
Вось жа дзi ва: на ват тон кiя нiт кi мо гуць сшы-
ваць, ума цоў ваць, утрым лi ваць ней кiя част кi ў 
адзi ным. Не здар ма ж у бе ла рус кай мо ве ёсць та-
кое цу доў нае сло ва: знi та ван не. I нi бы та ня бач ныя 
нi тач кi звяз ва юць лю боўю лю дзей, тры ма юць iх 
ра зам i ўтрым лi ва юць на ней кiм мес цы, якое ста-
но вiц ца са мым лю бi мым на зям лi. Не вы пад ко ва 
ад но з тра ды цый ных бе ла рус кiх мас тац тваў за-
сна ва на на ўмен нi пра ца ваць з нiт ка мi, ра бiць з iх 
не прос та тка нi ны, а тво ры мас тац тва — га бе ле-
ны i на ват цэ лас ныя кам па зi цыi.

Мас тач ка Га лi на Кры ва блоц кая ў свае га бе ле-
ны ўпля тае ўлас нае ра зу мен не све ту i ад чу ван не 
Су све ту. Крос ны — як пра вад нiк у гэ ты Су свет. 
Нi тач ка да нi тач кi, ко лер да ко ле ру, дум ка да дум-
кi, па чуц цi… Апош нiх — шмат. I ка лi ра за брац ца 
ў тым, з ча го па чы на лi ся тво ры, прад стаў ле ныя 
на вы ста ве «У по шу ках вяс ны», што раз ме шча на 
ў Па ла цы мас тац тва, то пер ша сным ву зель чы-
кам заў сё ды бы ло па чуц цё, да яко га да да ва ла ся 
яшчэ неш та…

МЕ ЛО ДЫЯ 
«Ак та ва». Так на зы ва ец ца твор 1978 го да, 

адзiн з пер шых этап ных у мас тач кi. Чыр во нае з 
чор ным на шэ рым… Спа лу чэн не фi гур у пэў ным 
рыт ме. Ма лю нак геа мет рыч ны, але ў iм нi бы та 
за шыф ра ва ны пэў ны код. Рас шыф ра ваць — зна-
чыць па чуць гу кi. Шмат гу каў, у кож на га сваё 
мес ца, свая за да ча. Як ёсць пэў ныя за да чы ў 
тра ды цый, якiя за клад ва лi ся ў куль ту ры на ро даў. 
Ад на тра ды цыя вы па дае — i ак та ва не поў ная. 
Гэ ты твор у Га лi ны Кры ва блоц кай на ра дзiў ся на 
фо не ўзды му iдэi ад наў лен ня на цы я наль ных тра-
ды цый, якая, маг чы ма, ужо гу ча ла не дзе ў па вет-
ры. Гэ тую ме ло дыю мас тач ка пад ха пi ла i ўпля ла 
ў га бе лен, у якiм ад чу ва ец ца экс пе ры мен таль ны 
дух, але пры гэ тым ёсць ад чу ван не по вя зi з тра-
ды цы яй: усё роў на кож ны ча ла век но сiць у са бе 
ме ло дыю сва ёй зям лi, свай го ро ду.

ЛЮ БОЎ 
Баць ка… Яго ня ма — ады шоў у iн шы свет. Ска-

за ла са бе: «Вось i ўсё»… Прый шла ў май стэр ню 
са сва iм су мам, дум кi плы лi… А ру кi ра бi лi сваю 
спра ву. Праз нiт кi вы явiў ся ду шэў ны стан, якi па-
яд наў кос мас з зям лёю, ма тэ ры яль нае з ледзь 
улоў ным: бла кiт ным аб ло кам iр вец ца да не ба 
свет лая ду ша. «Вось i ўсё» — твор-пры свя чэн не, 
якiх у Га лi ны Кры ва блоц кай шмат, та му што шмат 
лю дзей, з якi мi яна бы ла знi та ва на лю боўю.

Кам па зi цыя з ча ты рох алоў каў — так са ма зроб-
ле на з лю боўю. Нiт кi вы стра i лi ся ў шэ ра гi, за кру-
цi лi ся вi рам, як па чуц цi. У шэ ра гах нi так рас тва-
ры лi ся слё зы. Гэ та пры свя чэн не бра ту, мас та ку 
Вiк та ру Мар каў цу, якi заў сё ды быў моц ны, свет лы 
ча ла век. Але не ча ка на ады шоў у iн шы свет.

— Алоў кi — наш сiм вал з дзя цiн ства, — тлу ма-
чыць Га лi на. — Нас чац вё ра дзя цей у сям'i: тры 
сяст ры i ста рэй шы брат Вiк тар. Ка лi ма ма атрым-
лi ва ла свой на стаў нiц кi за ро бак, то куп ля ла нам 
у па да ру нак ало вач кi. У кож на га з дзя цей бы лi 
свае алоў кi, мы iмi вель мi лю бi лi ма ля ваць, та му 
ўсе вы рас лi твор чы мi людзь мi.

Твор «Апош нiя лiх та ры» — так са ма пры свя-
чэн не: дзе ду Аляк санд ру i ба бу лi Ма рый цы.

— Ба бу ля з ро ду Ян коў скiх, аду ка ва ная, iн тэ-
лi гент ная бы ла жан чы на, дзед — вель мi ду хоў ны 
ча ла век, якi скон чыў цар коў на-пры ход скую шко-
лу. Яны да па ма га лi баць кам нас 
вы хоў ваць, да гля даць. I па кi ну лi 
нам у спад чы ну ве ру, якой мы 
пры трым лi ва ем ся i якую пе рад-
аём сва iм дзе цям.

ВЕ РА 
Унi каль ныя творы — га бе ле-

ны. Ад чу ва еш по бач з iмi ней-
кае цяп ло, якое iдзе, на пэў на, 
не толь кi ад нi так. Та му што 
ў iх мож на рас тва рыць ду хоў ны 
стан — як у тво ры «Цуд дрэ ва».

— Ча сам ча ла ве ку да ец ца маг чы масць па бы-
ваць у свя тых мес цах, — га во рыць мас тач ка. — 
Ад ной чы я бы ла ў гас цях у Свя то га Мi ка лая з Мiр 
Лi кiй скiх. Па шчас цi ла на ях це па плыць у Мiж зем-
нае мо ра, па ся род яко га быў цу доў ны ма лень кi 
вост раў. На iм па мiж скал рас ло ста рое-ста рое, 
але моц нае эў ка лiп та вае дрэ ва. Яно мя не так ура-
зi ла, што за ха це ла ся пе ра даць ад чу ван не мо цы 
жыц ця, якое на паў ня ла мя не ў той мо мант.

Мас та кi — лю дзi тон кiх па чуц цяў, якiя, на пэў на, 
ад чу ва юць ня бач ны свет, пра сто ру, iн шае вы мя-
рэн не, якое не маг чы ма за фiк са ваць дак лад ны мi 
пры бо ра мi. Але яно ёсць: па гля дзi це тво ры Га лi ны 
Кры ва блоц кай. Вя лi кая част ка яе га бе ле наў на-
поў не на свет лы мi, ра дас ны мi ко ле ра мi, яны ды ха-
юць спа ко ем i пя шчо тай. I ў iх жы вуць анё лы!

— Ёсць у мя не твор — пры свя чэн не анё лам. 
У кож на га ча ла ве ка ёсць доб ры i дрэн ны анёл, — 
раз ва жае Га лi на. — На ле вым ба ку ў нас доб ры, 
цёп лы анёл, на пра вым ся дзiць ха лод ны, злос ны. 
Бы ва юць мо ман ты ў ча ла ве ка, ка лi ў ду шы нi бы-
та неш та кi пiць: гэ та на шы анё лы спра ча юц ца. 
Мы гэ та не заў сё ды ра зу ме ем. Але ка лi доб ра 
па пра сiць Бо га: «Па мi ры ма iх анё лаў», — то ўсё 
ста не на мес ца. А ка лi нас па кi дае дрэн ны, цём ны 
анёл i за ста ец ца свет ла-за ла ты, то мы ад чу ва ем 
стан Бос кай лас кi i аса ло ды i нi бы та лу на ем над 
усiм тым, што iдзе ад цём на га анё ла. Лю дзi зма-
га юц ца ўвесь час за неш та: за жыц цё, за праў ду. 
У гэ тым све це ўвесь час трэ ба зма гац ца, най перш 
за ду шу…

БОЛЬ 
Але бы вае, што зма ган не iдзе праз боль. 

Боль бы вае агуль ным i вель мi моц ным. I на-

ват ка лi на твой лёс агуль ны боль не вы паў, 
то ўсё роў на ён нi бы та ў кры вi па ка лен няў жы-
ве. I пра ры вае. Га бе лен-рэ квi ем «Трас ця нец» 
— агуль ная па мяць пра Вя лi кую Ай чын ную 
вай ну. Адзiн з пер шых бе ла рус кiх аб' ём ных га-
бе ле наў, ство ра ны ў 1984 го дзе. Гэ ты ад мет ны 
твор за раз зна хо дзiц ца ў му зеi су час на га вы-
яў лен ча га мас тац тва ў Маск ве. Ле тась ён быў 
прад стаў ле ны на вы ста ве да юбi лею Пе ра мо гi, 
пра што бе ла рус кай мас тач цы спе цы яль на па-
ве да мi лi i па вiн ша ва лi яе. На аў тар скай вы ста-
ве ў Па ла цы мас тац тва Га лi на Кры ва блоц кая 

паказала, як вы гля дае па мяць у га бе ле не. I 
да ла маг чы масць гэ та па ба чыць — у iн шых 
тво рах. Яе тво ры, дзе ёсць боль, ад мет ныя. Цi 
то аб' ём ныя — як «Трас ця нец». Цi то не звы чай-
ныя па фор ме: га бе лен, пры све ча ны паў стан-
ню 1863 го да, вы ка на ны ў фор ме трох кут нi ка. 
Вель мi аван гард ная фор ма для тво ра, асаб лi ва 
ка лi ве даць, што ён быў зроб ле ны ў 1988 го-
дзе, да га да вi ны паў стан ня Ка лi ноў ска га, яко-
му бы ла пры све ча на та ды вя лi кая вы ста ва 
ай чын ных твор цаў.

На вы ста ве вы лу ча ец ца га бе лен «Шлях». 
Гля дзiш i ба чыш: па двое нае сон ца, рас ко ла тая 
зям ля. Зем ля ныя ко ле ры. Ко ле ры на шай зям лi. 
Чар но быль…

— Мя не так уз ру шы ла тое па ве дам лен не! Бы-
ло не вя до ма, што гэ тая ка та стро фа нам пры нес-
ла, — ус па мi нае спа да ры ня Га лi на. — Мы та ды 
пра ца ва лi з бра там у май стэр нi. Усё ўнут ры кi пе-
ла, i я на ма ля ва ла гэ ты воб раз, па ча ла ткаць…

ЗА ХАП ЛЕН НЕ 
Праз боль, праз зма ган не ўсё роў на пра рас-

тае на дзея. I сон ца зноў ад но, i па зям лi рас-
ця ка ец ца яго свят ло чыр во ны мi плям ка мi, як у 
пра цы пад наз вай «Дзень». Ра дас цю на паў няе 
но вы дзень — на ват ад та го, што ён пры хо дзiць i 
ўсё iдзе сва ёй чар гой: дрэ вы рас туць, птуш кi пя-
юць, слi ма кi вы паў за юць. У Га лi ны Кры ва блоц кай 
слi ма кi — адзiн з лю бi мых воб ра заў:

— У мно гiх ма iх тво рах мож на ўба чыць гэ-
тую iс то ту, якую я вель мi па ва жаю. На зi му яна 
знi кае, а вяс ной з'яў ля ец ца — як сiм вал цеп лы нi i 
ад наў лен ня жыц ця. Вось слi ма чок у на цюр мор це 
«… I зноў дзень»: Вя лiк дзень, яй кi на ста ле, па-
ча так но ва га жыц ця…

Сё ле та спа да ры ня Га лi на ства ры ла 5 но вых 
ра бот. Ад на з iх — «Са лаў i ны спеў». Але са мо га 
са лаўя ў ёй не вар та шу каць. За тое мож на ад-
чуць стан ча ла ве ка, якi слу хае пры го жыя спе вы 

са лаўя, ад чу вае спа кой, ра дасць, за мi ла ван не i 
за хап лен не жыц цём. Ка лi ча ла век ад кры ты для 
за хап лен няў, то зна хо дзiць iх у звы чай ных рэ-
чах i з'я вах. I та ды з'яў ля юц ца мi нi-га бе ле ны 
як iм пра вi за цыi з нi так, не вя лi кiя тво ры з цык ла 
«Дыя лог з пры ро дай», цi ўдум лi выя — як з цык-
ла «Дрэ вы». Цi вя лi кiя i маш таб ныя — як «Ме ло-
дыя зям лi». Гэ ты га бе лен ство ра ны для На цы-
я наль най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi. Ма ну мен таль ных 
тво раў у спа да ры нi Кры ва блоц кай шмат — для 
афарм лен ня iн тэр' ераў за лаў, за слон для па-
ла цаў куль ту ры, не ка то рыя зна хо дзяц ца ў му-
зе ях. Роз ныя па тэ мах, па ме рах, за да чах. Але 
яны зна хо дзяць сваё мес ца ў пра сто ры i ча се, 
ня суць сваю фi ла со фiю — праз нiт кi. А ка лi па-
гля дзець на кам па зi цыю з пля цен ня пад наз вай 
«Ка ар ды на ты быц ця», то на огул нi бы та чу еш 
вер шы.

— Гэ тую наз ву я пад гле дзе ла ў Але ся Ра за-
на ва, у яго ёсць та кая кнiж ка. Але яна вель мi 
па ды хо дзiць да тво ра. Тут ёсць ба раць ба, якая 
ства рае на ша жыц цё. Тут Су свет. Цяп ло ад зям лi, 
сон ца, агню. Ед насць сут нас цяў, з якiх скла да ец-
ца на ша быц цё…

Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

Ох, ужо гэ тыя ра ман тыч ныя 
за ка ха ныя дзяў ча ты! Пры ду-
ма юць са бе ге роя, не, каб на 
свай го даў ня га пры яце ля ўва-
гу звяр нуць, на та го, хто ўвесь 
час по бач. Ча му Сен та ней ка га 
та ям нi ча га не зна ём ца з блед-
ным тва рам аб ра ла? Ад на спра-
ва — яе баць ка: Да лан ду толь кi 
б ба гац це ў ру кi iш ло. Але ж ёй 
жа жыць з гэ тым Га ланд цам… 
Ля ту чы Га лан дзец — пры вiд, 
якi са сва iм ка раб лём раз на 
сем га доў атрым лi вае маг чы-
масць пры стаць да бе ра га, каб 
знай сцi ка ха ную, якая бу дзе яму 
заў сё ды вер най i вы зва лiць яго 
ад пра кляц ця. Iнакш — веч нае 
блу кан не. I не бы ло та кiх жан чын 
да гэ туль. А ў Се нту па ве рыў, па-
ка хаў i па шка да ваў гу бiць. Яна 
са ма бы ла га то ва згу бiць сваю 
ду шу дзе ля яго…

Не, толь кi не ў нас, не ў Бе ла-
ру сi! Не трэ ба ня вiн ных ах вяр! 
Ханс-Ёа хiм Фрай з Гер ма нii, за-
про ша ны на шым тэ ат рам да пра-
цы ў якас цi рэ жы сё ра, ра зу меў, 
што, каб па ста вiць у Бе ла ру сi 
опе ру Ры хар да Ваг не ра «Ля ту-
чы Га лан дзец», трэ ба ўлi чыць ня-
прос тую гiс то рыю ўза е ма ад но сiн 
па мiж дву ма на ро да мi. I пра па на-
ваў сваё ба чан не фi на лу. Зрэш-
ты, па вод ле аў та ра, Сен та хоць i 
кi да ец ца ў мо ра, каб да ка заць 
сваю ад да насць ка ха на му, але 
ж ста но вiц ца iс то тай з iн ша га 
све ту i злу ча ец ца з iм — свай го 
ро ду так са ма хэ пi-энд. Але на-
вош та та пiц ца, ка лi мож на гэ та га 
не ра бiць?..

— Мы iмк ну лi ся, каб плас тыч-
ная мо ва па ста ноў кi бы ла зра-
зу ме лая для гле да ча, якi нi ко лi 
не ба чыў гэ ты спек такль. Гля дач 

ба чыць, як рэшт кi ка раб ля Ля ту-
ча га Га ланд ца ўзнi ма юц ца з глы-
бiнь мо ра. У той час Сен та жы-
ве ў сва i мi ма лень кiм за кры тым 
све це не дзе на поў на чы Нар ве гii, 
ма рыць пра прын ца. Цэнт раль-
ная кроп ка ма ёй пра цы — ад но сi-
ны Сен ты з Ля ту чым Га ланд цам. 
Сен та ба чыць вы зва лен не праз 
ка хан не, але яна не пры но сiць 
ся бе ў ах вя ру для ка хан ня. Яна 
ска жа яму: я га то ва iс цi з та бой. 
Ён яе возь ме ў сваё па да рож-
жа. Гэ тае па да рож жа — бяс кон-
цасць, — тлу ма чыў рэжысёр сут-
насць сва ёй за ду мы.

За ду ма тэ ат ра — за пра сiць 
да пра цы над опе рай Ваг не ра 
ня мец ка га па ста ноў шчы ка — 
па ля га ла ў тым, што скла да ны 
твор лепш ад чуе i да ня се нось-
бiт ад на го з аў та рам мен та лi тэ ту. 
Яшчэ адзiн ар гу мент на ка рысць 
Хан са-Ёа хi ма Фрая: ён 10 га доў 
быў ды рэк та рам Дрэз дэн ска га 
опер на га тэ ат ра, дзе ў 1843 го-
дзе ад бы ла ся прэм' е ра опе ры 
«Ля ту чы Га лан дзец». У Дрэз дэн-
скiм тэ ат ры вы кон ва ец ца ўвесь 
рэ пер ту ар Ваг не ра. А ка лi Фрай 
па чы наў у iм пра ца ваць, то ў афi-
шы бы ла на ват па ста ноў ка ўну ка 
Ваг не ра.

Нес цi ня мец кую куль ту ру ў 
Бе ла русь па ста ноў шчык вы-
ра шыў без лiш ня га па фа су, 
зра бiў шы ак цэнт на ста ноў чых 
мо ман тах. Увер цю ра на па чат ку 
ства рае воб раз не спа кой на га, 
не бяс печ на га мо ра: мы ба чым 
хва лi, якiя на кат ва юць зноў i 
зноў. Не спа кой ахi нуў бы ду-
шу… Каб не хлоп чык i дзяў чын-
ка, якiя за гад ка ва пра бя га юць 
па сцэ не: па чы на ец ца ра ман ты-
ка… Ка ман да-пры вiд Ля ту ча га 

Га ланд ца з'яў ля ец ца на па лу-
бе — нi бы та пе ра хо дзiць з iн ша-
га вы мя рэн ня. Так, за гад ка выя 
лю дзi, але аб са лют на рэ аль ныя 
пры гэ тым: ча го iх ба яц ца? Свет 
Сен ты на огул пры ваб ны: не дзе ў 
га рах жан чы ны ся дзяць у крэс-
лах-ка чал ках: так абы гры ва ец ца 
воб раз ка лаў ро та. Фрай пры-
знаў ся, што пра цы та ваў та кiм 
чы нам То ма са Ма на з ра ма на 
«Ча роў ная га ра». Гор нае па-
се лi шча на паў ня ец ца ко ле ра мi 
пры пер шай су стрэ чы Сен ты i 
Га ланд ца. Эрык з жы ха ра мi не 
хо ча ад да ваць Сен ту не зна ём цу: 
зма ган не за яе ду шу ўва саб ля-
ец ца ў пе ра цяг ван нi ка на та. Але 
ўсё роў на яна ро бiць вы бар, i за-
ка ха ныя ра зам на кi роў ва юц ца 
ў iн шы свет. З ты мi са мы мi дзет-

ка мi: маг чы ма, яны па вiн ны бы лi 
нес цi дум ку пра тое, што ёсць 
ней кае на ка на ван не, вы зна ча-
нае лё сам? За гад ка ва. Мо жа, 
гэ та за ду ма на, каб пад крэс лiць 
ра ман тыч насць опе ры?.. У вы-
нi ку атры ма ла ся па-ня мец ку ра-
цы я наль на, ня гле дзя чы на тое, 
што за сцэ наг ра фiю ад каз ваў 
ра сiй скi мас так Вiк тар Воль скi. 
Ён ства рыў збор на-раз бор ную 
кан струк цыю, якая з'яў ля ец ца 
то па лу бай, то ха тай, то пры ча-
лам. Але ўсё па-ня мец ку ла ка-
нiч на. Га лоў ны ак цэнт ро бiц ца 
на са мой опе ры Ваг не ра «Ля ту-
чы Га лан дзец», якую ёсць маг-
чы масць па слу хаць у Бе ла ру сi 
ўпер шы ню.

I па-ня мец ку: па коль кi опе ры 
гу чаць на мо ве ары гi на ла, то ар-

тыс ты спе цы яль на зай ма лi ся з 
вы клад чы ка мi (не ве да лi ня мец-
кай мо вы). Пар тыю Га ланд ца 
вы кон вае Ста нi слаў Тры фа наў. 
На ро лю Сен ты Фрай аб раў за-
слу жа ную ар тыст ку Бе ла ру сi Нi-
ну Ша ру бi ну i ма ла дую са лiст ку 
Але ну Зо ла ву, якая спраў ля ец ца 
са скла да най пар ты яй. Да ланд — 
на род ны ар тыст Бе ла ру сi Ва сiль 
Ка валь чук. Ад iх па тра ба ва ла-
ся на мо ве Ваг не ра да нес цi яго 
ж iдэю, што вель мi ня прос та: 
кам па зi тар на пi саў скла да ныя 
пар тыi як для са лiс таў, так i для 
му зы кан таў ар кест ра. Але гэ та 
ад на з са мых ка рот кiх опер Ваг-
не ра…
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У ды ры жо ра-па ста ноў шчы ка бы ла асаб лi вая 
мi сiя: да маг чы ся ваг не раў ска га гу чан ня ра зам з 
ар кест рам Вя лi ка га тэ ат ра Бе ла ру сi. Манф рэд 
Ма ер хо фер рас па вя дае:

— Ваг нер — но вы кам па зi тар для гэ та га ар-
кест ра. Ад ной чы пас ля рэ пе ты цыi пер шы клар нет 
ска заў: «Як жа ўсё цяж ка…» Мне ўсё зра зу ме ла: 
тут амаль 40 га доў не вы кон ваў ся Ры хард Ваг-
нер. «Ля ту чы Га лан дзец» — твор, якi, па сут нас-
цi, рэ ва лю цый ны. Дзя ку ю чы яму Ваг нер ства рыў 
но вы му зыч ны стыль. На прык лад, тру бы i iн шыя 
мед ныя iн стру мен ты да гэ туль нi ко лi не iг ра лi та-
кiх вы со кiх гу каў. Та кая скла да насць пар тыi для 
вал тор наў, як у Ваг не ра, на огул не су стра ка ец ца 
нi ў ад на го кам па зi та ра. Быў на ват та кi вы па дак: 
ка лi iш ла пад рых тоў ка да прэм' е ры «Тры ста на i 
Iзоль ды», баць ка Ры хар да Штра у са, якi iг раў у 
ар кест ры, узяў сваю вал тор ну i па даў ды ры жо ру 
са сло ва мi: «Бя ры, па спра буй сыг раць гэ та…» 
Ваг нер, якi сам ды ры жы ра ваў, ска заў: «Не, гэ та 
твая пра ца. Я са чы нiў, а та бе iг раць…» Му зы ка 
«Ля ту ча га Га ланд ца» скла да ная. Гэ та ад чу ва ец-
ца i па пра цы хо ру, асаб лi ва муж чын ска га. Уя вi-
це: вась мi га лос ны муж чын скi хор, вель мi шмат 
фор тэ, та му што хо чац ца да сяг нуць асаб лi ва га 

эфек ту, каб пад крэс лiць сут насць iс тот з iн ша га 
све ту. Але ў гэ тым тво ры асаб лi вы i жа но чы хор. 
Для мя не гэ та най скла да ней шы жа но чы хор, якi 
су стра ка ец ца ў му зыч най лi та ра ту ры. Да та го ж 
спа дар Фрай да даў яму пэў ныя ру хi, на што кi-
раў нiк хо ру тэ ат ра Нi на Ла ма но вiч ска за ла: «Не, 
з гэ ты мi ру ха мi та кi хор вы кон ваць не маг чы ма». 
Але мы да сяг ну лi па трэб на га гу чан ня. Рэ жы сёр 
па кла па цiў ся пра тое, каб спе ва кам бы ло зруч на 
ба чыць ды ры жо ра, i гэ та ўпi са ла ся ў агуль ную 
кар цi ну. Дра ма тыч ны ба ры тон, якi па во лi Ваг не ра 
ўва саб ляе ў гэ тай опе ры га лоў на га ге роя, да гэ туль 
у му зыч най лi та ра ту ры не су стра ка ец ца. Што ты-
чыц ца ро лi Да лан да (бас) — аб са лют ную глы бi ню 
кам па зi тар уз ды мае да вяр шынь. З ад на го бо ку, 
яму па трэб ны былі вель мi моц ныя га ласы, а з дру-
го га бо ку, гэ тыя га ласы па вi нны быць пры го жыя, 
каб вы ка наць пэў ную арыю. Гэ та бы ла пер шая 
опе ра, ка лi Ваг нер сам са бе пры знаў ся, што тут 
яму ўда ло ся рэа лi за ваць най вы шэй шае май стэр-
ства. Опе ра «Ля ту чы Га лан дзец» не маг ла мець 
пос пе ху ў ча сы Ры хар да Ваг не ра, та му што та ды 
га ла сы не бы лi на столь кi тэх нiч на раз вi ты мi. Але 
гэ ты твор стаў ад ным з са мых па пу ляр ных у ня-
мец кай му зы цы.

Асо баАсо ба  ��

ЗНI ТА ВАН НЕ
ГА БЕ ЛЕ НЫ ГА ЛI НЫ КРЫ ВА БЛОЦ КАЙ ЯК СУ ВЯЗЬ ЧА СОЎ 

Па эт Алесь РА ЗА НАЎ:
«У мас тац тва ад на кры нi ца, якое б яно нi бы-

ло: цi слоў нае, цi вi зу аль нае. Ка лi аказ ва еш ся на 
вы ста ве, то су ты ка еш ся з са мой з'я вай мас тац-
тва. Але кож ны мас так фар му люе па-но ва му, 
што гэ та ёсць. Тут ад бы ва ец ца фар му ля ван не 
са мой з'я вы мас тац тва. У яе ёсць адзiн са мы 
важ ны фак тар — суб стан цыя ду шы. Гэ та тая 
кры нi ца, ад куль бя руц ца ўсе тво ры».

Ла ры са ФIН КЕЛЬ ШТЭЙН, мас тацт ва знаў-
ца:

«Га бе лен i мас тац кае шкло ў пер шую чар гу 
бы лi вi зi тоў кай бе ла рус ка га мас тац тва на Са-
юз ных вы ста вах. Твор часць Га лi ны Кры ва блоц-
кай — гэ та ад люст ра ван не тра ды цый з ад на го 
бо ку, а з дру го га — ува саб лен не экс пе ры мен-
таль на га тэкс ты лю».

Прэм' е ра Прэм' е ра   ��

УСЛЕД ЗА ПРЫ ВI ДАМ
НАШ ВА РЫ ЯНТ «ЛЯ ТУ ЧА ГА ГА ЛАНД ЦА»: НЕ ТРЭ БА АХ ВЯР

Пра гэ та па ве да міў у дні ад крыц ця Мінск ага між на род на га 
Ка ляд на га опер на га фо ру му ды рэк тар На цы я наль на га ака-
дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі Ула дзі мір 
Гры дзюш ка. Кон курс прой дзе ў снеж ні 2014 го да ў Мін ску. 
Ар га ні за та рам вы сту пае Вя лі кі тэ атр Бе ла ру сі.

Удзель ні ка мі кон кур су мо гуць стаць ва ка ліс ты і ва ка ліст кі, якія 
ма юць спе цы яль ную му зыч ную аду ка цыю аль бо ву чац ца. Але мо гуць 
быць і вы клю чэн ні: асо бы без му зыч най аду ка цыі па він ны прад ста-
віць у арг ка мі тэт ві дэа за піс з вы ка нан нем дзвюх арый кам па зі та раў 
роз ных эпох. Кон курс бу дзе пра во дзіц ца ў тры ту ры.

На пэў на, прак ты ка мі ну ла га го да, ка лі пад час Ка ляд на га опер на га 
фо ру му пра хо дзіў між на род ны кон курс ва ка ліс таў, па да ла ся тэ ат ру 
ўда лай: бы ла інт ры га, за якой са чы ла пуб лі ка, гле да чы хва ля ва лі ся 
за сва іх фа ва ры таў, за ай чын ных спе ва коў. Зрэш ты, ме на ві та дзе-
ля іх і па трэб ны та кі кон курс: у ак тыў ным сцэ ніч ным спа бор ніц тве 
зда бы ва ец ца важ ны для ар тыс та во пыт.
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Ка ляд ныя спевы 
У БЕ ЛА РУ СІ ЗА СНА ВА НЫ МІЖ НА РОД НЫ 

КОН КУРС ВА КА ЛІС ТАЎ

Ды рэк тар Вi цеб скай аб лас ной 
бiб лi я тэ кi iмя Ле нi на Аляк сандр 
СЁМ КIН ня даў на ад зна чыў 
60-га до вы юбi лей. Ён рас па вёў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
пра свой са мы фан тас тыч ны 
па да ру нак, а так са ма па дзя лiў ся 
аса бiс ты мi i твор чы мi пла на мi 
друж на га ка лек ты ву бiб лi я тэ кi.

— Аляк сандр Iо сi фа вiч, ся род па да-
рун каў бы лi вель мi не ча ка ныя?

— Рыб ку за ла тую ў ма лень кiм аква-
ры у ме па да ры лi, каб вы кон ва ла ўсе мае 
жа дан нi. Але на са мрэч фан тас тыч ным 
па да рун кам лi чу кнi гу з пуб лi ка цы я мi 
ма iх iн тэр в'ю за шмат га доў пра цы на 
па са дзе ды рэк та ра. Уз на чаль ваю ка лек-
тыў з кра са вi ка 2002 го да. А ра ней жыў 
у Дуб роў не, дзе, па чы на ю чы з 1990 го да, 
пра ца ваў за гад чы кам ад дзе ла куль ту ры 
рай вы кан ка ма.

Вы дан не мае наз ву: «Да юбi лею ды-
рэк та ра ДУ «Вi цеб ская аб лас ная бiб лi я-
тэ ка iмя Ле нi на. Бiб лi я тэ кар № 1». Уя вi це 
са бе, на дру ка ва лi ў На цы я наль най бiб-
лi я тэ цы.

Атры маў вiн ша ван нi i ад бы лых ка лег з 
Дуб ро вен ска га ра ё на, ця пе раш нiх — з iн-
шых аб лас цей, а так са ма кла сi ка на шай 
дра ма тур гii Аляк сея Ду да ра ва.

— Да рэ чы, у ва шай бiб лi я тэ цы быў 
зроб ле ны бiб лi яг ра фiч ны па ка заль нiк, 
пры све ча ны Ду да ра ву.

— Так. Ён быў так пры ем на здзiў ле ны, 
што не каль кi хвi лiн ска заць нi чо га не мог 
ад ра дас цi. А по тым шчы ра дзя ка ваў за 
вя лi кую пра цу. Хо чац ца так са ма па дзя ка-
ваць ка лек ты ву за па ка заль нiк, пры све ча-
ны сла ву та му кам па зi та ру, сы ну вi цеб скай 
зям лi Ана то лю Ба га ты ро ву, у го нар яко га 
на зва на ад на з ву лiц аб лас но га цэнт ра, а 
так са ма дзi ця чая шко ла мас тац тваў. Мы 
вы ра шы лi, што аба вяз ко ва трэ ба зра бiць 
бiб лi яг ра фiю, пры све ча ную гэ та му ге нi-
яль на му ча ла ве ку.

А вось, па гля дзi це, вя лi кая пра ца пра 
вай ну 1812 го да, на дру ка ва ная ле тась. 
Каш тоў насць гэ та га на ву ко ва га вы дан ня 
ў тым, што нам уда ло ся на яго ста рон ках 
са браць ра зам пер со ны i па дзеi, якiя ад-
бы ва лi ся ў час той вай ны на тэ ры то рыi 
Вi цеб скай гу бер нi. Та кую ня лёг кую пра цу 
зра бi лi су пра цоў нi цы ад дзе ла края знаў-
ства. Iм да па ма га лi лю дзi i на ву коў цы, якiя 
за хап ля юц ца або вы ву ча юць гэ тую тэ му. 

На прык лад, у Маск ве жы ве эн ту зi яст, якi 
ства рыў тэ ма тыч ны сайт. Ён да лё кi ад 
бiб лi я тэч най спра вы, ён — пра гра мiст, якi 
за хап ля ец ца гiс то ры яй. Па дзя лiў ся iн фар-
ма цы яй, якая нас цi ка вi ла.

Рас пра цоў ва ем так са ма вя лi кую коль-
касць ме та дыч ных ма тэ ры я лаў. Пад лi-
чы лi, што на дру ка ва лi 4,5 мiль ё на ста ро-
нак (!) — i гэ та толь кi за апош нiя тры га-
ды — на шых па ка заль нi каў i iн шых на шых 
бiб лi яг ра фiч ных вы дан няў. Спа чат ку па ду-
маў, мо жа, па мы лi лi ся пры пад лi ку. Пе ра-
пра ве ры лi, ака за ла ся, што нi я кай па мыл кi 
ня ма. На клад боль шас цi з гэ тых вы дан няў 
ад 30 да 50 асоб нi каў. Якасць па лi гра фii 
вы со кая — у ру кi ўзяць пры ем на.

— Сён ня мно гiя ад да юць пе ра ва-
гу элект рон ным кнi гам. Не ад чу ва е це 
не да хо пу чы та чоў?

— Ся род аб лас ных бiб лi я тэк у нас iх 
са мая вя лi кая коль касць — ка ля 55 ты-
сяч. Вя до ма, хо чац ца, каб бы ло больш. 
Лю дзi пен сiй на га ўзрос ту, мо жа, ска жуць: 
ка лiсь цi ў бiб лi я тэ цы зай ма лi чар гу ў гар-
дэ роб i гэ так да лей. А ця пер… Прос та ця-
пер вель мi ма бiль ныя чы та чы. У нас ёсць 
свой сайт, та му мож на, на ват не вы хо-
дзя чы з ква тэ ры, па зна ё мiц ца з на вiн ка мi 
лi та ра ту ры. Лю дзi вы бi ра юць тое, што iх 
цi ка вiць, а по тым прос та пры хо дзяць па 
кнi гу. Прый шоў, праз пяць хвi лiн узяў 
не аб ход нае цi зра бiў ко пiю не аб ход ных 
ар ты ку лаў. На вош та яму ся дзець у бiб-
лi я тэ цы? Ура жан не мо жа склас цi ся, што 
чы таль ныя за лы час та пус тыя. Зна чыць, 

бiб лi я тэ кi не па трэб ны? Але гэ та не так. 
У нас пра хо дзяць прэ зен та цыi вы дан няў, 
роз ныя ак цыi: вы ста вы i су стрэ чы.

— Ад су пра цоў нiц бiб лi я тэ кi па чуў, 
што рас пра цоў ва юц ца ўнi каль ныя пра-
ек ты. Рас ка жы це, ка лi лас ка, пад ра-
бяз ней.

— Рас пра цоў ва ем элект рон ныя рэ сур-
сы. Адзiн з iх пры све ча ны 25-й га да вi не 
вы ва ду са вец кiх вой скаў з Аф га нi ста на: 
«Аф га нi стан без пра ва на за быц цё». Да 
15 лю та га прэ зен ту ем гэ тую пра цу ў кан-
цэрт най за ле «Вi цебск». Спа чат ку бы-
ла iдэя склас цi спiс зем ля коў: хто слу жыў 
у ле ген дар най вi цеб скай 103-й ма бiль-
най бры га дзе, якая пер шай увай шла ў 
да лё кую кра i ну, каб вы ка наць iн тэр на цы-
я наль ны доўг, а так са ма ў транс парт ным 
авiя пал ку — пра тых, хто ро дам, або не як 
звя за ны з Вi цеб скам i воб лас цю. Але по-
тым за ха це ла ся больш. Рэ сурс на паў ня-
ец ца, у тым лi ку i да ку мен та мi, там бу дзе 
на ват вi дэа. Ка лi па ча лi спi сы вы вя раць, 
на ват не ду ма лi, што на ша пра ца да зво-
лiць знай сцi лю дзей, проз вi шчы якiх не 
ўвай шлi нi ў «Аф ган скую кнi гу па мя цi», нi 
ў спi сы ва ен ка ма таў. Бо апош нiя, зра зу-
ме ла, рас фар мi роў ва лi i гэ так да лей…

Яшчэ адзiн пра ект — аб су час ных 
мас та ках Вi цеб ска, чле нах Са ю за мас та-
коў, якiх больш за 130 ча ла век. На вед нi кi 
сай та змо гуць пра чы таць i пра тых, ка го, 
на жаль, больш ня ма з на мi. Рых ту юц ца 
парт фо лiа кож на га мас та ка: з фо та i бiя-
гра фi яй, бiб лi яг ра фi яй, га ле рэ яй тво раў, 
iн фар ма цы яй аб вы ста вах, у якiх браў 
удзел. Тэкс ты бу дуць на бе ла рус кай i на 
анг лiй скай мо вах.

— Якiя кнi гi вы аса бiс та лю бi це чы-
таць?

— Люб лю вер шы Пуш кi на, Ясе нi на. 
Для мя не кнi га па вiн на быць свет лай, 
нес цi па зi тыў. А яшчэ, як нi дзiў на, па да-

ба юц ца лю боў ныя ра ма ны. Не люб лю дэ-
тэк ты вы. Па мя таю, па чы наў чы таць Ага ту 
Крыс цi, але не спа да ба ла ся. Не люб лю 
чы таць пра вай ну кнi гi су час ных аў та раў. 
Бо яны ве да юць пра вай ну з фiль маў i 
кнiг... Тво ры тых аў та раў, якiя са мi прай-
шлi вай ну, та го ж Сi ма на ва, — па-iн ша му 
ўспры ма юц ца.

Мой баць ка быў ка ман дзi рам Чыр во-
най ар мii, вай ну су стрэў у Бе ла сто ку. Ён 
сфар мi ра ваў маё ўяў лен не пра вай ну, 
ка лi рас ка заў пра канц ла ге ры, дзе па бы-
ваў…

Не ра зу мею неа фа шыс таў, якiя вы хо-
дзяць на ву лi цу i неш та па тра бу юць. Ду-
маю, не этыч на аб мяр коў ваць вай ну: хто 
меў ра цыю, вi на ва ты, хто лепш ка ман да-
ваў… Ка лi пра ца ваў над «Кнi гай па мя цi 
Дуб ро вен ска га ра ё на», шмат да во дзi ла ся 
чы таць ар хiў ных да ку мен таў. I з ар хi ваў 
вер мах та так са ма. Як мож на, на прык лад, 
аб мяр коў ваць апе ра цыю «Баг ра цi ён», ка-
лi чы та еш, што па Дняп ры ця чэ не ва да, 
а кроў…

— У свой час прад ра ка лi: тэ ле ба-
чан не за ме нiць тэ атр. Доб ра, што гэ-
та га не зда ры ла ся. Ця пер час та пi шуць, 
што iн тэр нэт пры вя дзе ка лi-не будзь да 
за крыц ця бiб лi я тэк.

— Аб са лют на шчы ра вам ска жу: кам-
п'ю та ры за цыя, iн фар ма ты за цыя, элект-
рон ныя кнi гi — усё гэ та доб ра, але ве ру, 
што бiб лi я тэ кi як са цы яль ны iн сты тут бу-
дуць iс на ваць заў сё ды. I тра ды цый ная кнi-
га бу дзе. Ёсць лю дзi, якiя пi шуць, iн шыя — 
вы да юць i чы та юць. Бу дзе бiб лi я тэ ка! Мо 
кры ху ў iн шай фор ме. I бе ла рус кiя бiб лi я-
тэ кi, хай не так хут ка, як ха це ла ся б, але 
ста нуць та кi мi, як у Еў ро пе. Я быў у ад ной 
за меж най бiб лi я тэ цы — пры ўнi вер сi тэ це. 
Увесь фонд там у воль ным до сту пе, i па 
вы хад ных так са ма. У су бо ту i ня дзе лю там 
пра цу юць толь кi ахоў нi кi. Але мо жаш без 
бiб лi я тэ ка ра па чы таць кнi гу, здаць… Безу-
моў на, мы маг лi б зра бiць ана ла гiч нае, 
але ца на пы тан ня вель мi да ра гая.

— Iдэя бу даў нiц тва но ва га бу дын ка 
аб лас ной бiб лi я тэ кi кан ула ў Ле ту?

— Ду маю, што яна аба вяз ко ва бу дзе 
рэа лi за ва на. Але ка лi, ад ка заць на гэ тае 
пы тан не не ма гу. Ка лi нам да лi за дан не, 
мы рас пра ца ва лi кан цэп цыю но вай бiб лi-
я тэ кi. I ве рым у тое, што за ду ма нае мож на 
бу дзе ўба чыць у ка ме нi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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Су час ныя чы та чы — «ма бiль ныя»

Кам п'ю та ры за цыя, 
iн фар ма ты за цыя, элект рон ныя 
кнi гi — усё гэ та доб ра, але ве ру, 
што бiб лi я тэ кi бу дуць iс на ваць 
заў сё ды. I тра ды цый ная кнi га 
бу дзе. Ёсць лю дзi, якiя пi шуць, 
iн шыя — вы да юць i чы та юць.


