяс пе чыць до ступ да зда быт каў ай чын най i су свет най спад-
чы ны. Пад трым ка куль ту ры i яе дзея чаў з бо ку дзяр жа вы бу дзе ўзрас таць з го ду ў год.

У ад каз мы ча ка ем ад вас, па ва жа ныя май стры куль ту ры, сум лен на га i са ма ад да на га слу жэн ня Ай чы-
не, уз ба га чэн ня яе мас тац кай скар бон кi но вы мi тво ра мi i да па мо гi ў вы ха ван нi ма ла дых па ка лен няў.

Упэў не ны, што вы год на вы ка на е це гэ тую па чэс ную мi сiю, пра цяг не це леп шыя тра ды цыi бе ла рус-
кай iн тэ лi ген цыi, якая заўж ды бы ла ра зам са сва iм на ро дам.

Зы чу вам моц на га зда роўя, не вы чэрп на га на тхнен ня, пос пе хаў, шчас ця i даб ра бы ту.
Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Ні ны Ма цяш, вя до май па эт кі 
і пе ра клад чы цы, за слу жа-
най дзя яч кі мас тац тваў Бе-
ла ру сі, асвет ні цы, лаў рэ ат кі 
між на род най прэ міі імя Ры-
го ра Ска ва ра ды, амаль пяць 
га доў ня ма з на мі. Але ў ся мі-
дзя ся ты дзень яе на ра джэн-
ня, так хо ра ша ад зна ча ны 
ў Бе ла азёр ску, пра моў цы 
(а гэ та — вя до мыя твор цы, 
вы клад чы кі, культ ра бот ні кі) 
звяр та лі ся да яе, як да жы-
вой. Не толь кі ва ўтуль най 
і пра стор най за ле Па ла ца 
куль ту ры, дзе ад бы ва лі ся 
паэ тыч ныя чы тан ні, пры-
све ча ныя свет лай юбі лей-
най да це, а й пад даж джом 
на мо гіл ках, ля ад мет на га 
пом ні ка.

Ста ла ся доб рай тра ды цы яй 
— у дзень на ра джэн ня вы дат най 
па эт кі ў род ным яе Бе ла азёр ску 
ла дзіць паэ тыч нае свя та (сё ле-
та яно бы ло чац вёр тае па лі ку). 
У гэ тым вы са ка род ным кло па це 
га лоў ная ро ля на ле жыць бліз кім 
Ні ні ным сяб роў кам — Та ма ры 
Куз ня цо вай, за гад чы цы га рад-
ской біб лі я тэ кі імя Ні ны Ма цяш, 
на стаў ні цы Га лі не Ска ры не, 
вы клад чы цам Брэсц ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та імя А. С. 
Пуш кі на Ма рыі Но вік і Свят ла не 
Ва ро нік. Шчы ра за ці каў ле ныя 
ў та кім фэс це і пісь мен ні кі Бе-
рас цей шчы ны на ча ле з Іва нам 
Мель ні чу ком, кі раў ні кі аб лас ной 
біб лі я тэ кі, ін тэ лі ген цыя ра ё на і 
воб лас ці. Пры ўжо ад ла джа най 
пра гра ме дня ўша на ван ня па мя ці 
Ні ны Язэ паў ны (ад на вед ван ня 
ква тэ ры, дзе жы ла і шчы ра ва-
ла па эт ка, ся дзі бы, дзе ўба чы ла 
свет і рас ла бу ду чая сла ву тасць, 
царк вы, ад куль ад праў ля ла ся 
на веч ны спа чын, мо гі лак, дзе 
род ная зям ля пры ня ла яе спа ку-
та ва нае це ла, і да вя лі кае за лы 
Палаца культуры, мес ца ўра чыс-
тае ве ча ры ны) у цу доў нае бе ла-
азёр скае свя та што год пры ўно-
сіц ца штось ці но вае, ад мет нае. 
Сё ле та, на прык лад, па шы ры ла-
ся геа гра фія яго пры хіль ні каў: 
з абод вух уні вер сі тэ таў Брэс та 
пры еха лі вы клад чы кі і сту дэн ты, 
з шэ ра гу школ Бя ро заў шчы ны 
— на стаў ні кі і вуч ні. Упер шы ню ў 
го рад энер ге ты каў за ві та ла вя до-
мая хор май стар ка Ін эса Ві на гра-
да ва, што ў свой час па кла ла на 
му зы ку пра чу лы верш Ні ны Ма-
цяш «Ка лы хан ка ма ме»; тут, на 
сцэ не, яна і за ча ра ва ла ўдзяч ную 
пуб лі ку пра нік нё ным вы ка нан нем 
пад свой акам па не мент гэ та га 
над звы чай ары гі наль на га тво ра. 
Ду хоў на-ма тэ ры яль ным па да рун-
кам га рад ской біб лі я тэ цы з'я віў ся 
жы ва піс ны твор мас та ка-паэ та 
Ля во на Ва ла сю ка «Баць коў ская 
ха та Ні ны Ма цяш». На пры кан цы 

ве ча ры ны школь ні кі пра па на ва-
лі слу ха чам ці ка вую кам па зі цыю 
— ба га та пра дэк ла ма ва лі вер-
шаў Ма ця шоў ны, ад ра са ва ных 
дзе цям. Дзя ку ю чы ле та піс цу лі-
та ра тур на га жыц ця на Бе рас цей-
шчы не паэ ту Мі ко лу Пра ка по ві чу 
ўвесь час дэ ман стра ва лі ся кад ры 
з вы ява мі Ні ны Ма цяш, раз-по раз 
гу чаў яе мі ла гуч ны го лас, пра-
гу ча лі так са ма сло вы глы бо кай 
па ша ны і лю бо ві на род на га паэ та 
Бе ла ру сі Ні ла Гі ле ві ча, звер ну-
тыя да асо бы ўсі мі лю бі май твор-
цы, што на да ло свя ту асаб лі вую 
та наль насць і цеп лы ню.

Куль тур ная па дзея ў Бе ла-
азёр ску ахі ну ла ся дзяр жаў ным 
кры лом: тут вы сту піў з пра мо-
вай пер шы на мес нік на чаль ні ка 
Га лоў на га ўпраў лен ня па ідэа-
ло гіі, куль ту ры і спра вах мо ла дзі 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ігар 
Гет ман. Ён і пе ра даў пры ві тан-
не ад стар шы ні абл вы кан ка ма 
Кан стан ці на Су ма ра.

У ду хоў ны воб раз Ні ны Ма-
цяш не маг чы ма ўзі рац ца без 
за хап лен ня. Кі да ец ца ў во чы 
і ра дуе сэр ца тое, што ся лян-
ская дач ка вы рас ла са праўд наю 
ін тэ лі гент каю. А з юных га доў 
стра ціў шы зда роўе, не стра-
ці ла ся лян скай пра ца ві тас ці. 
Без гэ тай каш тоў най якас ці яе 
твор чая дзей насць не ста ла ся 
б та кой плён най: па да ра ва ная 
Баць каў шчы не спад чы на на-
ліч вае амаль со рак вы дан няў 
— ары гі наль ных, пе ра клад ных 
і кні жак для дзя цей.

Вя до ма, спра ва не ў коль кас-
ці. Ві да воч ным ста ла тое, што 
ство ра ная Ні най Ма цяш лі ры-
ка і пе ра кла ды з цэ ла га шэ ра гу 
еў ра пей скіх моў, ад па вя да юць 
су свет на му ўзроў ню.

Глы бо ка ўраж вае ду ша па эт-
кі, пя шчот ная і муж ная, яна раз-
маў ляе з на мі і раз маў ляць ме 
з на шчад ка мі кож ным тво рам 
і ўзру шаць ме сва ёй гра ніч най 
шчы рас цю, сар дэч нас цю і моц-
ным ду хам. Ка лі б яна не бы-
ла муж най, то як бы пра нес ла 
не ве ра год на цяж кі крыж па кут, 
фі зіч ных і — не па збеж на — ма-
раль ных! І хі ба ства ры ла б вер-
шы вы со ка га гра ма дзян ска га 
гу чан ня? Су ро вы лёс не даў 
ёй сям'і, не па да ра ваў дзі ця ці. 
Але пя шчот ная дач ка ма ту лі, 
якая на ра дзі ла вась мё ра дзя-
цей, пры свя чае ёй пра нік лі выя 
вер шы і скла дае ўні каль ную ў 
лі та ра ту ры «Ка лы хан ку ма ме». 
Пя шчот ная за ка ха ная, яна ства-
рае не па раў наль ную ін тым ную 
лі ры ку, пра сяк ну тую ра дас цю і 
ту гою, на поў не ную тры во га мі і 
пра гаю не тры вож на га шчас ця.

Дра ма тыч ны лёс ад ной чы 
ака заў ся ўсё ж лі тас ці вы. Та-
ды, у га ла лёд, ка лі ў аў та ка та-
стро фе за гі ну ла сяст ра Лю ба, 

Ні на тра пі ла ў баль ні цу, але за-
ста ла ся жы вая. Бог па да ра ваў 
ёй яшчэ трыц цаць га доў і маг-
чы масць на поў ні цу раз гар нуць 
шмат абя цаль ны та лент. У вы-
ні ку на шай лі та ра ту ры па шан-
ца ва ла зай мець вы со ка мас тац-
кую і вы со ка ма раль ную паэ зію 
Ні ны Ма цяш.

Ні на Ма цяш — го нар наш. 
Ай чын най лі та ра ту ры і ўся го 
гра мад ства. Гэ та аба вяз вае 
ад даць на леж нае — уве ка ве-
чыць яе па мяць. Пер шы крок 
быў зроб ле ны рад нёй па кры ві. 
Пля мен нік Рус лан і яго жон ка 
На тал ля са бра лі больш за пяць 
ты ся ч до ла раў і ўзвя лі над ма-
гіль ны пом нік. Ён атры маў ся 
са праўд ным тво рам мас тац тва. 
Дру гі крок быў з бо ку дзяр жа-
вы. Абл вы кан кам пад тры маў 
іні цы я ты ву бе ла азёр цаў на даць 
імя Ні ны Ма цяш мяс цо вай біб-
лі я тэ цы. Па він на і ад на з ву ліц 
зай мець яе свя тое імя. Яшчэ на 
па чат ку 2010 го да па ве ры ла ся ў 
та кі рэ аль ны цуд:

Я не зра ку ся мроі дзёрз кай:
Аб ін шых не ка жу кра ях,
А жы ха рам Бе ла азёр ска
За све ціць ву лі ца твая;
Хай сціп лая, ды га ман кая,
Ка неш не, й поў ная свят ла,
Ад кры тая — як раз та кая,
Якой ты на зям лі бы ла.
І пра пом нік ужо час па ду-

маць. Дзе яму най больш ад па-
вед нае мес ца — у Бе ла азёр ску, 
у Бя ро зе ці ў Брэс це — пы тан не 
ад кры тае. Пы тан не дзяр жаў най 
важ нас ці так са ма пра ад крыц-
цё му зея. Са мы ап ты маль ны 
ва ры янт: дзяр жа ва зна хо дзіць 
срод кі — вы куп ляе пад му зей 
ква тэ ру, дзе апош нія га ды жы-
ла і пра ца ва ла зна ка мі тая на ша 
зям ляч ка (тое жыт ло да гэ туль 
ні хто з ро дзі чаў не зай мае, і гэ-
тая іх да лі кат насць не мо жа нас 
не кра наць!). Ёсць пад ста вы спа-
дзя вац ца на ра шэн не Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма.

Па куль не да стат ко ва пра яві-
ла ся бе «рад ня па ду ху» (Ні ні ны 
сло вы). Дзя куй Бо гу і ўва зе вы-
да вец ка га до ма «Звяз да». За 
пяць га доў вый шлі дзве кні гі 
па эт кі: «У пры гар шчах вет ру» 
(ары гі наль ныя вер шы) і «Гар-
ну ся ду шою да сло ва» (збор нік 
пе ра кла даў). Ні ні ны вы дан ні ні-
ко лі не за леж ва лі ся на па лі цах 
кні гар няў. А вы да ваць ёсць што. 
Ду ма ец ца, як мі ні мум трэ ба вы-
даць тры та мы вы бра ных вер-
шаў, пе ра кла даў і вер шаў для 
дзя цей, а маг чы ма, і поў ны збор 
тво раў. Спад чы на — яе ду хоў-
ны пом нік, які на ле жыць уз няць. 
Аба вя зак пісь мен ніц кіх са юзаў 
— не за быц ца ў зям ной мі тус ні 
пра гос цю ня бё саў — са праўд-
ную паэ зію.

Ва сіль ЖУ КО ВІЧ.

Спек такль Ір жы Кі лі я на да лу чае бе ла рус кіх 
ама та раў ба ле та да су свет най су час най ха рэа-
гра фіі.
Узяць кла січ ную му зы ку, да даць су час на га гу ма ру, 

трош кі твор ча га ху лі ган ства, за ра зіць гэ тым доб ра пад-
рых та ва ных тан цоў шчы каў і па ка заць на сцэ не тэ ат ра 
са слаў ны мі тра ды цы я мі... Ба лет Ір жы Кі лі я на «Шэсць 
тан цаў» на му зы ку Воль фган га Ама дэя Мо цар та з'я віў-
ся ў афі шы На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра опе ры 
і ба ле та Бе ла ру сі.

Ад на крух ма ле ных ка кет лі вых па ры коў за ста ец ца бе-
лы след у па вет ры. Чор ныя пам пез ныя спад ні цы ез дзяць 
па сцэ не, пры кры ва ючы со рам... муж чын, якія ха ва юц ца 
за імі. Ра ка вая во лат ка тры мае яб лык на шпа зе і з вы-
шы ні па гля дае на ін шых. Хлоп цы і дзяў ча ты з крык лі ва 
чыр во ны мі шчоч ка мі га рэз лі ва тан чаць — вы ключ на пад 
му зы ку, але пры гэ тым ад чу ва еш, што іх сін хрон ныя і 
ад то ча ныя ру хі ўсё ж па ру ша юць пра ві лы кла січ на га 
ба ле та. Тут гэ та най перш тан цы, для якіх больш важ ны 
пэў ны на строй, чым пры га жосць. Ды яе ні бы та і зу сім 
ня ма, ка лі іс ці ад ра зу мен ня кла січ на га ба ле та: ну ўсё 
не па пра ві лах. Усё не так. Але пры гэ тым ло віш кож ны 
рух і за хап ля еш ся кем лі вас цю та го, хто гэ та пры ду маў 
і тых, хто гэ та ро біць.

Ха рэо граф чэш ска га па хо джан ня Ір жы Кі лі ян, які 
пра цуе ў Ні дэр ланд скім тэ ат ры тан цаў, зай меў сла ву 
май стра, які па ру шае ка но ны. Ён умуд рыў ся па ста віць 
ба ле ты на му зы ку Гай дна ці Мо цар та так, што пра дэ-
ман стра ваў: не іс нуе кла сі кі дзе ля кла сі кі. Кі лі ян усё 
ба чыць праз су час насць — на ват кла сі ку, якая зда-
ец ца не да ты каль най. Але ча му? Мы ж сён ня слу ха ем 
кла січ ную му зы ку, ма ю чы ўжо ін шыя гу кі на во кал, мы 
яе ўспры ма ем і ра зу ме ем з вы шы ні пра жы тых ча ла-
вец твам эпох. Мы ба чым і ад чу ва ем бы лыя ча сы зу сім 
інакш. Не так, як пры Мо цар це. Які, да рэ чы, ад гу ка ўся 
на свой час праз твор чыя экс пе ры мен ты і быў, як ця-
пер ска за лі б, вель мі крэ а тыў ным ча ла ве кам. Кла січ-
ны Мо царт і су час ны Кі лі ян ака за лі ся су мя шчаль ны мі: 
атры маў ся пост ма дэрн у ба ле це, ка лі нам пра па на ва лі 
неш та пе ра асэн са ваць, каб вы ра шыць, з чым кро чыць 
да лей, у ба лет ХХІ ста год дзя. Па ста ноў ка «Шэсць тан-

цаў» бы ла ство ра на Кі лі я нам у 1986-м у Амстэр да ме. 
Але не ўза ба ве ма лень кі ба лет ны спек такль упа да ба лі 
на столь кі, што яго за ха це лі мець у ся бе ін шыя тэ ат ры 
све ту. Дык і ня ма праб лем!..

Упер шы ню ха рэа гра фію Кі лі я на ў Мін ску маг лі ба-
чыць на свае во чы дзя ку ю чы тру пе гру зін ска га ба ле та 
пад кі раў ніц твам Ні ны Ана ні яш ві лі. Па гля дзе лі — па ду-
ма лі: а ча му ж мы не мо жам пра па на ваць пуб лі цы неш та 
не тры ві яль нае па вод ле кла сі кі? Ця пер жа ня ма праб лем 
«на быць» пра ва на па ста ноў ку ў сва ім тэ ат ры. Да рэ чы, 
ле тась та кім чы нам у афі шы на ша га тэ ат ра з'я віў ся не-
акла січ ны ба лет Джор жа Ба лан чы на «Се ра на да». Ме-
на ві та ра зам з «Шас цю тан ца мі» яны бу дуць па каз вац ца 
пуб лі цы: ад на ча со ва гэ та і маг чы масць па гля дзець, як 
раз ві ваў ся ба лет у мі ну лым ста год дзі. Хоць у наш час 
той жа Кі лі ян і ін шыя ха рэо гра фы пра цу юць у ба ле це 
ўжо на ста год дзе бя гу чае.

Па куль у бе ла рус ка га тэ ат ра ха пі ла фі нан са вых 
маг чы мас цяў на ад ну па ста ноў ку па вод ле Кі лі я на. 
Пра ца ваць з на шай тру пай над ёй пры яз джа ла асіс-
тэнт ха рэо гра фа Шыр лі Эсе бум з Ні дэр лан даў. За 
ме сяц рэ пе ты цый Шыр лі змаг ла ад зна чыць вы со кі 
ўзро вень пад рых та ва нас ці на шай тру пы для кла січ на-
га ба ле та. Рэ пе ты цыі іш лі ме сяц, ка лі за да чай са ліс таў 
бы ла адап та вац ца да ха рэа гра фіі су час най. Пры тым, 
што тут ня ма га лоў ных і не га лоў ных пар тый, на сцэ не 
тан цу юць як на род ныя ар тыс ты Бе ла ру сі (на прык лад, 
Люд мі ла Куд раў ца ва), так і ма ла дыя вы ка наў цы. За-
ня тыя два са ста вы.

Сам аў тар на прэм' е ру не пры ехаў, але да слаў сваё 
він ша ван не тру пе Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі.

Мо жа быць, та ко га Мо цар та мы зу сім не ча ка лі. І 
зда ец ца ча сам, што на ват яго му зы ка гу чыць з ней кім 
вы клі кам. Ці, мо жа, гэ та толь кі ўра жан не ад спа лу-
чэн ня з тым, што ба чыш на сцэ не?.. Але ж які вы клік 
— даў но ўжо ў све це ўсё зроб ле на і прой дзе на, мы 
да га ня ем. І на са мрэч усё ж так мі ла: вось і бур бал кі 
пры го жа сып люц ца звер ху на са ліс таў, якія за сты лі ў 
апош нім, зда ец ца, трош кі са рам лі вым па кло не...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

НЕ ТРЫ
Як сён ня спа лу ча ец ца 

мас тац тва і за вод?

Па «ві да ку» мож на па гля дзець 
«5 эле мент» з Бру сам Уі лі сам, 
а пры сеў шы на па ду шач кі 
пад тар шэр чы кам, згу ляць 
«у пры стаў ку» — ра дасць 
і ма ру кож на га дзі ця ці 1990-ых.

Тое, што су час нае мас тац тва ту ліц ца 
ў ста рых (зда ва ла ся б, на огул не 
пры дат ных ні для чаго!) бу дын ках, 
ста ла вель мі па ка заль най 
і сім ва ліч най за ка на мер нас цю.

Прэм' е раПрэм' е ра  ��

ТАН ЦЫ ПАД МО ЦАР ТА

НІ НА МА ЦЯШ — 
ГО НАР НАШ

Роз дум пра асо бу слын най па эт кі 
і ўве ка ве чан не яе па мя ці

Ня даў на сфе ру куль ту ры Бе ла ру сі за кра-
ну лі ска ра чэн ні. У су вя зі з чым паў ста ла 
шмат раз на стай ных праб лем і пы тан няў. 
Куль ту ра — гэ та аку рат тая га лі на, на якой 
эка но міць на ват не бяс печ на. Та му што ме-
на ві та ве дан не сва ёй і су свет най куль ту ры, 
па важ лі вае стаў лен не да яе фар мі руе і вы-
хоў вае на цыю. А ў на шай кра і не апош нім 
ча сам на зі ра ец ца тэн дэн цыя як раз ад ва-
рот ная...

На га даю, што, згод на са ста тыс ты кай Мі ніс-
тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі, у сфе ры куль ту ры 
пра цу юць амаль 65 ты сяч ча ла век, якія прад стаў-
ля юць 8 ты сяч ар га ні за цый куль ту ры. У сіс тэ ме 
Мі ніс тэр ства куль ту ры дзей ні ча юць 27 дзяр жаў ных 
тэ ат раў, кан цэрт ную дзей насць ажыц цяў ля юць 
16 дзяр жаў ных ар га ні за цый, на ліч ва ец ца ка ля 
3,5 ты ся чы клуб ных уста ноў, 4 ты ся чы біб лі я тэк, 
функ цы я ну юць больш за 150 му зе яў, ка ля 140 
кі на тэ ат раў. Сет ку ўста ноў аду ка цыі ў сфе ры куль-
ту ры і мас тац тва скла да юць 3 ВНУ, 21 уста но ва 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, ка ля 500 дзі ця-
чых школ мас тац тва.

Куль ту ра — ад на з тых сфер, па якіх пра пэў-
ную кра і ну ве да юць у све це. Бо ў веч нас ці за ста-
юц ца не па каз чы кі ВУП ды ін шыя эка на міч ныя 
па каз чы кі, а неш та боль шае... Пры га дай це ха ця б 
ня даў ні ажы я таж з уру чэн нем Но бе леў скай прэ міі 
па лі та ра ту ры.

А сё ле та, на прык лад, ка ман да Бе ла ру сі чар-
го вы раз з пос пе хам узя ла ўдзел у 8-х ад кры-
тых мо ла дзе вых Дэль фій скіх гуль нях дзяр жаў 
— удзель ніц СНД у Но ва сі бір ску. На ша твор чая 
мо ладзь за ва я ва ла 10 ме да лёў і 4 спе цы яль ныя 
дып ло мы.

У спра ва зда чы Мі ніс тэр ства куль ту ры га во-
рыц ца і пра тое, што ідзе пра ца над ства рэн нем 
му зея на род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ва сі ля 
Бы ка ва, у якім бу дуць вы ка ры ста ны муль ты ме-
дый ныя тэх на ло гіі. І яшчэ шмат ін шых ім ёнаў ды 
проз ві шчаў на шай куль ту ры і гіс то рыі па тра бу юць 
уша на ван ня.

На пя рэ дад ні дня ра бот ні каў куль ту ры «Звяз-
да» шчы ра він шуе ўсіх, хто пра цуе на ні ве куль-
ту ры на шай кра і ны, і дзя куе ім за не абы яка васць 
і са ма ад да насць!

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

КУЛЬ ТУ РА — ГЭ ТА ЖЫЦ ЦЁ

Фо таздымкі Ган ны КО ПАЧ.


