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У каст рыч ні ку 2013 го да бе ла рус кая 
гра мад скасць ад зна чае 125-год дзе 
мас та ка, ад на го з па чы наль ні каў бе-
ла рус ка га на цы я наль на га гіс та рыч на-
га жы ва пі су, да след чы ка, ар хе о ла га, 
пісь мен ні ка і веч на га ле ту ценні ка Язэ-
па Драз до ві ча. На жаль, ад зна чае не 
так шы ро ка, як ха це ла ся б. Але, як вя-
до ма, да са праўд ных ге ні яў пры знан не 
пры хо дзіць доў га і па кут лі ва.

Яшчэ лі та раль на па ру дзя сят каў га доў та-
му мы прак тыч на ні чо га не ве да лі пра Язэ па 
Драз до ві ча. Са вец кая ўла да зра бі ла ўсё маг-
чы мае, каб яго твор часць знік ла бяс след на, 
каб па мя ці пра дзядзь ку Язэ па не за ста ло-
ся. Вя до мая тра гі ка міч ная гіс то рыя пра тое, 
як са вец кі чы ноў нік за га даў за фар ба ваць 
рос піс, што Драз до віч зра біў у гра мад скай 
ста лоў цы мяс тэч ка Луж кі. На мес ца рос пі су, 
вя до ма, па ве сі лі ней кія са вец кія куль тур ныя 
ат ры бу ты. І, мяр кую, на вед ні каў у той ста-
лоў цы знач на па ме не ла.

Вя до мыя і гіс то рыі, пра тое, што ўні каль-
ныя ма ля ва ныя ды ва ны дзядзь кі Язэ па 
пра цяг ва юць зна хо дзіць у ха тах бе ла рус кіх 
вяс коў цаў, якія, не заўж ды ра зу ме ю чы каш-
тоў насць гэ тых ма ля ва ных цу даў, ска рыс-

тоў ва юць іх на ват для гас па дар чых па трэб. 
Па мя таю, не ка лі Алесь Ма рач кін рас па вя даў, 
што знай шоў адзін та кі ды ван у два ры вяс-
ко вай ха ты ў са ба чай буд цы...

Толь кі ў 1984 го дзе, дзя ку ю чы да сле-
да ван ню Ар се ня Лі са «Веч ны ванд роў нік», 
імя Драз до ві ча па ча ло вяр тац ца. А по тым 
ака за ла ся, што яго твор чая спад чы на (жы-
ва піс, гра фі ка, скульп ту ра, ма ля ва ныя ды-
ва ны) за ха ва ла ся да во лі ба га та. І вось ня-
даў на ў ін тэр нэ це з'я віў ся ад мыс ло вы сайт 
httр://drаzdоvісh.bу, пры све ча ны мас та ку. 
Уні каль насць сай та ў тым, што там са бра на, 
на пэў на, са мая вя лі кая вір ту аль ная ка лек-
цыя рэ пра дук цый тво раў Язэ па Драз до ві ча.

А яшчэ да кан ца го да ў На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі Бе ла ру сі пра цуе вы ста ва 
тво раў Драз до ві ча з фон даў му зея, пры мер-
ка ва ная аку рат да юбі лею. А част ка тво раў 
з фон даў па еха ла на ад мыс ло вую вы ставу 
ў Глы боц кі края знаў чы му зей. Язэп На рцы-
за віч на ра дзіў ся 13 каст рыч ні ка 1888 го да ў 
за сцен ку Пунь кі Дзі сен ска га па ве та Ві лен-
скай гу бер ні (ця пер Глы боц кі ра ён) у сям'і 
збяд не ла га шлях ці ца-аран да та ра.

На пэў на, і гэ тае вяс ко вае, але ўсё ж шля-
хет нае па хо джан не паў плы ва ла на тое, што 

Язэп Драз до віч тры маў ся вель мі вы са ка род-
на, за хап ляў ся мас тац твам і на ву кай, але 
ні ко лі гэ тым не па хва ляў ся. А на ад ва рот — 
імк нуў ся быць блі жэй да на ро да. І не здар ма, 
ві даць, ва бі ла яго і бе ла рус кая гіс то рыя. Ён 
стаў ад ным з вы дат ных прад стаў ні коў бе ла-
рус ка га на цы я наль на га ад ра джэн ня па чат ку 
ХХ ста год дзя. Ён не толь кі пі саў парт рэ ты 
сла ву тых асоб бе ла рус кай гіс то рыі, але і 
ўдзельнічаў ў ар хеа ла гіч ных рас коп ках. І, між 
ін шым, ад крыў не каль кі ста я нак ка мен на га 
і брон за ва га вя коў, са браў ка лек цыю з не-
каль кіх дзя сят каў ка мен ных кры жоў і ся кер.

— Сён ня ў ка лек цыі На цы я наль на га мас-
тац ка га му зея 11 жы ва піс ных тво раў, ка ля 
200 гра фіч ных і 2 скульп тур ныя тво ры Язэ па 
Драз до ві ча, — рас па вя дае Воль га АР ХІ ПА-
ВА, на ву ко вы су пра цоў нік На цы я наль на-
га мас тац ка га му зея Бе ла ру-
сі. — Ка лек цыя вель мі ба га тая. 
Вя до ма, ёсць тво ры, не дас ка на-
ла рас пра ца ва ныя: на кі ды, за-
ма лёў кі, эс кі зы. Але ёсць і тыя, 
якія ста лі кла сі кай яго твор час ці і 
вя до мыя, на пэў на, усім: кар ці ны 
з кас міч ных се рый, гіс та рыч ныя 
тво ры, на прык лад, «Усяс лаў По-
лац кі ў тур ме», міс тыч ныя тво ры 
(«Дух зла», «Пра рок»), парт рэт 
Ган ны Ваш кель. Як рас каз ваў 
Ар сень Ліс, гэ та бы ла вя до мая 
ў тыя ча сы спя вач ка на род ных 
пе сень. Ка лі ка заць пра сты ліс-
ты ку Драз до ві ча, то ён на ву чаў-
ся ў Ві лен скай мас тац кай шко ле 
Іва на Трут не ва, там яшчэ вы кла-
даў Ры ба коў. Гэ та бы лі ака дэ мі кі 
Пе цяр бург скай ака дэ міі мас тац-
тваў, якія пры трым лі ва лі ся тра-
ды цый рус ка га рэа ліз му. І па 
фор ме Драз до віч ві да воч на рэа ліст, але па 
сут нас ці, змес це — гэ та зу сім ін шыя тво ры. 
Яны рас каз ва юць нам пра жыц цё, якое аў тар 
ні ко лі не ве даў, але якое ба чыў у сва іх снах, 

пра якое ма рыў, раз ва жаў. Гэ та і гіс то рыя 
Бе ла ру сі, і та ям ні чы кос мас.

Са праў ды ў 1930-х Драз до віч апан та на 
за ха піў ся тэ май кос ма су. Як і мно гія прад-
стаў ні кі яго па ка лен ня, ён шчы ра ве рыў, што 
на ін шых пла не тах так са ма ёсць жыц цё, і 
раз ва жаў пра гэ та ў сва іх тво рах. Доб ра вя-
до мыя яго кар ці ны з се рый «Жыц цё на Са-
тур не», «Жыц цё на Мар се» ды ін шыя. Да 
та го ж Драз до віч не прос та пі саў кар ці ны пра 
кос мас, але і пра ек та ваў кас міч ныя ка раб лі, 
ра біў ма люн кі і чар ця жы. На огул, тое, як яму 
ўда ва ла ся спа лу чаць твор часць і на ву ку, за-
хап ляе. Асаб лі ва ка лі ўліч ваць, што ён быў, 
па сут нас ці, ча ла ве кам з на ро да і не меў ні я-
кай спе цы яль най, на прык лад, фі зіч най аль бо 
аст ра на міч най аду ка цыі. Гэ та бы ло яму, як 
і яшчэ ад на му бе ла рус ка му ге нію, Ка зі мі ру 

Ма ле ві чу, прос та да дзе на ад пры ро ды. А гэ-
та свед чыць пра тое, што бе ла ру сы вель мі 
адо ра ны на род, хоць сціп лы і не ўпэў не ны 
ў са бе.

За гэ тае спа лу чэн не мас тац тва з на ву кай, 
за гэ ты не абы яка вы ін та рэс да фальк лор ных 

да сле да ван няў ды тэх ніч ных чар-
ця жоў, кар таў зор на га не ба, рас-
ко пак, на пі сан ня і вы дан ня на ву-
ко ва-да след чых кніг мас так Пёт ра 
Сер гі е віч на зваў Язэ па Драз до ві ча 
«наш ма лень кі Ле а нар да да Він чы». 
Са праў ды — чым не бе ла рус кі Ле-
а нар да?

— Вель мі ці ка ва, як ад ну і тую 
ж тэ му Язэп Драз до віч мог рас пра-
цоў ваць па-роз на му. Гэ та мож на 
лёг ка па раў наць: не ка то рыя тво ры 
зна хо дзяц ца ў на шым му зеі, не ка-
то рыя — у На цы я наль ным гіс та-
рыч ным му зеі, не ка то рыя — у му-
зе ях Віль ню са, у Глы бо кім, у му зеі 
Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, — да дае 
Воль га Ар хі па ва. — На прык лад, 
Драз до віч за ма лёў вае пры ду ма-
ны го рад Тры веж, рас па вя дае пра 
яго жы ха роў, рас лі ны, жы вёл. А 
мы ве да ем яшчэ і яго жы ва піс нае 

па лат но, пры све ча нае Тры ве жу (ад «тры 
ве жы»). На огул, ка лі ён вы праў ляў ся ў свае 
сам нам бу ліч ныя ванд роў кі, то ра біў шмат 
за ма лё вак. По тым вяр таў ся, сшы ваў ар ку-

шы — і атрым лі ваў ся аль бом. У на шым му-
зеі так са ма за хоў ва юц ца не ка то рыя та кія 
аль бо мы. По тым асоб ныя тэ мы і ма ты вы з 
гэ тых аль бо маў Драз до віч мог рас пра цоў-
ваць больш пад ра бяз на.

А агуль на вя до мы воб раз, рас ты ра жа ва ны 
кі не ма то гра фам, пра тое, што ў ін ша пла не-
цян без бял ко выя во чы, з'я віў ся на кар ці нах 
на ша га мас та ка за доў га да та го, як стаў 
вы ка рыс тоў вац ца ў кі но. У пэў ным сэн се 
Драз до ві ча мож на лі чыць на ват мас та ком 
бу ду чы ні, ві зі я не рам, пра ро кам. І не толь кі 
з-за тэ мы кос ма су ў яго твор час ці. Але і та-
му, што ён быў не абы яка вы да Бе ла ру сі, яе 
на ро да і гіс то рыі. Як ве даў, што на ват у ХХІ 
ста год дзі яго на пра цоў кі нам яшчэ вель мі 
спат рэ бяц ца.

Па мёр Язэп Драз до віч пры вель мі та ям ні-
чых аб ста ві нах. Яго бес пры том на га знай шлі 
на да ро зе... Ад вез лі ў Пад свіль скі шпі таль, 
дзе праз не ка то ры час дзядзь ка Язэп па мёр. 
Па ха ва ны мас так у вёс цы Ліп ля ны Глы боц-
ка га ра ё на. Веч ны ванд роў нік, бе ла рус кі Ле-
а нар да і яшчэ да кан ца не асэн са ва ны ге ній, 
чыя твор чая спад чы на ні ко га не па кі дае абы-
яка вым і сён ня, на ват па мёр у да ро зе. Мо жа 
быць, на шля ху да зор...

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

На ад крыц ці «Бе ла рус кай му зыч най во се ні» 
Дзяр жаў ны ака дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр Бе-
ла ру сі (які ня даў на вяр нуў ся з тур нэ па Еў ро пе) 
пад рых та ваў дзве прэм' е ры тво раў бе ла рус кіх 
кам па зі та раў: Сім фо нію № 5 Вя ча сла ва Куз ня-
цо ва і Кан цэрт для кла ві ра з ар кест рам Вік та ра 
Ка пыць ко.

Га лоў ны ды ры жор, на род ны ар тыст Бе ла ру-
сі Аляк сандр АНІ СІ МАЎ ад зна чыў:

— Як і апош нія не каль кі га доў, я імк нуў ся, каб у 
пра гра ме су сед ні ча лі тво ры вя лі кай кла сі кі і на шых 
кам па зі та раў. На прык лад, 5-я сім фо нія Куз ня цо ва 
— для вя лі ка га скла ду ар кест ра, ар га на і зме ша на-
га хо ру. Гэ ты твор вель мі сур' ёз ны, фі ла соф скі, а 
ча сам гу чаць на ват дра ма тыч ныя і тра гіч ныя нот кі. 
На ступ ны твор на пі са ны для трох ін стру мен таў са-
лі ру ю чых. Але са ліст адзін: наш госць з Санкт-Пе-
цяр бур га На стас ся Хру шчо ва, пі я ніст ка і кам па зі тар. 
Твор для трох роз ных ін стру мен таў, але ад на го ро ду 
— кла вір на га. Ад нак яны ўсе гу чаць па-роз на му: 
фар тэпі я на, прэ па ры ра ва нае фар тэпі я на і кла ве-
сін. У кан цэр це тры кант раст ныя част кі. Твор нас 
звяр тае да мі лых ча соў ба ро ка, але мы вы хо дзім на 
су час ную ву лі цу і па глыб ля ем ся ў на шы што дзён ныя 
кло па ты і ра дас ці. Мне вель мі па да ба ец ца, што гэ та 
твор вель мі па зі тыў ны, я на огул люб лю му зы ку ма-
жор ную. І яшчэ на кан цэрт ад крыц ця мы вы бра лі 5-ю 
сім фо нію Чай коў ска га. Гэ та адзін з най скла да ных 
тво раў су свет на га сім фа ніч на га рэ пер ту а ру.

Гэ та не адзі ная су стрэ ча з Дзяр жаў ным ака дэ-
міч ным сім фа ніч ным ар кест рам Бе ла ру сі ў рам ках 
«во се ні»: ён пад трым лі вае лі нію роз на жан ра вас ці і 
по шу ку роз ных шля хоў да пуб лі кі, у тым лі ку і праз 
парт нёр ства з ін шы мі ка лек ты ва мі — ад джа за вых 
ан самб ляў да ва ен ных і ін шых ар кест раў. Ці ка выя 
тыя пра гра мы, дзе ёсць іск рын ка. А да «Бе ла рус-
кай му зыч най во се ні» іх імк нуц ца пра па на ваць усе 
на шы ай чын ныя фі лар ма ніч ныя ка лек ты вы. І ўсё 
ж га лоў ная па дзея, ба дай, ка лі гу чыць ай чын ная 
му зы ка. А тым больш — су час ная. Вя до ма, гэ та 
трэ ба слу хаць. Але ка лі ўжо не ўда ло ся, то хоць бы 
з вус наў аў та ра мож на да ве дац ца пра ад мет насць 
за ду мы прад стаў ле на га тво ру. Кам па зі тар Вік тар 
КА ПЫЦЬ КО па тлу ма чыў:

— Гэ та кан цэрт для кла ві ра з ар кест рам. Сут-
насць кла ві ра як раз і ўмя шчае ў ся бе роз ныя ма ды-
фі ка цыі гэ та га ро ду ін стру мен таў, якія пра па ноў вае 
нам гіс то рыя му зы кі. Ён мо жа быць тым, што мы 
ве да ем як су час ны ра яль. Ён мо жа быць ста рым 
ра я лем. Да гэ та га бы лі кла ве сі ны, кла ві кор ды і 
г.д. Акра мя та го, у ХХ ста год дзі шмат му зы кан таў 
пі са лі му зы ку для та ко га ін стру мен та, які на зы ва-
ец ца пры клад на як «пад рых та ва ны ра яль». У чым 
сут насць пад рых тоў кі ра я ля? Гэ та ўсё той жа наш 
цу доў ны ін стру мент ра яль, у якім за га дзя спе цы-
яль на ўстаў ле ны ней кія ак се су а ры, яны пры клад-
ва юц ца да струн, змя ня ю чы тэмб ра-акус тыч ную 
сут насць. Гэ та мо жа быць гу ма, гэ та мо гуць быць 
шру бы, ма не ты і г. д. Ін стру мент гэ ты ўпер шы-
ню ўвёў шы ро ка цу доў ны аме ры кан скі кам па зі тар 
Джон Кейдж, 100-год дзе яко га мы свят ка ва лі ле-
тась. З тых ча соў ін стру мент пай шоў па ўсім све це. 

Шмат якія му зы кан ты пі са лі для яго як для соль на га 
ін стру мен та, так і ў ан самб лі, з ар кест рам. Кож ны 
кам па зі тар рых туе ін стру мент па-свой му. У мя не 
вель мі мяк кае гу чан не праз ка вал кі лас ты ку, які на-
бы ваў ся ў кра ме, рэ за ўся і ўстаў ляў ся па між струн. 
Я ўзру ша ны і вель мі ўдзяч ны фі лар мо ніі і Аляк санд-
ру Ані сі ма ву за вод гук на гэ ты твор і вы ка нан не яго 
на ад крыц ці фес ты ва лю. Яно пры све ча на На стас сі 
Хру шчо вай, цу доў най ма ла дой му зы кант цы, з якой 
я аса біс та звяз ваю вель мі вя лі кія над зеі, пас ля вя-
лі ка га кры зі су аў тар ска га вы каз ван ня ў су час най 
му зы цы. Але сён ня ў му зы кан таў ва ўзрос це да 30 
га доў я на зі раю вя лі кае ажыў лен не па зі тыў на га 
ро зу му, які зноў, аказ ва ец ца, здоль ны ства раць, 
за ці каў ле ны ў твор час ці, а не прос та ў пе ра жоў ван-
ні та го, што ўжо бы ло. Я за да во ле ны, што На стас ся 
па га дзі ла ся вы сту піць у нас ра зам з ар кест рам. 
Я вель мі ра ды, што не толь кі мой твор вы бра лі 
для вы ка нан ня ў та кім кан цэр це, што ў пра гра ме і 
но вае са чы нен не Вя ча сла ва Куз ня цо ва, ад на го з 
са мых та ле на ві тых кам па зі та раў за ўсю гіс то рыю 
бе ла рус кай пра фе сій най му зы кі. Гэ та кам па зі тар, 
які з'яў ля ец ца нось бі там шмат гран на га псі ха ла-
гіч на-фі ла соф ска га по гля ду, а ча сам і не рэ аль на 
гу мар но га. Кам па зі тар, які фан та нуе ці ка вы мі ідэ-
я мі. Кам па зі тар не тры ві яль на га све жа га воб ра зу і 
ўзроў ню му зыч на га мыс лен ня.

І гэ та ўсё — пра на шу му зы ку! Але спа сці гаць 
(ці зна ё міц ца?) з ёй мож на яшчэ да пер шых дзён 
ліс та па да. У фес ты валь най пра гра ме за пла на ва-
ны 23 кан цэр ты. І ся род іх вы ступ лен не вы дат ных 
му зы кан таў су свет на га ўзроў ню, якіх на ра дзі ла і 
вы ха ва ла Бе ла русь: пі я ніс таў Анд рэя Па на чэў на га, 
Ві та ля Ста хі е ві ча, Ці му ра Сер гі е ні. Бу дуць гос ці з 
ся мі кра ін. Бу дуць уша на ван ні юбі ля раў: — Дзяр-
жаў на га ка мер на га хо ру. Бу дзе мес ца і су стрэ чам 
з па пу ляр най бе ла рус кай му зы кай у асо бе двух 
кам па зі та раў, аў та раў вя до мых са вец кіх хі тоў — 
Іга ра Лу чан ка і Эду ар да Хан ка. Бы ла маг чы масць 
ўзга даць спе ва ка Яка ва На ву мен ку.

Ба га тая пра гра ма па тра буе ўва гі. І не толь кі з бо-
ку пуб лі кі. Фес ты валь скла да ны і вы кон вае вя лі кую 
асвет ную мі сію ме на ві та для бе ла рус кай аў ды то рыі. 
Гэ та ра зу ме юць не ка то рыя парт нё ры, якія не па-
кі да юць му зы ку вы со ка га га тун ку без пад трым кі, 
як банк Бел ВЭБ. Гэ та ра зу ме юць му зы кан ты, якія 
апан та на ро бяць сваю спра ву і зу сім не за бас на-
слоў ныя га на ра ры, а дзе ля сва ёй твор чай ад каз нас-
ці пе рад людзь мі кра і ны, у якой яны жы вуць ці якую 
лю бяць. І ка го, ка лі не іх, ад дзя чыць — квет ка мі і 
апла дыс мен та мі ад нас, гле да чоў. І на пэў на, па він на 
быць па дзя ка і ад дзяр жа вы за тую ня прос тую мі-
сію, якую яны вы кон ва юць, ка лі рых ту юць і іг ра юць 
кан цэр ты ў ся бе до ма. Юрый ГІЛЬ ДЗЮК, мас тац кі 
кі раў нік Бел дзярж фі лар мо ніі, га во рыць: «На ша 
за да ча — па ка заць усё ба гац це ай чын най кам па зі-
тар скай і вы ка наль ніц кай шко лы».

А хто яшчэ гэ та бу дзе ра біць з та кім маш та бам, 
грун тоў ным па ды хо дам і са праў ды дзяр жаў ным (у 
сэн се ўплы ву на ай чын ную аў ды то рыю) ба чан нем?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Сло ган сё лет ня га 20-га юбі лей на-
га Мінск ага між на род на га кі на фес-
ты ва лю «Ліс та пад» гу чыць так: «Іn 
kіno verіtas!». Гэ та зна чыць — іс ці на 
ў кі но. Тут нель га не пры га даць і вя-
до мае ла цін скае вы слоўе, пе ра фра-
зам яко га з'яў ля ец ца но вы сло ган, і 
ад най мен ны фільм вы дат на га гру-
зін ска га кі на рэ жы сё ра Ата ра Ёсе лі-
я ні «Іс ці на ў ві не».
У ней кай сту пе ні іс ці на са праў ды ў 
кі но. Та му што яно — най ці ка вей-
шае з мас тац тваў. І хоць тро хі іс ці-
ны там ад шу каць дак лад на мож на. 
Бу дзем ра біць гэ та ра зам.

Дзю ран! Дзю ран!
Ад крыц цё фес ты ва лю, які, да рэ чы, 

прой дзе з 1 па 8 ліс та па да, ад бу дзец-
ца, як звы чай на ў Па ла цы Рэс пуб лі кі. 
Але сла ву тую чыр во ную да рож ку сё ле та 
вы ра шы лі ра за слаць не на ву лі цы, пе-
рад цэнт раль ным ува хо дам у па лац, а 
ўнут ры, у фае. Каб ша ноў ныя гле да чы, 
гос ці ды тыя шчас ліў цы, якім вы пад зе 
прай сці ся па ёй, не мерз лі ды не мок лі 
пад бе ла рус кі мі даж джа мі. 
А кла па ціц ца на са мрэч 
ёсць пра ка го. Па «ліс-
та па даў скай» чыр во най 
да рож цы прой дуць бе ла-
рус кія акт ры сы ў су кен ках 
«от ку цюр» руч ной ра бо ты 
сла ву та га фран цуз ска га 
ку цюр'е Дэ ні Дзю ра на. Ме-
на ві та спа дар Дзю ран адзя-
вае «зо рак» для чыр во на га 
ды ван ка Кан ска га кі на фес-
ты ва лю. Сам ку цюр'е так-
са ма прой дзе па бе ла рус-
кай чыр во най да рож цы. І 
на на ступ ны дзень, мяр-
ку ец ца, на ват бу дзе пры-
сут ні чаць на ад мыс ло вай 
ве ча рын цы ў фран цуз скім 
сты лі (не афі цый нае ад-
крыц цё кі на фес ты ва лю) у 
ста ліч ным клу бе «LOFT». 
Тут трэ ба ад зна чыць, што 
«Ліс та пад» хоць і ста лее з 
кож ным го дам, але імк нец-
ца не ста рэць, іс ці ў на гу з 
ча сам. А та му сё ле та на-
бы вае больш мо ла дзе вы 
ма дэр но вы фар мат: ве-
ча рын кі, нач ное жыц цё, 
шмат май стар-кла саў для 
ма ла дых бе ла рус кіх кі не-
ма та гра фіс таў.

Ву чыц ца 
і яшчэ раз ву чыц ца!

Да рэ чы, пра май стар-кла сы. Іх пад час 
«Ліс та па да-2013» пла ну ец ца шмат — са-
мых раз на стай ных і вель мі ці ка вых. Вось 
ужо не пер шы год кі на фес ты валь імк нец-
ца ства рыць паў на вар тас ную пля цоў ку 
для ка му ні ка цыі бе ла рус кай твор чай мо-
ла дзі са ста рэй шы мі ка ле га мі з Бе ла ру сі 
і за меж жа.

На гэ ты раз з Гер ма ніі ў Мінск пры е-
дзе ды рэк тар фес ты ва лю кі но Цэнт раль-
най і Ус ход няй Еў ро пы GoEast Га бі Ба біч, 
каб рас ка заць бе ла ру сам пра ўні каль ны 
фо рум кі не ма та гра фій Ус ход няй Еў ро пы 
і прэ зен та ваць пра ект «GoEast Project 
Market», які да па ма гае ма ла дым рэ жы-
сё рам ажыц цяў ляць свае пра ек ты ў су-
пра цоў ніц тве з ня мец кі мі прад зю са ра мі. 
Бе ла рус кія твор цы мо гуць пры но сіць на 
су стрэ чу дыс кі са сва і мі пра ца мі: пла ну-
ец ца аб мер ка ван не тво раў удзель ні каў. 

Май стар-клас, ар га ні за та рам яко га вы-
сту пае Ін сты тут імя Гё тэ ў Мін ску, ад бу-
дзец ца 9 ліс та па да а 14 га дзі не ў Бе ла-
рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў 
(вул. Ча чэ ры на, 1).

А 4 ліс та па да а 12 га дзі не ад бу дзец-
ца май стар-клас вя до ма га ра сій ска га 
кі на кры ты ка Але ны Сці шо вай. Су стрэ-
ча прой дзе ў Ра сій скім цэнт ры на ву кі і 
куль ту ры (вул. Ра каў ская, 16Б). Але на 
Мі хай лаў на прэ зен туе сваю но вую кні-
гу «Ра сій скае кі но ў по шу ках рэ аль нас-
ці. Па ка зан ні свед каў». Гэ та ўні каль ная, 
пер шая на пост са вец кай пра сто ры, спро-
ба пра ана лі за ваць кі не ма то граф Ра сіі і 
су сед ніх кра ін кан ца 1980-х — па чат ку 
1990-х: га лос насць, сва бо да сло ва, крах 
ін сты ту та цэн зу ры, пер шыя кро кі рын ка-
вай эка но мі кі. Сці шо ва бу дзе раз ва жаць 
пра фе но мен су час на га ра сій ска га кі но 
і тыя све та по гляд ныя пра цэ сы, з які мі 
су тык ну лі ся кі не ма та гра фіс ты ў пост са-
вец кую эпо ху.

Асоб ная су стрэ ча (5 ліс та па да) ад бу-
дзец ца так са ма з серб скім рэ жы сё рам 
Срджа нам Са рэ на чам, які атры маў га-
лоў ны прыз «Ліс та па да» ў кон кур се да-

ку мен таль на га кі но за фільм «Вёс ка без 
жан чын».

Пры е дзе ў Мінск і ды рэк тар куль та ва-
га, ад на го з най буй ней шых у све це Кра-
каў ска га кі на фес ты ва лю да ку мен таль на-
га кі но — Кшыш таф Ге рат.

Май стар-кла сы так са ма да дуць бал-
гар скі рэ жы сёр і мас так-сцэ ног раф Юлі ян 
Та ба коў; рэ жы сёр-да ку мен та ліст, кі раў-
нік май стэр ні рэ жы су ры да ку мен таль на-
га кі но ў ВГІ Ку Ба рыс Ка ра джаў; аў тар 
ніз кі тэ ле ві зій ных да ку мен таль ных філь-
маў «Аст ра вы» на ра сій скім тэ ле ка на ле 
«Куль ту ра» Іры на Із во ла ва; эс тон скі рэ-
жы сёр, прад зю сар, за сна валь нік кам па-
ніі Baltіc Fіlm Productіon Ма ры я на Ка ат і 
не ка то рыя ін шыя.

Жу ры не скар дзіц ца
Са мая вя лі кая інт ры га кі на фес ты ва-

лю «Ліс та пад» — кон курс ная пра гра-
ма — ста не вя до мая не ўза ба ве. А вось 

проз ві шчы стар шы няў жу ры ўжо агу чы-
лі. Жу ры асноў на га кон кур су іг ра во га 
кі но, у якім бя руць удзел кі не ма та гра фіі 
кра ін бы ло га сац ла ге ра, уз на ча ліць цу-
доў ны і ан дэг раў ндны ра сій скі кі на рэ жы-
сёр Аляк сандр Зяль до віч. Най лепш ён 
вя до мы па філь ме «Маск ва», сцэ на рый 
да яко га на пі саў куль та вы і скан даль ны 
«ка ла ед» ра сій скай лі та ра ту ры Ула дзі-
мір Са ро кін. Жу ры кон кур су «Ма ла досць 
на мар шы», у якім бя руць удзел пер-
шыя філь мы рэ жы сё раў з уся го све ту 
ад Аў стра ліі да Ар ген ці ны, уз на ча ліць 
фран цуз скі ак цёр, рэ жы сёр і прад зю сар 
П'ер Ле он.

Жу ры кон кур су да ку мен таль на га кі но 
сё ле та ўзна ча ліць бе ла рус Юрый Га ру-
лёў, пра цяг нуў шы ле таш нюю тра ды цыю, 
ка лі жу ры «да ку мен тал кі» ўзна чаль ва ла 
бе ла рус ка — Га лі на Ада мо віч.

Стар шы нёй жу ры кі на прэ сы ста не 
пра фе сар Піц бург ска га ўні вер сі тэ та, жон-
ка лі та ра ту раз наў цы Ула дзі мі ра Пад уно-
ва — Нэн сі Кон дзі.

Ну, а з кон кур сам кі но для дзя цей і 
юнац кай аў ды то рыі «Ліс та па дзік» на огул 
асоб ная гіс то рыя. Ён прой дзе з 2 па 5 

ліс та па да, і жу ры «Ліс та па дзі ка» сё ле-
та бу дзе ўзна чаль ваць Га лі на Да нэ лія, 
рэ жы сёр, акт ры са, жон ка вя до ма га са-
вец ка га кі не ма та гра фіс та Ге ор гія Да нэ ліі. 
Га лі на Іва наў на, да рэ чы, са ма ро дам з 
Бе ла ру сі і ста ра ец ца не за бы ваць сваю 
ра дзі му, ча сам пры яз джа ю чы ў Мінск. 
На ват у якас ці стар шы ні жу ры. У склад 
жу ры «Ліс та па дзі ка» ўвой дуць так са ма 
ар мян ская акт ры са і кі на рэ жы сёр Ар мі-
нэ Ан ды і вя до мы бе ла рус кі ак цёр Па вел 
Хар лан чук.

Бе ла ру сы 
на «Ліс та па дзе»

Ці ка ва, што бе ла рус кія кі не ма та гра-
фіс ты на юбі лей ным кі на фес ты ва лі па-
чу ва юц ца ўпэў не ны мі гас па да ра мі ста-
но ві шча. Так, філь мам ад крыц ця «Ліс та-
па дзі ка» ста не га тыч ная ка ме дыя Але ны 
Ту ра вай «Кін дэр ві лей скі пры від» (вы-

твор часць кі на сту дыі «Бе ла русь фільм») 
па вод ле на велы Ос ка ра Уай льда. Фільм 
раз лі ча ны на ся мейны пра гляд і абя цае 
быць вель мі ві до вішч ным, з мност вам 
кас ка дзёр скіх тру каў, спец эфек таў і ўдзе-
лам вы дат ных бе ла рус кіх ак цё раў, та кіх 
як Вя ча слаў Паў люць, Ра ман Па да ля ка, 
Але ся Са ма ха вец, Ва лян цін Глуш ко ды 
ін шых. Му зы ку для «Кін дэр ві лей ска-
га пры ві ду» на пі саў вя до мы бе ла рус кі 
кам па зі тар Ула дзі мір Кан дру се віч, які 
не каль кі га доў та му пра ца ваў над му-
зы кай да мульт філь ма па тво ры Ос ка-

ра Уай льда «Кен тэр віль скі 
пры від». Праў да, той ані ма-
цый ны фільм так і не па тра-
піў на эк ра ны. А ў вы пад ку з 
філь мам Ту ра вай гле да чоў 
ча кае са праўд ная бе ла рус-
кая прэм' е ра ў рам ках «Ліс-
та па дзі ка».

Як заў сё ды, абя цае 
быць над звы чай ці ка вай 
па за кон курс ная да ку мен-
таль ная пра гра ма. У кі на-
тэ ат ры «Мір» (асноў ная 
пля цоў ка ўсіх да ку мен-
таль ных пра грам) па ка-
жуць, на прык лад, фільм 
ма ла до га рэ жы сё ра кі на-
сту дыі «Ле та піс» Іга ра Чы-
шчэ ні «Анд русь Та кін данг. 
Спы ня ю ся ў ся рэ дзі не», а 
так са ма фільм Юрыя Ці-
ма фе е ва «Кро кі над ва-
дой» пра мас та ка-ін ва лі да 
Ана то ля Га луш ку. Уво гу ле, 
шчы ра раю звяр нуць асоб-
ную ўва гу на да ку мен таль-
ную пра гра му, якая час та 
за ста ец ца не за слу жа на 
не за ўва жа най, і дзве не-
ма лень кія за лы ў «Мі ры» 
ста яць на паў пус тыя...

20-ы юбі лей ны кі на фес-
ты валь «Ліс та пад» імк лі ва 
на блі жа ец ца. Сён ня гэ та 

ба дай адзі ная маг чы масць для мін чан 
(за вы клю чэн нем, вя до ма, ін тэр нэ ту) 
па гля дзець якас нае, гус тоў нае, аў тар-
скае кі но на вя лі кім эк ра не. А та му хо-
чац ца, каб за сна валь ні кі фес ты ва лю 
— Мі ніс тэр ства куль ту ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, Мін скі га рад скі вы ка наў чы 
ка мі тэт пры ўдзе ле Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі, На цы я наль най кі на сту дыі «Бе-
ла русь фільм», «Бе ла рус ка га са ю за 
кі не ма та гра фіс таў» — уся ляк спры я лі 
пра вя дзен ню «Ліс та па да» і пры слу хоў-
ва лі ся да пра фе сі я на лаў, якія над ім 
пра цу юць.

А нам за ста ец ца толь кі ча каць і га-
даць, якія яшчэ кі на сюр пры зы рых туе для 
нас ды рэк цыя фэс ту на ча ле з ды рэк та-
рам Ан жа лі кай Кра шэў скай, ды рэк та рам 
пра грам іг ра во га кі но і кон кур су «Ліс та-
па дзік» Іга рам Су кма на вым і ды рэк та-
рам да ку мен таль най пра гра мы Іры най 
Дзям' я на вай.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

ІС ЦІ НА Ў «ЛІС ТА ПА ДЗЕ»
Юбі лей ны кі на фес ты валь абя цае кан ска га ку цюр'е, 
Паў ла Хар лан чу ка ў жу ры і ме та фі зіч ную пры сут насць 
скан даль на га ра сій ска га пісь мен ні ка Ула дзі мі ра Са ро кі на

Фес ты ва ліФес ты ва лі  ��

МУ ЗЫ КА ВО СЕ НІ
Бе ла рус кія прэм' е ры ў Бел дзярж фі лар мо ніі 

як па ча так між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў
«Бе ла рус кая му зыч ная во сень» — фес ты валь, які ад бы ва ец ца ў 39-ты раз! 
Коль кі зо рак су свет най ака дэ міч най му зы кі ўжо ад зна чы лі ся на ім за гэ ты 
час! Але ж сут насць бы ла не толь кі ў за пра шэн ні му зы кан таў з ін шых кра ін, 
хоць «во сень» гэ та заў сё ды ра бі ла бліс ку ча. Сут насць яшчэ і ў тым, што праз 
ці ка васць да іх і на огул да му зы кі мож на бы ло даць маг чы масць ад чуць уз-
ро вень бе ла рус кай му зыч най куль ту ры. Та му што ўсе ай чын ныя ка лек ты вы, 
му зы кан ты — так са ма «зор кі»! — звы чай на рых та ва лі ад мыс ло выя пра гра мы 
і кан цэр ты. Та кім чы нам, быў ба ланс: не толь кі да нас пры яз джа лі ся бе па ка-
заць, але і нас па зна ва лі, мы ся бе спаз на ва лі, мы маг лі га на рыц ца са бой. Та му 
што га лоў нае ў му зыч най во се ні тое, што яна ўсё ж — бе ла рус кая. І бы лі ча сы, 
ка лі ме на ві та гэ ты фес ты валь лі чыў ся га лоў ным му зыч ным ме ра пры ем ствам 
у кра і не, а транс ля цыі яго ад крыц ця іш лі на ват па тэ ле ба чан ні. Не здар ма: ёсць 
жа мас тац тва ўзор нае, зроб ле нае з ду шой і якас на, якое вы хоў вае, зна хо дзіць 
му зыч ны воб раз свай го ча су, кра і ны і на ро да, для яко га ства ра ец ца.

Кадр з філь ма Але ны Ту ра вай «Кін дэр ві лей скі пры від» («Бе ла русь фільм», 2013).

КОС МАС ЯК ПРАД ЧУ ВАН НЕ
Мас тац тва Язэ па Драз до ві ча на тхняе і сён ня


