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Зва рот да су свет ных узо-
раў кла сiч най дра ма тур гii 
для ды рэк та ра — мас тац-
ка га кi раў нi ка На цы я наль-
на га ака дэ мiч на га дра ма-
тыч на га тэ ат ра iмя Яку ба 
Ко ла са Ва ле рыя Анi сен кi 
— спра ва за ка на мер ная.

Больш за год та му, ка лi за-
слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе-
ла ру сi Ва ле ры Анi сен ка ўзна ча-
лiў ко ла саў скi тэ атр, пры хiль нi кi 
вi цеб скай Мель па ме ны ад чу лi: 
да нас вяр та ец ца ат мас фе ра 
той сцэ ны, з якой гу чыць са-
праўд нае сло ва, яко му нель га 
не па ве рыць i яко га ча ка еш...

Па ста ноў ка «Мак бет» Ва-
ле рыя Анi сен кi ста ла па дзе яй 
у тэ ат раль ным жыц цi ко ла саў-
цаў, доб рай пры кме тай ча су 
вяр тан ня да вы то каў, на ту-
раль ным вый сцем за ме жы 
звык ла га. Пра ца над шэкс пi-
раў скай тра ге ды яй бы ла для 
яго не но вай. Двой чы Анi сен ка 
звяр таў ся да гэ та га ма тэ ры я лу 
пад час мас тац ка га кi раў нiц тва 
Рэс пуб лi кан скiм тэ ат рам бе ла-
рус кай дра ма тур гii, прад стаў ляў 
спек такль гле да чам у Анг лii, дзе 
меў без умоў ны пос пех. Ён за-
ста ец ца вер ным па сту ла ту: каб 
год на пра ца ваць з на цы я наль-
най дра ма тур гi яй, трэ ба доб ра 
ве даць, што са бой уяў ля юць 
леп шыя ўзо ры су свет най кла-
сiч най дра мы.

«Мак бет» на сцэ не ко ла саў-
ска га тэ ат ра на скрозь пра нi за-
ны ды на мi кай, ру хам, у якiм цес-
на пе ра пле це ны гiс та рыч ны час 
шат ланд ска га ка ра ля Дун ка на 
i су час насць з яе але га рыч ным 
све та ўяў лен нем. Спек такль 
атры маў ся да во лi ла ка нiч ным. 
Дзве дзеi пра ля та юць як на ад-
ным ды хан нi, i гэ та не да зва ляе 
гле да чу рас сла бiц ца, тры мае 
ўва гу за лы, ства ра ю чы адзi ную 
ат мас фе ру пе ра жы ван ня гiс та-
рыч ных па дзей i ма раль на га 
вы ба ру ча ла ве ка. Ла ка нiч насць 
па ста ноў кi ў той жа час убi рае 
ў ся бе ўсю шы ры ню i глы бi ню 
шэкс пi раў скай тра ге дыi, на дае 
спек так лю су час ны iм пэт. Ад-
чуць под ых су час нас цi на сцэ не 
да па ма гае не толь кi цi ка вая рэ-
жы су ра, але i вы раз ная ра бо-
та мас та ка па кас цю мах Нi ны 
Гур ло, та ле на вi тая ха рэа гра фiя 
Дзi я ны Юр чан кi, сцэ наг ра фiя i 
свят ло — мас так-па ста ноў шчык 
Аляк сандр Кас цю чэн ка. Рэ жы-
сёр на ўмыс на тон ка i асця рож-
на ўво дзiць у тка нi ну спек так ля 
эле мен ты эро ты кi зу сiм не з 
мэ тай та кiм чы нам па за ба вiць 
гле да ча. Зда ец ца, гэ та ро бiц-
ца дзе ля та го, каб па збег нуць 
су цэль на га па то ку жорст кас цi 

i гвал ту, кар цi ны, ты по вай для 
Ся рэд ня веч ча. Каб на блi зiць 
змест тэ ат раль най ігры да звы-
чай ных ча ла ве чых па чуц цяў. Га-
зе та «Scottish art» ад зна ча ла ў 
жнiў нi 1996 го да, ка лi «Мак бет» 
Ва ле рыя Анi сен кi быў па ка за-
ны на мiж на род ным фес ты ва лi 
ў Шат лан дыi: «Гле да чы ўба чы лi 
ўнi каль ны сiн тэз фе е рыi, жарс цi 
i гвалту...» Да рэ чы, спек такль 
бе ла рус ка га рэ жы сё ра-па ста-
ноў шчы ка быў на зва ны тэ ат-
раль най з'я вай, якая не мае 
ана ла гаў у 50-га до вай гiс то рыi 
Эдын бург ска га тэ ат раль на га 
фес ты ва лю.

I вось 2013 год. «Мак бет» 
вяр та ец ца на вi цеб скую сцэ ну. 
Прэм' ер ны па каз ад быў ся ў маi 
на Мiж на род ным тэ ат раль ным 
фес ты ва лi «Мель па ме на Таў-
рыi» пад ад кры тым не бам Хер-
со на. Укра iн ская кры ты ка вi та ла 
прэм' е ру ко ла саў цаў, вы зна чы ла 
ўнi каль насць сцэ нiч на га ўва саб-
лен ня, экс пе ры мен таль насць. З 
мэ тай на блi зiць дра ма тыч ны час 
Мак бе та да су час най аў ды то рыi 
рэ жы сёр вы во дзiць ак цё раў за 
ме жы сцэ нiч най пля цоў кi, та кiм 
чы нам уклю ча ю чы ў гуль ню тэ-
ат раль на га гле да ча.

Ро лю Мак бе та вы кон вае 
Юрась Цвiр ка. Ак цёр з амп луа 
ка ме дый на га хiт ру на не ча ка на 
рас кры ва ец ца пе рад гле да чом 
зу сiм з iн ша га бо ку. Са праў ды, 
ка лi Гас подзь на дзя лiў та лен-
там, дык ён не мо жа быць ад-
на ба ко вым! Юрась упэў не на 
дэ ман струе шы ро кi дыя па зон 
свай го ак цёр ска га май стэр ства. 
Яго Мак бет то ахоп ле ны жарс-
цю, то па глыб ля ец ца ў фi ла-
соф скiя раз ва жан нi, то рап тоў-
на на ва чах змя ня ец ца тва рам 
i прад стае хлус лi вым д'яб лам, 
яко га яшчэ ня даў на ўсе лi чы лi 
са праўд ным ге ро ем. Шмат аб-
лiч насць Мак бе та ў вы ка нан нi 
Цвiр кi ўраж вае i па да ец ца пе ра-
ка наў ча. Яго вы дат ная ра бо та 
не па кi дае гле да ча абы яка вым, 

пры му шае ўзвы сiц ца над бу-
дзён ным, абу джае да леп ша га, 
да ха раст ва. Так, у гэ тым i за-
клю ча ец ца ма гiч ная сi ла мас-
тац тва! Ка тар сiс — ачы шчэн не 
праз ду шэў ныя пе ра жы ван нi.

— Ра бо та над «Мак бе там» 
бы ла i скла да най, i лёг кай, — 
га во рыць Ва ле рый Анi сен ка. 
— Га лоў ны вы нiк — ад крыц цё 
ма гут на га дра ма тыч на га ак-
цё ра Юра ся Цвiр кi. Не ча ка на, 
не спа дзя ва на... Ён здо леў мя-
не па чуць i пай сцi за мной. Гэ та 
ра бо та ста ла пры кла дам ра бо-
ты для iн шых. Ка лi так бу дзе i 
на да лей, ма гут ная ко ла саў ская 
тру па ўзрас це.

Юрась Цвiр ка пра цуе ў ад-
ным тан дэ ме з Iры най Цiш ке вiч 
(лэ дзi Мак бет), якая не са сту пае 
муж на му су пру гу ў ка ла ры це 
асо бы, што пра гне ўла ды i пас ля 
зах лы на ец ца, гi не ў гэ тым пра-
гнен нi. Мак дуф (Ге ор гiй Лой ка), 
Бан ко (Яў ген Бе рас неў), Ста ры 
(Ва лян цiн Цвят коў), па чвар ныя 
вядзь мар кi — усе ства ра юць вы-
раз ныя воб ра зы шэкс пi раў скай 
тра ге дыi, якая i сён ня ву чыць су-
час нi каў не пе ра тва раць жыц цё 
ў «па га ны ба ла ган», бо ўсё ад но 
«ка нец з'яў ля ец ца па чат кам». 
«Ма раль ны ко дэкс», вы зна ча ны 
кла сi кам, вя до мы кож на му. Але 
ж ад куль чэр пае сваю сi лу тая 
са мая жу дасць, «якой яшчэ на 
све це не бы ло»?

Па ста ноў ка «Мак бе та» на ко-
ла саў скай сцэ не не зву жа ец ца 
рам ка мi ней ка га тэ ат раль на га 
экс пе ры мен ту. Гэ та са ма стой ны 
фе но мен, су цэль ная на ву ка, са-
праўд ная твор чая ла ба ра то рыя 
для ак цё раў, якiя зна хо дзяц ца ў 
па ста ян ным по шу ку. Як не па га-
дзiц ца з тым, што доб рая кла сiч-
ная дра ма тур гiя ў па ста ноў цы 
су час на га рэ жы сё ра да зва ляе 
ак цё ру спаў на рас крыць свае 
маг чы мас цi. У вый гры шы аказ-
ва юц ца ўсе, i ў пер шую чар гу 
— гле да чы.

Свят ла на ДЗЯ ДЗIН КI НА.

Сон ца за ча пі ла ся за стрэ хі,
Акра пі ла мё дам ве ра сы...
«Я люб лю-ю!» — па нес ла
ўда леч рэ ха.
«Я люб лю-ю!» — азва лі ся ля сы.

«Я люб лю-ю!» — па цвер дзі лі дуб ро вы,
Свет лыя, як ле бе дзя кры ло.
І для пес ні пад ка за ла сло вы
Род нае па лес кае ся ло.

У гру дзях пра чну ла ся на тхнен не.
І ды хан не за ня ло.
«Люб лю-ю!»
І ду ша, як чуй нае ка рэн не,
Зноў ад чу ла род ную зям лю...

Яў ге нія ЯНІ ШЧЫЦ.

Пя шчот ным сэр цам яна вы пус ка ла 
сло вы, яны раз ля та лі ся, на паў ня лі пра-
сто ру, як пту шы ныя спе вы: пя шчо тай і 
гар мо ні яй. Ні бы та на кры лах ля це ла на-
су страч жыц цю, за хап ля ю чы ся ўсім, што 
яно пад но сі ла як да рун кі: ка хан нем і пос-
пе хам. Толь кі кры лы да ва лі маг чы масць 
хоць коль кі пра тры мац ца, ка лі па сы па лі ся 
ўда ры лё су — жа но чыя і ча ла ве чыя. Але 
бы вае ця жар, які мац ней шы за сі лу кры-
лаў, і, ка лі ду ма еш, што ў ней кі мо мант 
хо чац ца прос та ада рвац ца ад та го мес ца, 
ад той кроп кі, дзе ня ма ру ху, і ўзля цець у 
пад ня бес се, гэ ты ця жар цяг не ўніз. І кры-
ла тая ду ша рвец ца на во лю. Ля ціць...

Па эт ка Яў ге нія Яні шчыц — ча ла век па-
лё ту. Яе та лент нёс яе ні бы та на кры лах: 
ма ла дая па эт ка ад ра зу на ся бе звяр ну ла 
ўва гу сва ёй пра нік нё най лі ры кай, па ча ла 
дру ка вац ца. Адзін за ад ным па ды хо дзі-
лі збор ні кі вер шаў: «Снеж ныя грам ні цы» 
(1970), «Дзень ве ча ро вы» (1974), «Ясель-

да» (1978), «На бе ра зе пля ча» (1980), 
«Па ра лю бо ві і жа лю» (1983), «Ка лі на зі-
мы» (1987). За кні гу «Па ра лю бо ві і жа лю» 
яна атры ма ла Дзяр жаў ную прэ міі БССР 
імя Ян кі Ку па лы. А ў 1988 го дзе вый шаў 
збор нік вы бра ных тво раў «У шу ме жыт-
ня га свят ла».

Пра збор ні кі па эт кі ўзгад ва лі ў гэ тыя 
дні: 20 ліс та па да ад зна ча ла ся 65-год дзе 
Яў ге ніі Яні шчыц. Але без яе: у ліс та па дзе 
1988 го да жан чы на-птуш ка за гі ну ла...

Яе на зы ва лі «не пры ру ча най птуш кай» 
Па лес ся, «па лес кай лас таў кай» — та му 
што ка ра ні та лен ту яе іш лі ад род най зям-
лі, ад тых мяс цін, дзе яна ад чу ла ха раст во 
род на га сло ва, якое імк ну ла ся ўся ляк пад-
крэс ліць у сва іх тво рах. Па сло вах Ва сі ля 
Бы ка ва, «Жэ ня бы ла са мая та ле на ві тая з 
усіх са мых та ле на ві тых паэ тэс Бе ла ру сі, 
са мая цнат лі вая і дас ка на лая».

Ус па мі ны пра яе і яе сло вы бы лі га-
лоў ны мі на ве ча ры не па мя ці па эт кі, якую 
на ла дзі лі 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 Яку ба Ко ла са НАН 
Бе ла ру сі.

«Па чы на ец ца ўсё з лю бо ві...» — гэ-
тыя сло вы Яў ге ніі Яні шчыц мож на лі чыць 
лейт ма ты вам уся го яе жыц ця, гэт кім жа 
сэн сам бы ла на поў не на яе твор часць. 
Та му яны і бы лі абра ны як наз ва для вы-
ста вы, дзе ся род збор ні каў паэ зіі, якія 
бы лі вы да дзе ны пры жыц ці аў та ркі, мож-
на па ба чыць су час ныя пуб лі ка цыі пра яе, 
пе ра вы дан ні тво раў, а так са ма пе ра кла-
ды Яў ге ніі Яні шчыц на бе ла рус кую мо ву 
рус кіх, укра ін скіх аў та раў, яе лі та ра тур на-
кры тыч ныя ар ты ку лы. І ка лі ду маць пра 
ўнё сак ча ла ве ка ў жыц цё, то на ўрад ці 
яго вар та вы мя раць коль кас цю пра жы тых 

га доў. Мож на — яск ра вас цю 
та лен ту. Ад мет нас цю ду мак. 
Васт ры нёй па чуц цяў, у якіх 
яна рас тва ра ла ся і які мі сіл-
ка ва ла ся — як жан чы на, як 
ма ці. І як па эт.

Яна вель мі чу ла рэ ага ва ла 
на свет. Шу ка ла ў ім крыш-
таль ную чыс ці ню. І шчы ра 
спа дзя ва ла ся, што, за хоў ва ю-
чы ўлас ную чыс ці ню, ра на ці поз на мож на 
за слу жыць спа га ду лё су. Але ён з гэ тым 
ні як не спя шаў ся, пад кід ва ю чы роз ныя 
вы пра ба ван ні ў вы гля дзе хва роб — сва іх 
і бліз кіх лю дзей, у вы гля дзе праб лем, якія, 
мо жа, і вы ра ша лі ся б па кры се... І птуш кі, 
бы вае, вы бі ва юц ца з сіл, якіх ужо не ха-
пае, каб уз ля цець і ад чуць па лёг ку...

Вер шы Яў ге ніі Яні шчыц на поў не ны 
жыц цём і ўсі мі ты мі кло па та мі і па чуц ця-
мі, якое яно до рыць. Яны на поў не ны і тым 
бо лем, з якім су ты ка ец ца ча ла век, і той 
на дзе яй, якую зна хо дзіць у са бе са мім, 
каб іс на ваць да лей. Але ў та ле на ві тых лю-
дзей ёсць пры ві лея — іс на ваць заўж ды, 
на ват та ды, ка лі гэ та не маг чы ма. Яні шчыц 
іс нуе ў вер шах. Па чы та ем?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
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Глы бы ду мак. Пра ху глы бы —
За сі вою даў ні ной
Па між Сцы лай і Ха рыб дай,
Па між сцен кай і сця ной.
Адзі но ты век? Гу кан ня?
Не па чуў шы го лас мой,
Ты пры шлеш мне пры ві тан не
Па між сон цам і зям лёй.
Бес пры тул? Ды, дзя куй Бо гу,
Не зга сае ус па мін.

Дай мне лас кі на да ро гу,
Дзі кі лан дыш і па лын.
Бу дзе свет ла мне і гор ка
За лаг чы най, за га рой
Па між ра ніш няю зор кай
І вя чор наю за рой.

...І пра свеч ва юць 
на шыя сэр цы

Як ад біт кі вя коў, як на быт кі,
Што не ў сі лах зда лець і сму га, —
Ле ген дар ныя ко ні і світ кі,
Вы шы ва ная — кроўю — сця га...
На шы пле чы ў ба ях не па слаб лі,
Хоць кры шыў іх ня го ды ві хор.
Ча ра та мі — ста лё выя шаб лі
Над пра дон нем бы лін ных азёр.
На ша моц гар та ва ла ся ў бу ры,
На га ра чых каст рах па чуц ця.
...Не абу тыя сла вы ка тур ны
Пры вы со кім ды хан ні жыц ця.
Пес ня й праў да — бяс цэн ныя зліт кі
(Чу жа кам хай па све цяць руб лі).
Ле ген дар ныя ко ні і світ кі —
Ўсё раз бу джа на гу лам зям лі!
На па вер цы ста ім, па пра вер цы,
Рас тап ля ю чы ка мень і лёд.
І пра свеч ва юць на шыя сэр цы
Ка лі ноў скі. Ку па ла. На род.

Птуш ка
Ліс та па даў скія ўспа мі ны пра Яў ге нію Яні шчыц

ЦI ВАР ТА ЗВЯР ТАЦ ЦА 
ДА МАК БЕ ТА?

Сла ву тая тра ге дыя Шэкс пi ра на сцэ не ко ла саў цаў

Па коль кі кі не ма то граф не па збеж на імк-
нец ца да мак сі маль най да ку мен таль нас ці, 
вы яў лен чае мас тац тва так са ма вы бі рае 
най больш да ку мен таль ны спо саб фік са-
цыі рэ аль нас ці — фа та гра фію. Вы ні ко лі 
не за дум ва лі ся, ча му вы явы ін шых, не-
зна ё мых нам лю дзей і мяс цін ча сам бы ва-
юць та кі мі пры ця галь ны мі? Гэ ты мі дня мі ў 
Мін ску мож на па гля дзець дзве над звы чай 
ці ка выя фо та вы ста вы. І за ду мац ца.

1. «Ма са ла» Але сі Фі лі па вай у Му зеі су-
час на га вы яў лен ча га мас тац тва (пр-т Не за-
леж нас ці, 47).

Ма са ла — гэ та наз ва тра ды цый най ін дый-
скай гар ба ты з кар да мо нам, ім бі рам, на сен нем 
фен хе лю, чор ным пер цам, гваз дзі кай. Цу доў-
нае спа лу чэн не га ра чых ус ход ніх спе цый у час 
на блі жэн ня зі мы. Зрэш ты, як і стра ка тыя жыц-
ця дай на-эза тэ рыч ныя фо та здым кі ма ла до га 
фа то гра фа Але сі Фі лі па вай. Але ся скон чы ла 
фа куль тэт ін фар ма цый ных тэх на ло гій Бе ла рус-
ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. З 
2008 го да пра цуе ў сфе ры кам п'ю тар на га ды-
зай ну і гра фі кі, а з 2010 го да зай ма ец ца жы ва-
пі сам і фа та гра фі яй. Але ся га во рыць пра свае 
ін дый скія фо та здым кі:

— Мне хо чац ца, каб лю дзі вый шлі з са цы яль-
на на вя за на га ма тэ ры я ліс тыч на на кі ра ва на га 
мыс лен ня, і праз кад ры і тых асоб, якія на іх 
ад люст ра ва ны, за ду ма лі ся, што не но вы ай фон 
або «Фаль ксва ген» ро біць лю дзей шчас лі вы мі. 
Што толь кі тыя жы выя, хто лю біць уза е ма ад-
но сі ны. Пра ста та і шчы расць ма юць рэ аль ны 
кошт у гэ тым све це...

Са праў ды, гле дзя чы на гэ тыя ка ля ро выя эк за тыч-
ныя кад ры з чу жо га да лё ка га жыц ця, пе ра кон ва еш ся, 
што яно мо жа быць поў ным і паў на вар тас ным і без 
усіх гэ тых ліш каў ІT-цы ві лі за цыі. Шум, гру кат, таў кат-
ня лю дзей, пе ра звон Пу джа з хра ма, пес ні, кі ла мет-
ры яр кіх са ры, чыр во ныя бін дзі, «Ача» з ха рак тэр ным 
ка лы хан нем га ла вой... У кож на га свая гіс то рыя, свая 
Ін дыя. Бе ла ру сы на яе ча мусь ці, на огул, вель мі ла сыя. 
І ў мя не да яе вы пра ца ва ла ся асаб лі вае стаў лен не 
пас ля не ка то рых, праў да, тра гіч ных па дзей ня даў ня га 
мі ну ла га... Што так ва біць бе ла ру саў у гэ тую кра і ну 
ка ля ро вых ле ту цен няў і ста ра даў ніх ле генд? Фі ло ла гі 
сцвяр джа юць, што ў сканс кры це і шэ ра гу сла вян скіх 
моў вель мі шмат су гуч ных слоў. Мо жа, гэ та і ёсць ней-
кае ста ра жыт нае ге не тыч нае сва яц тва, якога не відаць 
ня ўзбро е ным во кам?.. У лю бым ра зе, фо та здым кі з Ін-
дыі не мо гуць быць не пры го жы мі. Тут на ват і не вар та 
ка рыс тац ца ней кі мі мас тацт ва знаў чы мі тэр мі на мі, каб 
аха рак та ры за ваць гэ тыя фо та здым кі. І ка лі я гля джу на 
кад ры, зроб ле ныя Але сяй, то ба чу не прос та эк зо ты ку, 
а мност ва пры год, ці ка вых і на ват не бяс печ ных гіс то-
рый, якія маг ла пе ра жыць фа то граф, па лю ю чы на свае 
ўні каль ныя кад ры. А гэ та цэ лае жыц цё, пер са наль ная 
рэ аль насць, аса біс тая Ін дыя!

Вы ста ва пра цуе да 11 сту дзе ня.
2. «Не па трэб нае сва яц тва» са збо раў Ся рэб ра ні-

ка ва і Ясе ві ча ў га ле рэі Л. Шча мя лё ва (пр-т Ра ка соў-
ска га, 49).

У га ле рэі Ле а ні да Шча мя лё ва ў «спаль ным» ра ё не 
Мін ска пра цуе вы ста ва «Пры го жая фа та гра фія мя жы 
ХІХ-ХХ ста год дзяў. Част ка 1. Не па трэб нае сва яц тва». 
Фо та здым кі экс па зі цыі — экс па на ты з пры ват ных ка-
лек цый Дзміт рыя Ся рэб ра ні ка ва і Вя ча сла ва Яс ке ві ча. 
У рэ спек та бель ным афарм лен ні мы ба чым фо та здым кі 
ста га до вай даў ні ны, апра ца ва ныя фо та мас та ка мі Ула-
дзі мі рам Су ця гі ным і Элай Шкун дзіч, а так са ма не каль кі 
вы ка на ных імі ліч ба вых ко пій.

Ці ка ва, на коль кі глы бо кія тэ мы здоль нае ўзняць 
та кое, зда ва ла ся б, вы со ка тэх на ла гіч нае ма тэ ры я-
ліс тыч нае мас тац тва, як фа та гра фія. І та ды, у пер-
шай па ло ве ХІХ ста год дзя, ка лі Ньепс зра біў сла ву ты 
фо та зды мак «вы гляд з акна» пры да па мо зе ка ме ры-
аб ску ры, і сён ня фа та гра фія за ста ец ца мас тац твам, 
якое мае не па срэд нае да чы нен не да тэх ні кі. (Хі ба 
што сён ня яна ста ла на шмат больш да ступ най.) А 
зна чыць — больш пры зем ле ным, праг ма тыч ным. У 
не чым, маг чы ма, так яно і ёсць. Але пад уз дзе ян нем 
ча су ста рыя фо та здым кі на бы ва юць но выя ка на та цыі, 
сэн са ва транс фар му юц ца ў ней кія аб са лют на но выя 
кан цэп цыі. Так і аў та ры вы ста вы «Не па трэб нае сва яц-
тва» ні бы за клі ка юць па гля дзець на лю дзей на ста рых 
фо та здым ках. Хто яны? Ча му і ка лі бы лі зроб ле ны 
гэ тыя фо та? Толь кі па мя та ю чы сваё мі ну лае, «свой 
ра да вод да пя та га ка ле на», мы мо жам іс ці на пе рад, 
ства раць бу ду чы ню... Аў та ры вы ста вы шчы ра ве раць, 
што іх рэ тра фо та на тхняць гле да чоў на глы бін ныя 
раз ва гі пра сваё мі ну лае, сва іх прод каў. Маг чы ма, 
нех та пас ля пра гля ду вер нец ца да ха ты, возь ме ся-

мей ны аль бом са ста ры мі фо та карт ка мі 
і па ду мае пра неш та, пра што ра ней не 
ду маў. Або рас ка жа сва ім дзе цям пра 
іх ба буль і дзя ду ляў. Ча му мы ча сам 
не бе ра жом свае ся мей ныя каш тоў нас-
ці або пра да ём іх за бяс цэ нак? Ча му 
не ці ка вім ся тым, што «раньш бы ло»? 
Дзіў на, але дзве фо та вы ста вы, пра якія 
ідзе га вор ка, хоць і аб са лют на роз ныя, 
але за клі ка юць да та кіх су гуч ных рэ-
чаў: звяр нуц ца да ся бе, да су се да, да 
сва я ка, да ча ла ве ка; не даць ма тэ ры-
я ліс тыч на му праг ма тыч на му све ту па-
глы нуць, рас тру шчыць нас. Мо жа быць, 
сва яц тва гэ тае, по вязь з мі ну лым,  не 
та кое ўжо і не па трэб нае?.. А лю дзі на 
чор на-бе лых фо та здым ках не та кія ўжо 
і не зна ё мыя...

Вы ста ва пра цуе да 11 снеж ня.
Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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ДЗВЕ
Дзве вы ста вы фа та гра фій у Мін ску: па да рож жа па Ін дыі і вяр тан не да ка ра нёў

«Ста ры Оль са» нi чо га не за пiс-
ваў ця гам пя цi га доў, але за гэ-
ты час па на за па сiў ма тэ ры я лу на 
два цэль ныя па змес це аль бо мы 
— па ла ца ва-ка мер ны i за столь-
на-пе сен ны. Пер шы дыск «Sаntа 
Mаriа» ўжо га то вы, а дру гi пра хо-
дзiць этап пад рых тоў кi да за пi су: 
«У пер шую чар гу, мы вы ра шы лi 
за пi саць рэ не санс i ба ро ка. З на-
ступ най во се нi возь мем ся за пi-
саць пе сен ную спад чы ну: гэ та ў 
асноў ным за столь ныя i ры цар-
скiя пес нi», — ка жа за сна валь нiк 
i лi дар гур та Змi цер Са сноў скi.

У но вы аль бом увай шлi 13 тво раў. 
Больш за па ло ву кам па зi цый узя ты з 
вя до ма га збор нi ка ба роч най му зы кi 
«По лац кi сшы так», тво ры з яко га тры-
ва ла ўвай шлi ў пар ты ту ры поль скiх 
i ня мец кiх му зы кан таў. Ад на кам па-
зi цыя за пi са на па вод ле «Вi лен ска га 
сшыт ка» — ана нiм на га збор нi ка п'ес 
для соль на га i ан самб ле ва га вы ка нан-
ня, што быў скла дзе ны ў 1600 го дзе ў 
Вiль нi. «Гэ тая кам па зi цыя свед чыць аб 
не зда во ле нас цi ама та раў му зы кi ў Вя-
лi кiм Княст ве Лi тоў скiм той коль кас цю 
iталь ян скай му зы кi, якая да нас трап-
ля ла, — тлу ма чыць Са сноў скi. — Так 
з'я вiў ся та нец «Sаltаrеllо», аў та рам 
яко га, ве ра год на, з'яў ля ец ца вi лен-
скi кам па зi тар Дыя мед Ка тон. На шы 
му зы кан ты па чы на лi ўжо не прос та 
ства раць му зы ку, сты лi зу ю чы яе пад 
фран цуз скую цi ня мец кую, а і пi саць 
свае тан цы, але пад iталь ян скi мi наз-
ва мi».

«Звы чай на мы ро бiм но вы ма тэ-
ры ял i вы кон ва ем яго пе ра важ на за 
ме жа мi Бе ла ру сi, а толь кi по тым на-
кi роў ва ем ся ў сту дыю... Я лi чу, што 

атры маў ся доб ры ся рэд ня веч ны рок-
н-рол. У аль бо ме ёсць драйв, iм пра вi-
за цыя, але ўсё сыг ра на на аў тэн тыч-
ных iн стру мен тах. Кам па зi цыi яд нае 
ад но: гэ та хi ты эпо хi Ся рэд ня веч ча 
i Рэ не сан су Вя лi ка га Княст ва Лi тоў-
ска га i За ход няй Еў ро пы», — пры ўно-
сiць з до ляй гу ма ру су час ную лек сi ку 
лют нiст гур та Iлья Куб лiц кi. «Пад час 
фес ты ва ляў мы час та вы клi ка ем 
здзiў лен не знаў цаў i да след чы каў. 
Так ад бы ва ец ца та му, што склаў ся 
стэ рэа тып, што му зы ку ба ро ка трэ ба 
вы кон ваць на кла сiч ных iн стру мен тах. 
Та му, мож на ска заць, мы з'яў ля ем-
ся валь на дум ца мi ў гэ тай сфе ры, не 
пры ма ем ка но ны, якiя сфар мi ра ва лi ся 
дзя ку ю чы ака дэ мiч на му му зыч на му 
вы ха ван ню. Рас тлу ма чыць вы раз «ся-
рэд ня веч ны рок-н-рол» мож на ў тым 
сэн се, што мы мо жам на зы ваць ся бе 
рэ ва лю цы я не ра мi ў сфе ры вяр тан ня 
ў кан цэрт ную прак ты ку аў тэн тыч ных 
iн стру мен таў, улас цi вых ме на вi та той 
эпо се», — раз вi вае дум ку Куб лiц ка га 
Са сноў скi.

Аказ ва ец ца, за раз i ў мiн скiх 
«спаль нi ках» мож на за пi сац ца на 
мiж на род ным уз роў нi. Цi ка ва, што 
гу ка за пiс валь ная сту дыя, на якой 
ка лiсь цi па чы наў ся за пiс, зга рэ ла i 
ўжо не iс нуе, та му ў вы нi ку «Sаntа 
Mаriа» за пi са ла ся на Sunflоwеrs. Гэ-
та сту дыя зна хо дзiц ца ў да во лi спе-
цы фiч ным мiн скiм ра ё не Ша ба ны, якi 
нi ко лi не меў куль тур най сла вы (пра-
па но ва пе рай ме на ваць Sunflоwеrs у 
Sаbаnуflоwеrs вы клi ка ла смех).

Пра фе сiй ным па ды хо дам да спра-
вы гу ка рэ жы сё ра Вi та ля Ку ле ўска га 
му зы кан ты не стам ля юц ца шчы ра 
за хап ляц ца. Па вод ле iх слоў, шмат у 
чым дзя ку ю чы яго руп лi вас цi пры пра-
цы з гу кам «Sаntа Mаriа» стаў са мым 
якас ным па гу чан нi аль бо мам за ўсю 
не ма лую дыс каг ра фiю гру пы. Да та-
го ж «Sаntа Mаriа» ад роз нi ва ец ца ад 
па пя рэд нiх за пi саў «Ста ро га Оль сы» 
тым, што аль бом цал кам спра дзю са-
ва ны му зы кан та мi са ма стой на. «Гэ-
та пер шы аль бом, якi мы зра бi лi без 
прад зю са раў i спон са раў i на якi ўплы-
ва лi толь кi на шы аса бiс тыя эс тэ тыч-
ныя, на ву ко выя, да след чыя по гля ды. 
Мы за пi са лi яго са ма стой на ў фi нан са-
вым сэн се, i, ад па вед на, не ме лi аба-
вяз кi пры слу хоў вац ца да ду мак iн шых 
лю дзей. Мы кры ху «пад рас лi» ў сэн се 
тэх нiч на га вы ка нан ня, на ву ко ва га да-
сле да ван ня, па глыб лен ня ў тра ды цыi 
ХVI-ХVII ста год дзяў», — пад су моў вае 
Змi цер Са сноў скi.

На фо не ўсiх тво раў у но вым аль-
бо ме вы лу ча юц ца i дзве пес нi, ад на з 
якiх да ла наз ву дыс ку. Гэ та не вель мi 
ха рак тэр ныя для на ша га рэ пер ту а ру 
тво ры. За 14 га доў iс на ван ня гур та ў 
нас бы ло ўся го толь кi дзве рэ лi гiй ныя 

пес нi: гiмн «Ба га ро дзi ца» i псаль ма 
«Мо нар шэ Веч нэ му», ад па вед на, ХV 
i ХVI ста год дзяў. У но вы аль бом тра-
пi лi яшчэ дзве пес нi ду хоў на га змес ту: 
«Аvе Mаriа» i «Sаntа Mаriа», — да-
дае Змi цер Са сноў скi, якi вы сту пiў 
пры пад рых тоў цы аль бо ма не толь-
кi як вы ка наў ца, але i пе ра клад чык. 
На прык лад, му зы ка i сло вы да пес нi 
«Аvе Mаriа» бы лi зной дзе ны ў ру ка-
пi се ХIV ста год дзя «Llibrе Vеrmеll dе 
Mоntsеrrаt» (што ў пе ра кла дзе з ка-
та лон ска га азна чае «Чыр во ная кнi-
га ма нас ты ра Ман се рат»). Згод на з 
ка мен та рам скла даль нi ка ру ка пi су, 
гэ тую пес ню мож на вы кон ваць пi лiг-
ры мам, якiя спы нi лi ся ў кляш та ры i 
ма юць ах во ту спя ваць i тан ца ваць.

Лю бая му зы ка па тра буе пры вы кан-
ня, вы ха ван ня. На прык лад, рок-му-
зы ка iс нуе ўжо больш за 60 га доў, i 
за гэ ты час яна вы ха ва ла ма са ва га 
слу ха ча. Кла сiч ная му зы ка так са ма 
iс нуе вель мi даў но, i, ад па вед на, яна 
так са ма вы ха ва ла свай го слу ха ча. А 
ся рэд ня веч ная му зы ка ў кан цэрт най 
прак ты цы пры сут нi чае толь кi га доў 
15-20, та му яна, ня гле дзя чы на свой 
уз рост, бу дзе вы хоў ваць са бе аў ды-
то рыю яшчэ не ад но дзе ся цi год дзе, 
упэў не ны «ста ра оль саў цы».

I той факт, што гэ та дру гая — пас ля 
«Пес ня роў» — гру па ў гiс то рыi Бе ла-
ру сi, чые бе ла рус ка моў ныя кам па зi цыi 
ву чаць ды са ма туж на пе ра кла да юць 
на рус кую мо ву на тэ ры то рыi Ра сiй-
скай Фе дэ ра цыi та маш нiя ша ра го выя 
слу ха чы, дае пад ста вы спа дзя вац ца 
на да лей шы рух на пе рад вы дат на га 
ка лек ты ву.

Змi цер СНАП КОЎ СКI

�

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

Фо та зды мак Але сі Фі лі па вай з се рыі Фо та зды мак Але сі Фі лі па вай з се рыі 
«Ма са ла. Па да рож жа па Ін дыі».«Ма са ла. Па да рож жа па Ін дыі».

На вы ста ве «Не па трэб нае сва яц тва».

Юрась Цвiр ка ў ро лi Юрась Цвiр ка ў ро лi 
Мак бе та.Мак бе та.
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«МЫ ПАДРАСЛІ...»
Якас ны за пiс но ва га аль бо ма «Ста ры Оль са» ажыц ця вiў на ра дзi ме

Нот ны ра докНот ны ра док  ��

«СА НО РУС» І ПОЛЬ СКІЯ 
КАМ ПА ЗІ ТА РЫ
Тво ры, якія гу чаць у Бе ла ру сі ўпер шы ню

23 ліс та па да ў Бел дзярж фі лар мо ніі бу-
дзе прад стаў ле на кан цэрт ная пра гра ма, 
пры све ча ная юбі ле ям сла ву тых поль скіх 
кам па зі та раў, шы ро ка вя до мых не толь-
кі ў ся бе на ра дзі ме, але і ва ўсім све це: 
100-год дзю з дня на ра джэн ня Ві толь да Лю-
тас лаў ска га і 80-год дзю з дня на ра джэн ня 
Хен ры ка Мі ка лая Гу рэц ка га. Асаб лі васць 
кан цэр та ў тым, што ўсе тво ры гу чаць у 
Бе ла ру сі ўпер шы ню.

Та кую пра гра му пад рых та ва ла бе ла рус кая му-
зыч ная ка пэ ла «СА НО РУС» на ча ле з мас тац кім 
кі раў ні ком і ды ры жо рам Аляк санд рам Ху ма лам. 
Так са ма ў кан цэр це бя рэ ўдзел сім фа ніч ны ар кестр 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі пад кі раў-
ніц твам ды ры жо ра, на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Ані сі ма ва. «Зор ка мі» гэ та га кан цэр та 
ста нуць поль ская опер ная дзі ва Юс ты на Сам бор ска 
і вы дат ны бе ла рус кі пі я ніст, лаў рэ ат між на род ных 
кон кур саў Юрый Блі ноў.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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