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Iду чы да ро гай Свят ла i Чыс цi нi 
да ўзвыш ана га i зям но га, жы ва пi-
сец ба чыў i зло, i рас пус ту, i за га ны, 
якi мi д'я бал хо ча ўза рваць Су свет. 
Мо жа, та му на свя тых лi ках зям ных 
Кузь мi чо вых Ма дон наў i з'яў ля юц ца 
тры во га, за не па ко е насць, слё зы. 
Мас та ка хва ля ва ла, што ма ла дыя 
ма цi га ду юць дзя цей з па ста ян най 
бо яз зю за iх лёс i жыц цё.

Зда ец ца, я блiз кi да мо ман ту 
iс цi ны: ся род Ма дон наў Кузь мi ча 
ёсць ад на, ад якой нель га ад вес-
цi ва чэй. Гэ та яго ма ма Аляк санд-
ра. Яе ў ма ла до сцi зва лi Ру сал кай. 
Жы ла на ху та ры, ся род жы вой пры-
ро ды. Яе не па ло ха лi ся дзi кiя птуш-
кi, яе лю бi лi ляс ныя звяр кi. Ся род 
лу га вых кве так яна са ма — най-
леп шая крас ка.

На сы на вым па лат не мы ба чым 
муд рую, ста лую жан чы ну, але ў ёй 
за ха ва на даў ней шая стат насць i 
мi ла вiд насць. Яна на ра дзi ла два-

нац цаць дзя цей. А ка лi вяр нуў ся з 
вай ны яе ка ха ны муж Ва сiль, на ра-
дас цях вы на сi ла яшчэ сын ка Аляк-
сея (цi як у iх вёс цы Мах ро ка жуць, 
Ляк сей ку). Апош нень кi стаў на дзе-
яй Ма мы, асаб лi ва пас ля та го, як 
на яе ру ках па мёр з аскол ка мi ў 
це ле муж Ва сiль. З тры во гай за лёс 
i зда роўе свай го Аляк сей кi да жы ва-
ла зям ныя га ды Аляк санд ра Мак сi-
маў на. На кар цi не ад ра зу пры кмя-
ча юц ца спра ца ва ныя ру кi ся лян кi i 
пра нiк лi выя во чы ма цi. Яна як бы 
пiль на ўзi ра ец ца ў кож на га, хто хо-
ча з ёй па зна ё мiц ца i про сiць-мо-
лiць усiх: «Лю дзi, бе ра жы це май го 
Аляк сей ку, не крыў дзi це ра нi ма га, 
не кры ва ўце яго чул лi вую ду шу, не 
зло ўжы вай це яго ад кры тас цю, да-
бры нёй i шчод рас цю».

Маль бу, прось бу ма цi як бы пе ра-
ха пi ла, пе ра ня ла ў ся мей ную спад-
чы ну жон ка Аляк сея, мiн ская пры-
га жу ня Iн эса. Яе, ня бес ную i свя тую, 

шу каў мас так доў га i па кут на. Ды 
вось жа су стрэў не ча ка на на ста лiч-
най ву лi цы i не змог ада рваць ва-
чэй. Зра зу меў, што ўрэш це знай шоў 
сваю адзi ную, жа да ную i ча ка ную, 
вы бра ную i па сла ную яму са мiм Гос-
па дам. Вось яна, Iн эса Iо сi фаў на, i 
ста ла яго Ма дон най, яго кры ла мi i 
на тхнен нем, эта ло нам пры га жос цi, 
са май узор най, вер най жон кай, пя-
шчот най цярп лi вi цай-ма май з веч най 
тры во гай за лёс i зда роўе сва iх дзя-
цей. Яе во чы, яе пры ваб ны твар, яе 
за ла тую ка пу ва ла соў i за гад ка вую 
ўсмеш ку мы па зна ем у мас тац кiх 
пра цах Аляк сея Кузь мi ча («Ма дон на 
ў аб ло ках», «Мая Ма дон на», «Ка лы-
хан ка», «Ма ця рын ства», «Юныя Ма-
дон ны», «Цi хая ра дасць», «Сям'я», 
«Ма дон на ў свет лым», «Ма дон на з 
анё ла мi», «Чыс цi ня», «Шчы расць», 
«Маё на тхнен не...»).

На ўмыс на стаў лю шмат кроп'е, 
бо не маг чы ма пе ра лi чыць усе 

кар цiны, у якiх мас так зноў i зноў 
звяр та ец ца да не паў тор на га не вы-
чэрп на га воб ра зу сва ёй Ма дон ны. 
Зда ец ца, яна прый шла да жы ва-
пiс ца з да лё ка га Рэ не сан су, уся ў 
за ла тым свят ле, на тхня ю чы яго на 
ра дас цi i му кi, на твор чы подз вiг у 
iмя Веч нас цi.

Кож ны дзень у сва ёй май стэр нi, 
што ў Тра ец кiм прад мес цi ў Мiн ску, 
Аляк сей Кузь мiч бiў ся над раз гад-
кай тай ны пры га жос цi, муд рас цi 
i свя та сцi бе ла рус кай Ма дон ны. 
Пад бi раў та кiя фар бы, каб пе ра-
д алi ду хоў нае ба гац це жан чы ны, 
ня ўлоў нае свят ло са мо га Гос па да. 
«Да гэ та га iмк нуў ся, — пры знаў ся 
Аляк сей Ва сiль е вiч, — але да кан ца 
рас крыць сак рэт кра сы Ма дон ны 
не маг чы ма. Над гэ тым му чы лi ся 
ге нii да мя не, бу дуць у ня стом ным 
по шу ку i на шчад кi, бо са праўд ная 
пры га жосць — гэ та са мо жыц цё, а 
ключ ад яго — у Бо га. Я iмк нуў ся 

толь кi асвят лiць лю дзям да ро гу да 
Яго Хра ма».

Аляк сей Кузь мiч ужо шмат га-
доў пi саў свае дзён нi кi, ад кры та 
i шчы ра спа вя даў ся пе рад сва iм 
сум лен нем, пе рад сва ёй Ма дон най, 
пры зна ваў ся ў лю бо вi да сва ёй ра-
дзi мы — Бе ла ру сi. Яго мас тац кiя 
па лот ны i лi та ра тур ная спо ведзь 
даў но ўжо про сяц ца ў не звы чай ны 
му зей Бе ла ру сi — Га ле рэю Ма дон-
наў Кузь мi ча. Гэ та за па вет ная ма-
ра мас та ка. Хай жа на сту пiць час 
здзяйс нен ня мар свят ла нос на га 
жы ва пiс ца Аляк сея Кузь мi ча!

Вось пра што ду ма ла ся, ка лi 
ад пя ва лi вя лi ка га Мас та ка, пес ня-
ра Ма дон наў, Аляк сея Ва сiль е вi ча 
Кузь мi ча ў Пет ра паў лаў скай царк ве. 
У яго, ве ру, на ступ нае но вае жыц цё 
— ва ўдзяч най Па мя цi на шчад каў i, 
най перш, у зям ных Ма дон нах.

Ула дзi мiр ЛIП СКI
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Яна яшчэ з са вец кіх ча соў да ва ла зра зу-
мець, што зна чыць асо ба аў та ра ў кі но. 
І, ня гле дзя чы ні на што, заў сё ды зды-
мае толь кі сваё кі но: тое, што пры ду ма ла 
і што ба чыць са ма. І ўмее зра біць кі но 
на ват з та го, што звы чай на ў кі но… за ста-
ец ца за кад рам. Адна з ша ноў ных гас цей 
«Ліс та па да» прад стаў ля ла ў Мін ску свой 
но вы фільм «Веч нае вяр тан не».

Як пры ду маць не вя ліч кую на ве лу, але зра-
біць з яе паў на вар тас ны фільм? Гэ та пра дэ ман-
стра ва ла Кі ра Му ра та ва, якая на «Ліс та па дзе» 
ў кон курс най пра гра ме са сва ёй стуж кай удзель-
ні ча ла не пер шы раз. Але но вы фільм «Веч нае 
вяр тан не» — прык лад не толь кі рэ жы сёр ска га 
та лен ту, умен ня на ад ной сцэ не па бу да ваць кар-
ці ну, але і ўзор кем лі вас ці і вы на ход ніц тва. Сю жэт 
прос ты. Муж чы на пры хо дзіць да жан чы ны, з якой 
яны не ка лі ра зам ву чы лі ся, па па ра ду. Ка го вы-
браць: жон ку аль бо па лю боў ні цу? І на гэ тай ад ной 
сцэ не фак тыч на за сна ва ны ўвесь фільм. Але як 
за сна ва ны! Рэ жы сёр да ла маг чы масць сыг раць 
гэ тую сцэ ну не каль кім па рам ар тыс таў і прад ста-
ві ла гэ ты пра цэс у якас ці кі на проб. У вы ні ку на-
пры кан цы з'яў ля ец ца маг чы мы прад зю сар філь ма, 
яко му і дэ ман стру юць маг чы мас ці ўсіх кан ды да таў 
на ро лі… Для лю бо га рэ жы сё ра мо мант вы ба ру 
ар тыс таў — скла да ны: ад не ка га да во дзіц ца ад-
маў ляц ца. Вось тут цал кам рэа лі за ва ная маг чы-
масць не ад маў ляц ца ні ад якіх ар тыс таў і даць 
пра ва ўсім па ка зац ца як пе рад прад зю са рам, так 
і пе рад на мі, гле да ча мі. Са ма Кі ра Ге ор гі еў на су-
стрэ чам з гле да ча мі ра да і шмат ча го пра сваю 
твор часць га то ва бы ла рас па вес ці.

ПРА СЮ ЖЭТ 
— Спа чат ку я на пі са ла на ве лу. Мя не ці ка віў 

ха рак тар ча ла ве ка, які пры хо дзіць па ра іц ца, але 
ні ко лі не ідзе ўслед за тва і мі па ра да мі. Я на пі са-
ла та кую сцэ ну — ад ну. По тым я на пі са ла, што 
ён пры хо дзіць дру гі раз. По тым трэ ці, чац вёр ты. 
По тым я па ду ма ла: гэ та ка рот ка мет раж ка, але 
трэ ба зра біць поў на мет раж ны фільм. Трэ ба, каб 
не каль кі ра зоў гэ та паў та ра ла ся, каб не каль кі 
роз ных пар ра зы гры ва лі гэ ты эпі зод. Так атры-
маў ся сцэ на рый поў на мет раж на га філь ма. Тут 
ёсць роз ныя пры чы ны. У мя не даў но жы ве жа-
дан не зра біць скан стру я ва ныя рэ чы, кан цэп ту-
аль ныя. На да куч вае шаб лон кштал ту сю жэ та: 
ён, яна, нех та трэ ці, але ў кан цы філь ма ўсе 
пры стро е ны… Я не ха чу ска заць, што так трэ ба 
ра біць фільм. Іс нуе бяс кон цае мност ва сю жэ таў, 
ва ры ян таў іх ад люст ра ван ня. І вось та кі спо саб 
ра біць кі но не ад маў ляе ўсім ін шым спо са бам 
ра біць кі но.

ПРА ІМ ПРА ВІ ЗА ЦЫЮ 
— Што ты чыц ца ім пра ві за цыі, то га лоў ная ім пра-

ві за цыя тут бы ла ў ман та жы. На са мрэч усе ўдзель ні-
кі, усе па ры сыг ра лі ўсе ча ты ры сцэ ны, бы лі за ня ты 
ва ўсіх ча ты рох сцэ нах. Але по тым вы бі ра лі ся тыя 
эпі зо ды, дзе яны бы лі най леп шыя. Эпі зо ды рыт міч на 
зман ці ра ва ныя, дзе ля та го, каб яны ўяў ля лі са бой 
ней кую цэль ную кан цэп цыю, якая сцвяр джа ец ца 
па на рас та ю чай. З ар тыс таў ім пра ві за ва ла тут ад-
на Рэ на та Літ ві на ва… Рэ на та, якая на па чат ку сва-
ёй кар' е ры заў сё ды па тра ба ва ла: «Трэ ба ве даць 
тэкст!..» І да сва іх тэкс таў яна ста віц ца вель мі піль-
на!.. Але ў яе свая асаб лі вая ар га ні ка, яна сва бод на 
іс нуе і ні чо га не ба іц ца. У па раў на нні з ак цёр скай 
ма сай, яна вель мі воль ная ў сва і м ак цёр скім пра яў-
лен ні. Мне па да ба юц ца яе ім пра ві за цыі. Але ча сам 
яны бы ва юць праз мер ныя, і іх да во дзіц ца пры бі раць. 
У гэ тым вы пад ку для мя не бы ло важ на, каб яна ўпіс-
ва ла ся ў схе му, па якой бу ду ец ца фільм. Я не люб лю 
па праў ляць ак цё раў увесь час. Але бы вае, што яны 
ча сам імк нуц ца да га дзіць рэ жы сё ру, а я люб лю, каб 
яны па чу ва лі ся воль на… Для кож на га пер са на жа, 
для кож най па ры мы па кі ну лі ней кую ці ка він ку або 
ці ка він кі, якіх ня ма ў ін шых. Каб бы ла сі мет рыя і асі-
мет рыя. Адзін га во рыць ад но ма лень кае ад хі лен не, 
дру гі — ін шае ма лень кае ад хі лен не. А по тым усё да-
во дзі ла ся да ла ду шля хам ман та жу. У гэ тым філь ме 
га лоў ны ге рой — ман таж…

ПРА ЧОР НА-БЕ ЛАЕ КІ НО 
— Я заў сё ды ха це ла зды маць толь кі чор на-бе-

лае кі но. Ка лі бы ла плён ка, то каб пра яў ляць стуж ку 
тым, хто не пра цуе з ко ле рам, — трэ ба бы ло ча-
каць. Та му што ўсе зды ма юць у асноў ным на ко-
лер, і ма шы на, ку ды на кі роў ва лі на пра яў ку, пра цуе 
спа чат ку з ка ля ро вы мі стуж ка мі. Ма шы ну не спы-
ня юць, па куль не на бя рэц ца ней кая коль касць чор-
на-бе лых сту жак для пра яў кі, з які мі пра цуе па ра 
рэ жы сё раў. І толь кі та ды пра яў ля юць чор на-бе лы 
ма тэ ры ял. Ты яго ба чыш з вя лі кім спаз нен нем… 
Але чор на-бе лае кі но — гэ та цуд. Чор на-бе лы ма-
тэ ры ял вель мі дра ма тыч ны. І ад на ча со ва чор на-
бе лае кі но больш пе ра ка наў ча-да ку мен таль нае. 
І так са ма яно больш вы тан ча нае, у ім больш, мо жа, 
штуч нас ці, але і мас тац кас ці. Вось ка лі вы шкля ныя 
ўпры га жэн ні хо ча це вы даць за дыя мен ты ў ка ля ро-
вым кі но — не атры ма ец ца. Яны бу дуць вы гля даць 
тан на, як пад роб ка. А ў чор на-бе лым — за ззя юць 
як са праўд ныя каш тоў нас ці. Гэ та та ям ні ца… Чор-
на-бе лае кі но — гэ та пры го жа.

ПРА ЧА СЫ 
— Мас так зна хо дзіц ца ў ней кім ча се. Мы заў-

сё ды ад люст роў ва ем той час, у якім жы вём. Для 
яго ства ра ем. Мы мо жам ад люст роў ваць част кі 

гэ та га ўся го ў сва іх філь мах. Вы ду ма е це, што 
час — гэ та неш та асоб нае, што іс нуе над на мі. 
Але не маг чы ма ад дзя ліць ся бе ад ча су. Я пе ра-
жы ла роз ныя ча сы. І не за бы ваю ні пра якія свае 
філь мы, і пра тыя, што бы лі зня тыя ў савец кі час. 
Та ды бы ло так: я зра бі ла фільм — яго па кла лі 
на па лі цу. Але ча мусь ці да лі мне зды маць яшчэ 
адзін фільм. Доб ра, я згод на: да вай це я ўвесь час 
вам бу ду так зды маць… І гэ тая ап ты міс тыч ная 
звыч ка ў мя не ўвай шла: я раб лю, а да лей — як 
хо чуць, абы толь кі не рэ за лі.

Быў час, ка лі іс на ваў моц ны ціск на тых, хто 
ро біць кі но. Быў час, ка лі я ад чу ва ла ся бе ра бой. 
А за раз не ад чу ваю. Я бед ная, але не ра ба. Для 
мя не гэ та больш іс тот на. Пад час пе ра бу до вы, ка-
лі мы ўсе бы лі за цю ка ныя і пе ра па ло ха ныя, але 
гро шы на кі но пра цяг ва ла да ваць дзяр жа ва. І быў 
мо мант, ка лі гро шы да ва лі, а ідэа ло гіі не бы ло. 
Гэ ты пра ме жак быў рай скі.

За раз ін шы час: мне ні хто не дык туе, што мне 
ра біць і як. Але я ка жу, што я та ды бы ла ін шай 
і за ста ла ся ін шай. Мя не не ра зу ме лі і не ра зу ме-
юць. І я не лі чу, што змя ні ла ся. Прос та за раз ма гу 
ра біць тое, што ха чу. Толь кі гро шы па трэб ны. Але 
гэ та больш на ту раль ная праб ле ма для кі но…

ПРА СВАЕ ФІЛЬ МЫ 
— Я не за бы ваю ні пра якія свае філь мы. Але 

я не са чу за іх да лей шым ка мер цый ным лё сам. 
Я іх раб лю дас ка на ла да кан ца і ад пус каю…

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

КІ РА МУ РА ТА ВА 

Сло вы на ўспа мiнСло вы на ўспа мiн  ��

РА ФА ЭЛЬ БЕ ЛА РУС КАЙ ЗЯМ ЛI
Па мя цi мас та ка Аляк сея Кузь мi ча

Зу сiм ня даў на пай шоў з жыц ця мас так Аляк сей 
Кузь мiч. Пас ля ся бе ён па кi нуў свят ла нос ную 
твор часць, якая вы клi кае сот нi пы тан няў аб жыц-
цi ў веч нас цi i смер цi пры жыц цi, аб са праўд най 
пры га жос цi i скар бах да бры нi, аб мi ла сэр нас цi i, як 
про цi лег ласць, — аб здзе ках д'яб ла. Але га лоў ная 
яго тэ ма, вы бра ная ад ной чы i на ўсё жыц цё, — гэ-
та зям ныя Ма дон ны. Аляк сей Ва сiль е вiч ства рыў 
звыш ся мi сот па лот наў, у якiх ня стом на шу каў iдэ-
ал бе ла рус кай жан чы ны. По шу кi мас та ка ся га лi то 
ў сi вую даў нi ну («Еф ра сiн ня По лац кая», «Ма на хi-

ня», «Плач Раг не ды»), то ён звяр таў ся да воб ра заў 
слын ных бе ла ру сак (парт рэ ты на род ных ар тыс так 
СССР Га лi ны Ма ка ра вай, Стэ фа нii Ста ню ты), то 
ма ля ваў бе зы мен ных бе ла ру сак, ма ла дых i па жы-
лых, ад якiх не ад вес цi ва чэй («Мiн ская Ма дон на», 
«Да ная», «Та ня», «На та ша», «Дзяў чы на i квет кi», 
«Ста расць»), ён услаў ляў жан чы ну, яе пры га-
жосць, яе ах вяр насць на Зям лi, яе вы са ка род ную 
Бос кую мi сiю ся род лю дзей. Урэш це, рас кры ваў 
све ту ча роў ны воб раз жан чы ны-бе ла рус кi, а праз 
яе апа вя даў i пра са му кра i ну Бе ла русь.

СУ ЧАС НЫ 
ТА НЕЦ 

ПРА ВIЦЬ БАЛЬ
У Вi цеб ску ад крыў ся XXVI 
Мiж на род ны фес ты валь 
су час най ха рэа гра фii.

Ужо не пер шы год не толь кi 
ў аб лас ным цэнт ры мож на ад-
крыць для ся бе су час ны та нец. 
У пры ват нас цi, 17 лiс та па да ў 
На цы я наль ным ака дэ мiч ным 
Вя лi кiм тэ ат ры опе ры i ба ле та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь гле да чы 
ўба чы лi ба лет-фан та зiю «Клет-
ка для па пу га яў» у вы ка нан нi 
Перм ска га дзяр жаў на га тэ ат-
ра «Ба лет Яў ге на Пан фi ла ва» 
i танц-спек такль «Цэр бе ры» 
ад iз ра iль скай «Кам па нii тан ца 
«Фрэс ка». Апош нi на пя рэ дад нi 
афi цый на га стар ту фес ты ва-
лю ўба чы лi i жы ха ры Вi цеб ска. 
Ура зi лi пра фе сiй нае май стэр-
ства вы ка наў цаў, а так са ма 
«мi нi-сцэ на» — кан струк цыя, 
якая час та «ха а тыч на» ру ха-
ла ся па сцэ не кан цэрт най за лы 
«Вi цебск». Пуб лi ка пас ля спек-
так ля апла дзi ра ва ла сто я чы. А 
по тым упер шы ню на фэс це тут 
жа ў за ле лю бы ах вот ны мог 
па гу та рыць з ак цё ра мi.

Ся род «зор ных» ка лек-
ты ваў, якiя бра лi ўдзел у 
афi цый ным ад крыц цi фэс ту, 
быў i На цы я наль ны ака дэ мiч-
ны Вя лi кi тэ атр опе ры i ба ле-
та Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ба лет 
«Шэсць тан цаў», па стаў ле ны 
Iр жы Кi лi я нам, чэш скiм ха-
рэо гра фам i тан цоў шчы кам, 
на му зы ку Мо цар та, кры ты кi 
пры зна лi су свет ным шэ дэў-
рам су час най ха рэа гра фii.

Асноў най па дзе яй свя та 
тан ца ста не кон курс бе ла-
рус кай су час най ха рэа гра фii. 
Больш як дзе сяць ка лек ты ваў 
бя руць у iм удзел.

Пра хо дзяць на фэс це i 
май стар-кла сы вя ду чых ха-
рэо гра фаў i тэ а рэ ты каў тан ца 
све ту для бе ла рус кiх тан цоў-
шчы каў.

24 лiс та па да ста нуць вя-
до мыя iм ёны лаў рэ а таў кон-
кур су, а фэст за кры ец ца, каб 
зноў ад быц ца ў на ступ ным 
го дзе.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.


