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Ганна Ліс (12 год) «Калядоўшчыкі».

Цуды, святы і Каляды:
традыцыі жывуць, калі іх падхопліваюць дзеці

Н

адыходзіць час, калі людзі асабліва востра адчуваюць патрэбу ў базавых чалавечых каштоўнасцях — любові, сям’і, душэўнай цеплыні. Нездарма
Новы год і Каляды асацыююцца са святам для дзяцей. Што больш важна для дзяцей не толькі маленькіх, але і вялікіх: у святочны тыдзень нават дарослыя
пачуваюцца дзецьмі, загадваюць жаданні ды чакаюць цудаў, радуюцца жыццю і вераць у лепшае.
І такія выстаўкі, як «Цуд на Каляды!», дапамагаюць
знайсці сваё ўнутранае дзіця, бо шчырыя фантазіі,
узмоцненыя навагодняй атмасферай, сапраўды невычарпальныя.
Выстаўка дзіцячага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Цуд на Каляды!», што працуе ў Гарадской
мастацкай галерэі Л. Д. Шчамялёва, сабрала больш як
80 самастойных і калектыўных работ на навагоднюю і
калядную тэматыку. Пад кіраўніцтвам педагогаў над
стварэннем экспазіцыі працавалі дзеці ва ўзросце ад 6
да 16 год, у тым ліку і гадаванцы дзіцячых дамоў. Анёлы

і снегавікі, калядныя козы і алені з саней Дзеда Мароза,
гадзіннік-сава і шматлікія варыяцыі выяваў сабакі спалучаюцца з навагоднімі паштоўкамі, малюнкамі, ёлачнымі ўпрыгожваннямі, размаляванымі шарамі, мяккімі
цацкамі ды каляднымі вянкамі на любы густ. Заўважна,
што шмат работ прысвечаны традыцыйнай для Беларусі тэматыцы: многія школьнікі абралі для сваёй творчасці тэму народных традыцый Калядаў. З дапамогай
саломапляцення і выцінанкі яны паказалі сапраўдныя
Каляды: з казой, колам ды шэрагам пераапранутых калядоўшчыкаў. Калядны вертэп з Дзевай Марыяй і Боскім немаўлём таксама вылучаецца сярод іншых работ.
Асобную частку экспазіцыі складаюць навагоднія
ёлкі. Сярод іх — нават салодкая ялінка, якую рабілі самыя маленькія ўдзельнікі конкурсу з цукерак ды мармеладу. У якасці мастацкіх элементаў выкарыстоўваюць
ежу: некаторыя работы ўпрыгожваюць сушаныя апельсіны (юныя творцы некалькі гадзін вытрымліваюць іх у
духоўцы пры адмысловай тэмпературы), карыца, салёнае цеста, пернікі.

Дзеці вырабляюць мастацкія аб’екты з усяго, што трапляе пад руку, адзначыла куратар выстаўкі, старэйшы
навуковы супрацоўнік Музея гісторыі горада Мінска
Вольга Бас. У ход ідзе папера, кардон, дрэва, тканіна,
пап’е-машэ, бісер, мешкавіна, тасьма, пластмаса, кераміка, прыродныя матэрыялы і нават лён. Сярод работ
маленькіх творцаў можна знайсці ўзоры габеленаў,
мастацкага ткацтва, саломапляцення, вязання, бісерапляцення, дэкупажу, алмазнай вышыўкі, фларыстыкі,
дэкаратыўнага роспісу, макрамэ — выстаўка «Цуд на
Каляды!» уражвае наведнікаў разнастайнасцю. Гэта
заканамерна, бо прадстаўлены амаль усе цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі горада Мінска:
«АРТ», «Ветразь», «Зорка», «Ранак», «Арыён», «Мінскі
дзяржаўны палац дзяцей і моладзі», «Маяк», «Золак»,
«Вікторыя», «Светач» і «Эўрыка». Арганізатары раяць
прыглядзецца да дэталяў: кожная работа індывідуальна
і ўтрымлівае значна больш за тое, што можна ўбачыць
з першага погляду.
Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ
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Акцэнты тыдня:

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Пер’е і золата:

краіна

Г

эты тыдзень — рэха мінулага
тыдня. Дакладней, мінулага года. І — пачатак новага. Года, жыцця,
здзяйсненняў… Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў
беларускі народ з новым 2018 годам і
падкрэсліў: «Мы рызыкнулі зазірнуць
за гарызонт, паставілі перад краінай
мэты заўтрашняга дня. Дасягнуць іх —
справа многіх гадоў! У сувязі з гэтым
мой зварот да моладзі: дзейнічайце,
стварайце! Для вас адкрыты ўсе дзверы!» Звяртаючыся да старэйшага пакалення, кіраўнік дзяржавы адзначыў:
«Вы нам патрэбны асабліва цяпер.
Патрэбны ваш вопыт, веды, мудрасць. Менавіта вы павінны дапамагчы маладым у працэсе складанага
руху наперад, уберагчы іх ад неабгрунтаванага імкнення зрабіць усё
за імгненне, небяспекі адарвацца ад
рэальнага жыцця і змарнаваць час».
то абяцае нам галоўны фінансавы дакумент года? Гэтымі
днямі Прэзідэнт Беларусі падпісаў
закон «Аб рэспубліканскім бюджэце
на 2018 год». А вось і істотны нюанс.
Асаблівасць дакумента ў тым, што
сёлета плануецца значна павялічыць
бюджэтныя асігнаванні на адукацыю,
ахову здароўя, а таксама на павышэнне зарплат. Яшчэ адзін закон, які падпісаў кіраўнік дзяржавы, «Аб унясенні
змяненняў і дапаўненняў у Бюджэтны
кодэкс Рэспублікі Беларусь», прызначаны забяспечыць аптымізацыю
бюджэтнага працэсу. Рэалізацыя яго
палажэнняў дасць магчымасць павысіць адкрытасць для грамадства і
сродкаў масавай інфармацыі працэдур разгляду і прыняцця закона аб
рэспубліканскім бюджэце і рашэнні
мясцовых Саветаў дэпутатаў аб бюджэце на чарговы фінансавы год.
аноўныя даты шаноўных
людзей… Кіраўнік дзяржавы
павіншаваў народнага мастака Беларусі Віктара Грамыку з 95-годдзем.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
Віктар Грамыка ўнёс значны асабісты
ўклад у захаванне і развіццё традыцый нацыянальнага выяўленчага мастацтва. «Дзякуючы вашаму яркаму
таленту нарадзіліся выбітныя творы,
якія заваявалі прызнанне ў Беларусі
і за яе межамі. Слоў шчырай падзякі
заслугоўвае ваша педагагічная дзейнасць, праца па выхаванні адоранай
моладзі», — гаворыцца ў віншаванні.
авіна ў працяг бюджэтнай
тэмы. Савет Міністраў Беларусі напрыканцы года зацвердзіў пералік друкаваных СМІ, рэдакцыям
якіх у 2018 годзе будзе аказвацца падтрымка з рэспубліканскага бюджэту.
Будуць падтрыманыя рэдакцыі 23 друкаваных сродкаў масавай інфармацыі. Сярод іх — газеты і часопісы
Выдавецкага дома «Звязда»: «Алеся»,
«Бярозка», «Звязда», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода».
овязі, стасункі, разуменне…
Напярэдадні навагодніх святаў міністр замежных спраў Беларусі
Уладзімір Макей уручыў медаль
Францыска Скарыны дырэктару Рыжскай беларускай асноўнай школы імя
Я. Купалы Ганне Іване і ганаровую
грамату МЗС дырэктару Вільнюскай
беларускай гімназіі імя Ф. Скарыны
Дзіяне Стахновіч. Размаўляючы з вучнямі і выкладчыкамі гэтых устаноў
адукацыі, Уладзімір Макей падкрэсліў, што міністэрства заўсёды гатовае
дапамагаць ім: «У нас ёсць адпаведная
праграма, накіраваная на падтрымку
беларусаў, якія пражываюць за мяжой». На памяць пра сустрэчу Уладзімір Макей перадаў школе і гімназіі
пано з адлюстраваннем фрагментаў
слуцкіх паясоў.
Агляд афіцыйных падзей ад
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на Гомельшчыне вызначылі лепшых літаратараў

Т

аленты варта шукаць у рэгіёнах! Менавіта такая ідэя ў
2007 годзе трансфармавалася ў літаратурную прэмію
імя Кірылы Тураўскага, якую ўжо пяты раз уручылі ў Гомелі.
У свой час менавіта на Гомельшчыне нарадзіліся выбітныя
пісьменнікі Іван Мележ, Іван Шамякін, Іван Навуменка, якім
заўсёды было што сказаць літаратурным словам. Працягваюць
традыцыі вядомых землякоў і сучасныя аўтары — на конкурс
даслалі больш за 60 рукапісаў, з якіх выбралі 5 лепшых.
Для айчыннай культуры падзея сапраўды важкая: па-першае, гэта добры імпульс для далейшага развіцця рэгіянальнай і беларускай літаратуры наогул, а таксама яшчэ адзін крок
да падтрымкі пачаткоўцаў, якія займелі яшчэ адзін шанец
быць ацэненымі, да таго ж пісьменнікам і паэтам трэба было
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Н
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Лаўрэаты прэміі імя Кірылы Тураўскага.

стварыць твор пра родны край, традыцыі і культуру беларускага народа — галоўныя духоўныя каштоўнасці нашай краіны. Прэмія налічвае 6 намінацый, але вызначылі 5 пераможцаў (без лаўрэата засталася намінацыя «Драматургія»). Тым не
менш лепшых выбралі ў намінацыі «Публіцыстыка і літаратурная крытыка» (перамагла празаік і публіцыст Раіса Дзейкун са
зборнікам нарысаў «I тут жывуць людзi»), намінацыі «Паэзія»
(Аляксандр Атрушкевіч за паэтычны зборнік «Пяро зязюлі»),
у намінацыі «Проза» (лаўрэатам стаў Аляксандр Дзейч за рукапіс апавяданняў «Першая вясна»), у намінацыі «Дзіцячая літаратура» (лепшым стаў празаік Анатоль Караленка з рукапісам
казак «Тры чараўніцы. Казкі аб “чорным золаце”»). Традыцыйна ў межах конкурсу разгледзелі творы, якія могуць лічыцца
«Адкрыццём года», і перамогу ў гэтай намінацыі атрымала малады літаратар Юлія Пятрэнка, якая прадставіла рукапіс апавяданняў «На
досвітку». Кожны з пераможцаў атрымаў не
толькі дыплом і прэмію, але і пэўны тыраж
ужо выдадзеных за кошт абласнога бюджэту
кніг свайго аўтарства.
Прэмія Кірылы Тураўскага паспела ўжо
стаць своеасаблівым брэндам Гомельскай вобласці, якая адкрывае новыя літаратурныя
імёны і падтрымлівае дасведчаных пісьменнікаў. Сімвалічна, што 10 гадоў таму першых
лаўрэатаў ушаноўвалі ў старажытным Тураве, вядомым старажытнымі беларускімі традыцыямі, якія сёння працягваюцца і ў Гомелі:
літаратурнай прэміяй Кірылы Тураўскага
на сёння адзначана больш за 20 таленавітых
літаратараў Гомельшчыны.
Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Акцыя

Культурная сталіца
пераязджае ў Наваполацк

зяўчына ў нацыяД
нальным строі (магілёўскага
рэгіёна)
на
ручніку трымае разгорнутую кнігу. Такі помнік
напрыканцы 2017 года адкрыты ў Бабруйску: горад
быў культурнай сталіцай
Беларусі. Скульптура, што
з’явілася перад гарадскім
Палацам мастацтваў, стала
своеасаблівым вобразным
падсумаваннем культурнага жыцця горада: кніга ўвасабляе летапіс Бабруйска.
Аўтар кампазіцыі «Бабруйск — культурная сталіца Беларусі» — скульптар Аляксандр Шапо. Ён
імкнуўся паказаць, што
працяг будзе і кожны
жыхар ці госць можа далучацца і працягваць пісаць летапіс культурнага
жыцця горада. Старшыня
Бабруйскага
гарвыканкама Аляксандр Студнеў

Мінскае гарадское аддзяленне СПБ
запрашае:
9 студзеня — на творчую імпрэзу ў літаратурны клуб «Слова» пры публічнай бібліятэцы № 3.
Пачатак а 17-й гадзіне.
10 студзеня — у літаратурны клуб юных літаратараў «Шабаноўскія званочкі» пры дзіцячай
бібліятэцы № 3. Пачатак аб 11-й гадзіне.
11 студзеня — на паэтычна-музычную імпрэзу
ў Мастацкую галерэю Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Пачатак
а 18-й гадзіне.
12 студзеня — у Школу юнага паэта пры Мінскім
гарадскім аддзяленні СПБ. Пачатак а 14-й гадзіне.

Магілёўскае абласное аддзяленне СПБ
запрашае:
10 студзеня — на творчую сустрэчу Анатоля
Прохарава з вучнямі СШ № 2 г. Горкі пад назвай
«Пісьменнікі, якія жывуць побач». Пачатак а 12.30.

адзначыў, што патэнцыял, які
закладзены ў сферы культуры
горада, будзе прымножаны. У
тым ліку дзякуючы дружнай
і зладжанай камандзе прафесіяналаў і аматараў, мастакоў, пісьменнікаў, музыкантаў
і проста неабыякавых. Далей
эстафету перадалі Наваполацку: горад адзначыць 60-годдзе! Мэр Бабруйска пажадаў,
каб яркія праекты і творчыя
адкрыцці 2018-га запальвалі
новыя імёны і дарылі незабыўныя эмоцыі ад сустрэч са светам прыгожага, працягваючы
традыцыі беларускай самабытнасці.
Праект «Культурная сталіца
Беларусі» пачаўся ў 2010 годзе. Першым гэтага статусу
быў удастоены Полацк. Далей
у статусе сталіцы былі Гомель,
Нясвіж, Магілёў, Гродна, Брэст,
Маладзечна, Бабруйск.
Марыя АСІПЕНКА

Праекты

Н

Супольнасць

Глядацкі
інтэрактыў
Т

элеканал «Беларусь 24» стварыў
інтэрактыўную карту Беларусі з
дапамогай гледачоў. Больш за 600 фотаздымкаў усяго за два з паловай месяца надрукавалі карыстальнікі розных
сацыяльных сетак. І гэта ўсё дзеля таго,
каб паказаць, як яны адкрываюць для
сябе Беларусь, і дапамагчы ў гэтым іншым. Больш за 15 тысяч мясцін маюць
турыстычную прывабнасць: з дапамогай удзельнікаў конкурсу «Я адкрываю
Беларусь» і ствараецца падрабязная
карта краіны, якая можа мець практычную карысць для вандроўнікаў,
паказаўшы не толькі прыгожыя, але
і гістарычна адметныя мясціны са
сваімі традыцыямі. Удзельнікі конкурсу перадавалі эстафету сваім сябрам,
такім чынам уцягваючы ў акцыю большую колькасць зацікаўленых. Сярод іх
было шмат прафесійных фатографаў,
тэлевядучыя, музыканты. У інтэрактыўнай карце ёсць свае катэгорыі — у
залежнасці ад цікавасці. Таксама з яе
дапамогай можна зрабіць нечаканыя
адкрыцці: напрыклад, ці бачылі вы
беларускія вадаспады ці ф’ёрды?

У крэпасці, ля Мухаўца

а рэалізацыю 16 мерапрыемстваў праекта «Капітальны рамонт, рэстаўрацыя і музеефікацыя збудаванняў Брэсцкай крэпасці ў МК
“Брэсцкая крэпасць-герой”» у 2018—2020 гадах плануецца накіраваць з
бюджэту Саюзнай дзяржавы 319 млн 215 тыс. расійскіх рублёў, паведамляецца на сайце Міністэрства культуры Беларусі.
У прыватнасці, прадугледжваецца распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі, рамонтныя і рэстаўрацыйныя работы на аб’ектах крэпасці, кансервацыя руін і бяспечны доступ у цытадэль (Цэнтральны востраў).
Пасля рамонту прадугледжваецца стварэнне трох самастойных музейных
аб’ектаў. Гэта экспазіцыі ў паўвежы паўднёва-ўсходняй казармы, якая будзе
прысвечана гісторыі Брэсцкай крэпасці, а таксама Усходнім і Пятым фартах.
У тым ліку сродкі будуць выдзелены на завяршэнне рамонту і кансервацыю
руін казармы 333-га стралковага палка, капрамонт моста цераз раку Мухавец
у раёне Музея абароны, дахаў паўднёвай і паўднёва-заходняй казарм.
Таксама ў планах — распрацоўка праектнай дакументацыі, капітальны
рамонт і кансервацыя руін Белага палаца, інжынернага ўпраўлення, руін ля
Холмскіх варот. У найбліжэйшы час у Брэсцкай крэпасці адкрыецца новая музейная экспазіцыя. Яе стварэнне прафінансавана ААТ «Газпрам трансгаз Беларусь», таксама выдзелены бюджэтныя сродкі.
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МАЛАЯ РАДЗІМА

Віктар Грамыка.

у музейнай экспазіцыі. Чалавек ваеннага
пакалення, член падпольнай арганізацыі Кастуся Заслонава ў Оршы, рэдактар газеты «Народныя мсціўцы», Віктар
Грамыка як ніхто іншы здолеў перадаць
драматызм і трагічнасць ваенных падзей, дасягнуць адчування нямога крыку
ў карціне. У 1960-я гады ён аддаў даніну
тэме Вялікай Айчыннай вайны ў сваёй
творчасці: «Салдаты», «Песня пра мой
атрад» і іншыя творы — своеасаблівыя
аўтабіяграфічныя сведчанні трагедыі мінулай вайны, якія пад пэндзлем майстра
здабылі эфект прысутнасці, датычнасці

Памяць

гледача да моманту, перажытага мастаком.
У гэты ж час фарміруецца і пейзажны код майстра: да ліку праграмных палотнаў належаць панарамныя эпічныя
пейзажы «Полымя лістапада», «Зямля»,
«Чырвоныя землі Полаччыны». Карціны сведчаць пра новае разуменне задач
пейзажнага жанру, пра знаходжанне
філасофскай дыхатаміі «малая радзіма —
Вялікая зямля», якая вызначыла ўвесь
наступны творчы шлях мастака.
Грунтоўны ва ўсім, Віктар Грамыка
актыўна заявіў пра сябе ў грамадскай
і выкладчыцкай дзейнасці. Каля 40 гадоў выкладаў у Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце, быў дэканам
мастацкага факультэта, кіраўніком персанальнай творчай майстэрні Беларускай
акадэміі мастацтваў. У 2000 годзе абраны
ганаровым членам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Творчасць Віктара Грамыкі нязменна суадносіцца з глыбокімі маральнымі
ідэаламі, высокімі ўяўленнямі пра сэнс
жыцця, ідэямі патрыятызму і любові да
сваёй зямлі і свайго народа.
Міра ІЎКОВІЧ

Шлях даследчыка

Геній харавой музыкі Н
У

легендарных асоб заўжды
ёсць легендарныя імёны:
Людмілу Барысаўну Яфімаву
ведаюць як «жалезную лэдзі»
беларускай музыкі, а такое імя
незаслужана не прысуджаюць —
яна аддала капэле імя Рыгора
Шырмы 30 гадоў жыцця, на працягу якіх кіравала калектывам,
выхоўвала яго як уласнае дзіця і
агортвала бацькоўскай любоўю. Словам, ад знакамітай мянушкі Маргарэт Тэтчэр Яфімава ўзяла слова «лэдзі» — яна
выхоўвала музыкантаў з жаночай далікатнасцю ды адданасцю справе.
Людміла Яфімава нарадзілася ва Украіне, вучылася ў
Ленінградскай кансерваторыі, а ў Мінск пераехала разам
з мужам-музыкантам і заўсёды адзначала, што пра гэта не
шкадуе: у беларускай сталіцы Яфімава знайшла прытулак
для музычнай душы адразу: 20 гадоў працавала ў мінскім
вучылішчы імя Глінкі, дзе заснавала канцэртны хор. Яфімаву можна назваць адналюбам — кожнай працы яна аддавала не адзін дзясятак гадоў, магчыма, таму і поспех, і
прагрэс быў заўважны.
Праца хормайстра ў капэле Шырмы стала для Яфімавай
вырашальнай, але не менш важнай яна была і для самога
калектыву: у гэты час капэла стала лічыцца нацыянальным
здабыткам і нарэшце заваявала папулярнасць у Беларусі і прызнанне за мяжой. Калегі кажуць, што Яфімава —
«геній харавой музыкі»: здолела дырыжыраваць хорам як
музычным інструментам, ёй падуладнае выкананне самых
складаных твораў і дзіўная, нетрадыцыйная трактоўка
кампазіцый. Асаблівым унёскам Яфімавай у айчынную
культурную скарбонку можна назваць любоў хормайстра
да беларускай музыкі: яна была нястомным прапагандыстам творчасці нашых кампазітараў, вялікую ўвагу надавала беларускай народнай песні і працягвала традыцыі
заснавальніка капэлы, за што яе адзначылі ганаровымі
званнямі і ордэнам Францыска Скарыны.
1 студзеня 70-годдзе адзначыў Васіль
Ткачоў, беларускі пісьменнік, драматург,
публіцыст.
1 студзеня 60-гадовы юбілей адзначыў
Рыгор Сітніца, беларускі графік, паэт.
2 студзеня 80 гадоў споўнілася Леаніду Елісееву, беларускаму жывапісцу.
3 студзеня 90 гадоў споўнілася Анатолю Бардовічу, беларускаму мовазнаўцу,
заслужанаму работніку вышэйшай школы Беларусі.
3 студзеня 60-годдзе адзначыла Наталля Залатарова, беларуская спявачка.
4 студзеня — 110 гадоў з дня нараджэння Яфіма Садоўскага (1908 — 1993),
беларускага празаіка, нарысіста, паэта.
4 студзеня — 90 гадоў з дня нараджэння Міколы Ваданосава (1923 — 2006),

Люстэрка тыдня:

ВЯЛІКАЯ ЗЯМЛЯ

Ю

білейная выстаўка народнага
мастака Рэспублікі Беларусь,
удзельніка Вялікай Айчыннай вайны Віктара Грамыкі ў Нацыянальным мастацкім
музеі адкрыла серыю персанальных экспазіцый класікаў беларускага мастацтва
ХХ стагоддзя.
Выстаўка, прымеркаваная да 95-годдзя
мастака, дэманструе невялікую частку
спадчыны таленавітага партрэтыста і
пейзажыста, майстра сюжэтна-тэматычнай карціны, які адлюстраваў подзвіг і
нясхільнасць беларускага народа падчас
вайны. Імя Віктара Грамыкі для многіх аматараў і знаўцаў мастацтва стала
сінонімам манументальнасці, эпічнасці, прасторы і шырыні, якіх можна дасягнуць у пейзажным мастацтве. З-пад
пэндзля Віктара Аляксандравіча выйшлі
цудоўныя пейзажы-карціны роднай зямлі, убачанай з вышыні птушынага палёту.
Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі
Беларусь захоўвае каля 40 твораў мастака, два з якіх упрыгожваюць пастаянную
экспазіцыю.
Хрэстаматыйнае палатно «1941. Над
Прыпяццю» — візітоўка мастака, якая
доўгія гады прадстаўляла яго творчасць

апрыканцы 2017 года ў Мінску развіталіся з Дзмітрыем
Якаўлевічам Бугаёвым, слынным беларускім літаратуразнаўцам і крытыкам, прафесарам, лаўрэатам Дзяржаўнай
прэміі БССР імя Якуба Коласа, членам Саюза пісьменнікаў
СССР, членам Беларускага ПЭН-цэнтра. Дзмітрый Якаўлевіч пачаў літаратурную дзейнасць у 1957 годзе, з 1964 па 2008 г. працаваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце.
Прачулыя словы пра Дзмітрыя Якаўлевіча на развітанні сказаў намеснік дэкана філалагічнага факультэта БДУ, дацэнт Павел
Навойчык. Ён прыгадаў словы ўдзячнасці, выказаныя Дзмітрыю
Бугаёву Васілём Быкавым... Развітальныя прамовы навукоўцаў і
пісьменнікаў — прафесара Вячаслава Рагойшы, дацэнтаў Уладзіміра
Навумовіча, Уладзіміра Кароткага — прагучалі як успаміны маладзейшых сучаснікаў і паплечнікаў: поруч з Дзмітрыем Якаўлевічам
яны прайшлі праз жыццёвыя выпрабаванні 1960-х — 2000-х гадоў,
якія былі таксама ж гадамі натхнення, супольнай творчай працы,
узаемнай падтрымкі на кафедры беларускай літаратуры БДУ.
Калегі з філалагічнага факультэта БДУ Людміла Карпава і Таццяна Бельская (Каваленка), загадчыца кафедры гісторыі беларускай
літаратуры БДУ Таццяна Казакова прыгадалі прынцыповасць,
бескампраміснасць Дзмітрыя Бугаёва-крытыка, дакладнасць яго
даследчыцкага пяра, майстэрства бліскучага і смелага лектара-педагога, яго шчодрасць садавода, які пакінуў сябрам цэлы сад прышчэпленых дрэў. «Вернасць прызванню», «Праўда і мужнасць таленту», «Спавядальнае слова», «Служэнне Беларусі» — гэта не толькі назвы кніг Д. Бугаёва, але і рысы яго творчай індывідуальнасці.
Шчырыя спачуванні ўдаве — Ніне Дзмітрыеўне, дзецям, унукам,
сваякам спачылага выказалі дацэнт Тамара Нуждзіна, якая прыехала на развітанне з Мазырскага педуніверсітэта, дзе яна студэнткаю
слухала лекцыі Дзмітрыя Якаўлевіча, і Людміла Чыгрынава, удава
народнага пісьменніка, з якім Дзмітрыя Якаўлевіча звязвала блізкае сяброўства.
Вучаніца Дзмітрыя Якаўлевіча, прафесар Галіна Тычко падкрэсліла значнасць плёну, што пакінуў пасля сябе Д. Бугаёў, які першы
пісаў пра рэабілітаваных Максіма Гарэцкага, Уладзіміра Дубоўку,
іншых творцаў 1920 — 1930-х гг. Па-мастацку заглыбленае слова ў
вянок памяці Дзмітрыю Бугаёву сказала паэтэса і даследчыца Ірына
Багдановіч.
Пахавалі Дзмітрыя Бугаёва на Паўночных могілках Мінска.
Алена КАСАЧ

беларускага празаіка, заслужанага
работніка культуры Рэспублікі Беларусь.
4 студзеня 70 гадоў адзначыў Валерый Іваноў, беларускі кампазітар,
заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі
Беларусь, народны артыст Беларусі.
5 студзеня 60 гадоў святкуе Ігар Бархаткоў, беларускі жывапісец.
6 студзеня 80-гадовы юбілей адзначае Уладзімір Арлоў, беларускі рэжысёр
тэлебачання, сцэнарыст, паэт-песеннік,
мемуарыст.
6 студзеня 70 гадоў споўніцца Наталлі
Рачкоўскай, беларускаму мастаку дэкаратыўна-ўжытковага мастацтва, жывапісцу.
6 студзеня — 70 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Шэлестава (1948 — 2017),

беларускага акцёра, заслужанага
артыста Рэспублікі Беларусь.
7 студзеня — 95 гадоў з дня нараджэння Віктара Сахненкі (1923 —
1973), беларускага жывапісца.
7 студзеня 80 гадоў спаўняецца
Людміле Лапцэвіч, беларускаму мастацтвазнаўцу.
9 студзеня 70-годдзе адзначыць Леанід Нікольскі, беларускі спявак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь.
9 студзеня — 75 гадоў з дня нараджэння Галіны Каральковай (1943 —
2001), беларускай актрысы, заслужанай
артысткі Рэспублікі Беларусь.
10 студзеня 85 гадоў спаўняецца Яўгену Сямёнаву, беларускаму мастаку.

3
свет
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вяткаванне Раства Хрыстова каталікамі з беларускай глыбінкі
патрапіла на першую паласу штодзённай амерыканскай дзелавой газеты.
Фотаздымак каляднай службы ў касцёле Дзятлава, што на Гродзеншчыне,
быў надрукаваны на першай старонцы папулярнага і аўтарытэтнага выдання The Wall Street Journal. Газета
звярнула ўвагу на святкаванне Раства
хрысціянамі ў розных кутках свету, і
ў цэнтры ўвагі апынулася работа фотакарэспандэнта Reuters у Беларусі
Васіля Федасенкі, які зняў калядную
службу ў касцёле Дзятлава.
апрыканцы года, які прайшоў
пад знакам 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, спадчына
Францыска Скарыны дабралася і да
В’етнама. 21 том факсімільных узнаўленняў кніг беларускага першадрукара Пасольства Беларусі ў В’етнаме падаравала Нацыянальнай бібліятэцы
В’етнама падчас урачыстай цырымоніі. Пасол Беларусі Уладзімір Гошын адзначыў важнасць развіцця
двухбаковага супрацоўніцтва ў галіне
культуры, якое спрыяе як умацаванню зносін паміж краінамі, так і духоўнаму ўзаемаўзбагачэнню народаў
Беларусі і В’етнама. Заўважна, што
кніжная спадчына Францыска Скарыны — першыя выданні на беларускай мове ў фондзе Нацыянальнай
бібліятэкі В’етнама, якая сёлета святкуе стагоддзе з дня свойго ўтварэння.
асійскі пісьменнік Барыс Акунін
павіншаваў з Новым годам
прыхільнікаў серыі кніг пра прыгоды дэтэктыва Эраста Фандорына ды
ўвогуле сваіх чытачоў праз публікацыю першай главы новага рамана на
асабістай старонцы ў Facebook. Раман «Не развітваюся», які з’явіцца ў
кніжных крамах 8 лютага (менавіта ў
гэты дзень 20 год назад выйшла ў свет
першая кніга серыі «Азазель»), стане
заключным у серыі гістарычных дэтэктываў «Прыгоды Эраста Фандорына». З 1998 года ў серыі з’явілася
14 кніг, тры з якіх («Азазель», «Турэцкі гамбіт», «Стацкі саветнік») былі
экранізаваныя. Праца над апошнім
раманам серыі завяршылася яшчэ ў
кастрычніку, але пазнаёміць чытачоў з пачаткам кнігі да яе афіцыйнага рэлізу аўтар вырашыў толькі пад
Новы год.
ведская акадэмія апублікавала
спіс намінантаў на Нобелеўскую прэмію за 1967 год (імёны прэтэндэнтаў на прэстыжную ўзнагароду
трымаюць у сакрэце 50 год з моманту
вылучэння на прэмію). Высветлілася,
што сярод іншых аўтараў быў названы расійскі пісьменнік Канстанцін
Паўстоўскі. Канстанціна Паўстоўскага вылучыў член шведскай акадэміі
Эйдвінд Юнсан (дарэчы, таксама
лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры), але Нобелеўскі камітэт адхіліў
яго прапанову. Акрамя Паўстоўскага,
у 1967 годзе не дайшлі да ўзнагароды
пісьменнікі Сэмюэль Бэкет, Луі Арагон, Альберта Маравія, Хорхе Луіс
Борхес, Пабла Неруда, Ясунары Кавабата, Грэм Грын, Уістэн Х’ю Одэн ды
іншыя. У выніку Нобелеўскую прэмію
па літаратуры атрымаў гватэмальскі
пісьменнік Мігель Анхель Астурыяс.
а сайце брытанскага ўрада апублікаваны пералік 1123 брытанцаў, якія па выніках 2017 года
атрымалі высокія тытулы і званні ад
каралевы Вялікабрытаніі Лізаветы II.
У спісе тых, хто атрымаў рыцарскі тытул, пазначаныя імёны ўдарніка гурта
The Beatles Рынга Стара і лідара гурта Bee Gees Бары Гіба, былога намесніка прэм’ер-міністра Вялікабрытаніі і экс-лідара партыі «Ліберальныя
дэмакраты» Ніка Клега, а таксама і
пісьменніка, паэта, драматурга і аўтара лібрэта Майкла Марпурга.
Агляд цікавінак ад
Дар’і ЧАРНЯЎСКАЙ
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Таццяна ФІЛІМОНАВА:

НІВОДНАЯ ПРОСЬБА НЕ ЗАСТАНЕЦЦА
БЕЗ УВАГІ ПРАФСАЮЗА
Новы год — новыя справы, новыя ідэі і, магчыма, адкрыцці.
Вядома ж, у кожнага — свае. Але ёсць і агульныя. Здаўна для
многіх з нас агульнай справай стаў удзел у прафсаюзным руху.
Што праўда, для большасці гэты ўдзел — пасіўна-назіральная
пазіцыя. Таму я ўпэўнена: сустрэча са старшынёй Беларускага
прафесійнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту
і турызму Таццянай Філімоновай нават для самых верных
прафсаюзу людзей адкрые штосьці нечаканае. А можа
(хто ведае), для кагосьці прафсаюз стане адкрыццём?..
Першыя дні новага года вымагаюць пачаць размову з пытання
традыцыйнага. Але банальнасць тут... нават хвалюючая.
Толькі што ўрачыста праводзілі ў гісторыю яшчэ адзін год.
Добры? Дрэнны?.. Непаўторны дакладна!

Фота Кастуся Дробава.

— Але ж у сферы культуры
працуюць людзі творчыя,
эмацыянальныя… Дзе эмоцыі, там часцей магчымыя
канфлікты і крыўды… Дык ці
можа звяртацца ў прафсаюз
работнік, якога незаслужана
пакрыўдзіў работадавец? Ці
можа разлічваць на падтрымку? Ці ёсць канкрэтныя прыклады такіх выпадкаў?
— Нагадаю: галоўная мэта
нашага галіновага прафсаюза — абарона сацыяльна-эканамічных правоў і законных
інтарэсаў членаў прафсаюза.
— Час падвесці першыя вынікі. Чым быў адметны 150 артыкулаў ПрацоўнаМенавіта мэтай і абумоўле2017-ы — як для прафсаюза, так і для Вас, Таццяна га кодэкса Рэспублікі Бена наша работа. Кожны мае
Васільеўна, асабіста?
ларусь утрымліваюць адпоўнае права звяртацца як
у галіновы прафсаюз, так і ў
— З вашага дазволу пачну з другой часткі пытання. сылку на калектыўны даФедэрацыю прафсаюзаў БелаМенавіта для мяне мінулы год стаў важны з прафесійна- гавор! Такім чынам, гэта
русі. І хачу запэўніць вас, што
га пункту гледжання, бо ў жніўні Пленум Цэнтральна- пашырэнне льгот і гаранніводная просьба, ніводны
га камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў тый як членам прафсаюза,
зварот не застанецца без увагі
культуры, інфармацыі, спорту і турызму абраў мяне так і іх сем’ям.
Вельмі важны аспект —
прафсаюза.
старшынёй галіновага саюза. Папярэднічала абранню
мая праца на пасадзе намесніка старшыні з 2005 года. бясплатная высокакваліДа нас штодзень звяртаюцНельга сказаць, што я кар’ерыстка і ўсе дванаццаць га- фікаваная юрыдычная даца нашы члены прафсаюза па
доў працы ў Цэнтральным камітэце імкнулася стаць памога, аж да прадстаўленрозных пытаннях: гэта і нестаршынёй. Скажу шчыра, працавала з задавальненнем ня інтарэсаў членаў прафзаконнае звальненне з рабоі ніколі не задумвалася пра кар’ерны рост, тым больш саюза ў судзе. Нагадаю
ты, і разлік заработнай платы,
мне пашчасціла працаваць пад кіраўніцтвам такіх таксама пра бясплатныя высокакваліфікаваныя маніто- і афармленне кантрактаў, і пытанні рэжыму працы і
выдатных асоб, як Мікалай Міхайлавіч Шаўцоў і На- рынгі стану спраў, кансультацыі і практычную дапамогу яшчэ многае іншае.
талля Пятроўна Аўдзеева. Для мяне гэта не проста ў афармленні неабходных дакументаў па ахове працы, у
Неаднаразова юрысты прафсаюза выступалі ў судах
тым ліку пры няшчасным выпадку на вытворчасці.
кіраўнікі — настаўнікі і сябры.
па справах членаў прафсаюза. Шмат прыкладаў, калі
Гарантаваная і матэрыяльная дапамога ў цяжкай нам удавалася адстаяць работніка. Асноўныя рычагі
Што да прафсаюза, то галоўная справа, зробленая
дзеля нашых членаў прафсаюза ў 2017 годзе, — прыняц- жыццёвай сітуацыі. Прычым не толькі са сродкаў ўздзеяння — гэта, зноў жа, сацыяльнае партнёрства:
це пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад першаснай прафсаюзнай арганізацыі, але і са сродкаў прафсаюзныя работнікі заўсёды спачатку тлумачаць
20 лістапада № 863 «Аб павышэнні тарыфных акладаў Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза ра- наймальніку, у чым ён памыляецца, і толькі тады, калі
(ставак) асобным катэгорыям работнікаў». Менавіта ботнікаў культуры, у цэлым усёй прафсаюзнай рэспу- наймальнік не хоча чуць прафсаюз, ідзём у суд.
бліканскай арганізацыі, а таксама
наш прафсаюз выступіў з ініцыяты— Якія планы выношваеце ў сваім кіраўніцкім
прафсаюзаў краіны.
вай прыняцця гэтага заканадаўчага
«партфелі»?
На якія гарантыі можа разлічваць чалаА
прадастаўленне
скідкі
ў
памеры
акта. Ініцыятыву падтрымала ФедэРазумееце, як доктар
25% на пуцёўкі ў здраўніцы Федэ- век у гэтым годзе?
рацыя прафсаюзаў Беларусі, якая налечыць чалавека,
рацыі прафсаюзаў Беларусі — і чле— Асноўныя планы на 2018 год — усталяваць дзве нодалей упэўнівала ўрад у важнасці і
дапамагае
яму выжыць,
нам прафсаюза, і іх дзецям!.. Дарэчы, выя прэміі Беларускага прафесійнага саюза работнікаў
своечасовасці прыняцця дакумента,
стаць здаровым, так і
на тэрыторыі Беларусі — 13 нашых культуры, інфармацыі, спорту і турызму ў галінах СМІ,
накіраванага на павышэнне зарплаты
работнік прафсаюза сваёй здраўніц. Не ўпэўнена, што ўсім вя- фізічнай культуры і спорту. Спадзяюся, што першыя
работнікам, якім даплачваюцца сроддома аб прадастаўленні скідак членам лаўрэаты атрымаюць Прэмію галіновага прафсаюза
кі для дасягнення памеру мінімальпрацай імкнецца дапапрафсаюзаў (якія ўваходзяць у ФПБ) ўжо ў маі.
най зарплаты.
магчы чалавеку не толькі
і іх дзецям пры карыстанні паслугамі
І вось нарэшце прычакалі. Згодна
Таксама, як і ў 2017 годзе, наш прафсаюз зробіць усё
працаваць у лепшых
турысцка-экскурсійнага ўнітарнага магчымае для далейшага павышэння заработнай платы
з пастановай, кіраўнікам культурнаумовах, але і садзейнічае
прадпрыемства «Беларустурыст» і работнікаў галіны культуры і мастацтва, а таксама галіасветніцкіх устаноў ды іх намеснікам,
яго адпачынку, робіць усё,
яго дачэрніх унітарных прадпрыемст- ны фізічнай культуры.
бібліятэкарам, мастацтвазнаўцам, маваў: маю на ўвазе пражыванне ў гасстакам, кіраўнікам кружкоў тарыфкаб ён адчуваў за сабой
І, вядома ж, усе набыткі, якія ёсць у прафсаюзе,
цініцах і на турбазах сістэмы ТЭУП будзем захоўваць і пашыраць.
ная стаўка (аклад) павялічваецца з
падтрымку, каб заўсёды
«Беларустурыст» з 1 сакавіка 2016 го15 да 25%. Акрамя таго, змяненне дыЯ з упэўненасцю заяўляю: у 2018 годзе кожны можа
ведаў, што ёсць, да каго
да. Мы сістэматызавалі работу і па разлічваць на ўсемагчымую дапамогу ад роднага прафяпазону карэкціруючых каэфіцыензвярнуцца
і,
галоўнае,
яму
вылучэнні дзецям членаў прафсаюза саюза.
таў з 3,5—1,00 на 4,18—1.00 дазволіць
не адмовяць, абавязкова
пуцёвак у дзіцячыя аздараўленчыя
зменшыць колькасць работнікаў галі— Як склалася, што Вы апынуліся ў прафсаюзным
лагеры з прадастаўленнем датацыі
дапамогуць.
ны з нізкімі заробкамі, якім якраз і
руху?
Гэта выпадак ці, можа, прызванне? З якімі прадзяржавы. У асобных выпадках гарабілася даплата да мінімальнай заблемамі сутыкаецеся падчас працы?
рантаваная і дадатработнай платы. Пастанова паспрыяе
— Цяпер я ўпэўнена: работа ў
зніжэнню сацыяльнага напружання ў працоўных ка- ковая дапамога з боку прафсаюза.
Кожны член прафсаю- прафсаюзе для мяне — прызванне.
Дададзім у гэты «спіс» турыстычлектывах і скарачэнню адтоку прафесійных кадраў
за можа разлічваць на Не было ніводнага дня, каб засумняныя злёты, спартакіяды, конкурсы,
з галіны.
Тым не менш мы лічым, што прапанаваныя меры не дзіцячыя навагоднія падарункі і мноабарону працоўных, сацы- валася ў абранай справе.
Разумееце, як доктар лечыць чалаў поўнай меры вырашаюць праблему даплат і могуць гае іншае… Дык ці варта стаць улаяльна-эканамічных правоў
века, дапамагае яму выжыць, стаць
стварыць канфліктную сітуацыю ў аплаце працы нізка- дальнікам прафсаюзнага білета?..
і законных інтарэсаў. Маю здаровым, так і работнік прафсаюза
аплатных работнікаў і спецыялістаў асноўнага віду
— Галасую «за». Вернасць прафсана ўвазе дзейсны кантроль сваёй працай імкнецца дапамагчы
дзейнасці. З гэтай прычыны плануем у найбліжэйшы юзу захоўваю ўсё працоўнае жыцза выкананнем на месцах
чалавеку не толькі працаваць у лепчас унесці прапановы па вырашэнні гэтай праблемы.
цё… Таму мне цікава, як дзяржава
заканадаўства аб працы
шых умовах, але і садзейнічае яго ад— У адрозненне ад савецкага часу, калі кожны з нас, сёння ставіцца да прафсаюзаў? Якія
пачынку, робіць усё, каб ён адчуваў за
і аб ахове працы, у цэлым
лічы, аўтаматычна меў у кішэні прафсаюзны білет, метады эфектыўнага ўзаемадзеянсёння мы маем выбар. Быць ці не быць у прафсаюзе, ня існуюць і рэальна працуюць у
заканадаўства, а таксама сабой падтрымку, каб заўсёды ведаў,
што ёсць, да каго звярнуцца і, галоўкожны вырашае сам. Дык чым можа быць прывабны сучаснай Беларусі?
норм калектыўнага даганае, яму не адмовяць, абавязкова данаш прафсаюз для кожнага яго радавога члена?
— Асноўны метад узаемадзеянвора, які змяшчае палапамогуць.
— Пра магчымыя плюсы можна гаварыць шмат. Ска- ня — сацыяльнае партнёрства, якое
жэнні, што паляпшаюць
Мне здаецца, што адказ на пытанне,
жу галоўнае. Па-першае, кожны член прафсаюза можа выбудоўваецца на падставе Генеральзаканадаўства.
ці
выпадковы я чалавек у прафсаюзе,
разлічваць на абарону працоўных, сацыяльна-эка- нага пагаднення паміж Урадам Рэспупавінны даць члены нашага галінованамічных правоў і законных інтарэсаў. Маю на ўвазе блікі Беларусь, рэспубліканскімі
га прафсаюза. Спытайцеся ў іх!
дзейсны кантроль за выкананнем на месцах заканадаў- аб’яднаннямі наймальнікаў і прафсаюзамі. На падставе
Што да праблем... Канечне ж, як у любой працы ёсць
ства аб працы і аб ахове працы, у цэлым заканадаўства, тарыфных пагадненняў паміж галіновымі прафсаюзамі
а таксама норм калектыўнага дагавора, які змяшчае па- і адпаведнымі міністэрствамі. На падставе абласных, свае праблемы і складанасці, але галоўнае, што яны выгарадскіх і раённых пагадненняў. І, зразумела, на пад- рашальныя. Трэба толькі якасна, з душой і, галоўнае, з
лажэнні, што паляпшаюць заканадаўства.
Па-другое, заключэнне калектыўнага дагавора па- ставе калектыўных дагавораў, якія дзейнічаюць непа- любоўю да людзей выконваць свае абавязкі.
між наймальнікам і прафсаюзным камітэтам. Каля срэдна ў калектыве.
Інеса ПЕТРУСЕВІЧ
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ДАРОГАМІ ЖЫЦЦЯ,
ДАРОГАМІ ЛІТАРАТУРЫ
Простыя адказы на няпростыя пытанні ад Алега Ждана
Класічная выява пісьменніка — і сёння, і сто гадоў таму —
строга апрануты чалавек за працоўным сталом. І яшчэ —
акуляры, рукапісы, друкарка, месца якой цяпер займае
камп’ютар... У такім абліччы жыве стваральнік характараў
і сюжэтаў ва ўяўленні сярэднестатыстычнага чытача. Вось
і Алег Аляксеевіч Ждан — заўсёды сціплы, разважлівы,
нешматслоўны — на фотапартрэтах выглядае гэтак жа.
Аднак за ўраўнаважанасцю звыклага вобраза — нястомны
вандроўнік, за плячыма якога — шмат пройдзеных дарог,
рэальных, геаграфічных, і віртуальных, літаратурных...

каханкі аддаюцца бязмежнай глыбіні
свайго шчасця... У стварэнні паўнавартаснай — разнастайнай, шматгалосай
і шматлюднай — карціны Мсціслаўля
акурат і ёсць мастацкая праўда рамана.
Прыход у горад войска іншай краіны
на чале з ваяводам Трубяцкім апісваецца не адно як дзяржаўны клопат князя,
не як рэтраспектыўны экскурс. Як гэта
ўсё прыйшло ў хаты і сем’і мсціслаўцаў,
як гэта змяніла іх жыцці — вось на чым
акцэнт і вось дзякуючы чаму прысвячэнне землякам не выглядае традыцыйным
сентыментальным рэверансам.
Каваль Ерамей пытаецца ў князя: «А
што, Міхайла Іванавіч, напраўду ты прысягаў князю Васілію ці дзеля прыліку?
Людзі рознае гавораць». І князь адказвае:
«Простае пытанне, а адказаць няпроста».
Алег Ждан уздымае ў творы шмат, здавалася б, простых пытанняў, на якія і праз
стагоддзі немагчыма адшукаць адназначна правільныя адказы. А сюжэтная лінія

Фота Кастуся Дробава.

У адным з інтэрв’ю Алег Ждан прызнаваўся, што не асмельваўся распачынаць
літаратурную працу, бо не адчуваў сябе
дастаткова «багатым духоўна». І дзеля
таго, каб выправіць сітуацыю, скіраваўся з сябрам у падарожжа. Цеміртау,
Ташкент, Алма-Ата (на той час), Брацк…
Уладкоўваліся на працу, колькі месяцаў
працавалі, каб назапасіць грошай — і
рушылі далей… Ці магчыма ўявіць такое
сёння? Аднак шлях духоўнага напаўнення, як уяўляецца па публікацыях таго
часу, быў абраны правільна.
Многія гаворку пра Алега Ждана акурат і распачынаюць з яго першых яркіх
публікацый у часопісах «Литературная
Россия», «Юность», «Дружба народов»,
з плёну і вынікаў вучобы на Вышэйшых
курсах для сцэнарыстаў і рэжысёраў, кніг
«У час развітання», «У гасцях і дома»,
«Па абодва бакі прахадной»… Аднак
адзін і той жа пісьменнік для рознага
пакалення чытачоў адкрываецца парознаму. Для мяне пісьменнік Алег Ждан
пачаўся найперш з гістарычнай прозы —
з раманаў «Князь Мсціслаўскі» і «Гасударыня і епіскап», аповесці «Беларусцы».
У сучаснай літаратуры гістарычная
тэма ў пэўным сэнсе рызыкоўная: яна
ўжо не настолькі запатрабаваная і актуальная, як, скажам, гадоў 20—30 таму.
Усё цяжэй стварыць гістарычную адпаведнасць пэўнаму часу на ўсіх узроўнях,
каб гэта выглядала праўдападобна, а
не «прыблізна». Калі гісторыкі ставяцца да мастацкай гістарычнай прозы з
недаверам, таму што бачаць шмат факталагічных памылак і храналагічных
неадпаведнасцяў, то для літаратуразнаўца важна іншае: мастацкая праўда тут
больш важкая за гістарычную. І калі яе
няма, то ніякая адданасць храналогіі не
зробіць раман цікавым.
Аднак у згаданых празаічных творах
складнік эстэтычны і праўдзіва-гістарычны ўдала спалучаюцца. Пісьмо аўтара падаецца лёгкім і нязмушаным (хаця
гэта і не азначае, што пісаўся твор на адным дыханні), адпаведная моўна-лексічная стылізацыя зробленая пісьменнікам
на высокім узроўні. Да гісторыі роднага
горада Алег Ждан звярнуўся невыпадкова — рана ці позна дарогі нават самага авантурнага падарожніка заўсёды
прыводзяць у тое месца, дзе ўсё пачалося. «Князь Мсціслаўскі», дарэчы, і прысвечаны землякам. Мяркую, што многія
мсціслаўцы сапраўды прачыталі твор з
цікавасцю. У рамане няма персанажаў,
прызначаных быць героямі, жаночых
вобразаў — быць музамі, альбо персанажаў, прызначаных аўтарам на ролю
нягоднікаў. Самае важнае ў творы, як
падаецца, менавіта адчувальная жыццёвасць дзеяння: гарадскія вуліцы жывуць
сваім клопатам, дзеці глядзяць на свет з
вышыні сваёй дасканаласці, а маладыя

Андрона Аблогі, таленавітага мастакасамавучкі, дадае ў апавядальную плынь
асабліва кранальныя ноткі і сведчыць
пра тое, што і за імглой стагоддзяў
пісьменнік здольны разгледзець унікальнасць асобнага чалавечага лёсу.
Гістарычная тэма не вызначальная для
творчасці Алега Ждана. Мабыць, проста
багацце мсціслаўскай гісторыі не пакідала выбару. Як, відаць, і роля дзядулі натхняе на стварэнне дзіцячых кніг. Акурат
напярэдадні юбілею ў Выдавецкім доме
«Звязда» выйшла новая кніга для школьнікаў «Вы яшчэ будзеце ганарыцца намі.
Маленькая аповесць з прызнаннем, загадкамі і іншымі тайнамі» (мастак Святлана Рыжыкава).
Аповед вядзецца ад першай асобы,
і тое, як у сталага творцы атрымалася патрапіць у лад мыслення падлетка,
выклікае захапленне. Аўтар праводзіць
сваіх герояў няпростым шляхам старэйшых класаў, пачынаючы з пятага («Пяты
клас — гэта вам не чацвёрты, тут усё
сур’ёзна», — адзначае галоўны герой).
Кампанія аднакласнікаў з чатырох хлопцаў і выдатніцы прыгажуні Аленкі…
не, не трапляе ў розныя прыгоды. Проста пражывае свае школьныя будні — з
радасцю, расчараваннем, цяжкасцямі,
сумневамі, першымі супярэчлівымі адчуваннямі сімпатыі і адчужанасці. Ужо
адзначалася, што апошнім часам у беларускай дзіцячай літаратуры зашмат фантастычных сюжэтаў (хай сабе і ў якасці
алегорыі рэальнасці). Магчыма, таму,
што такі сюжэт з большай верагоднасцю прыцягне ўвагу сучаснага школьніка.
Аднак пры гэтым важна, каб са старонак
дзіцячых кніг не знікала праўда — пачуццяў, учынкаў, думак. У гэтым сэнсе
героі Алега Ждана вылучаюцца. Калі
на першай старонцы яны захопленыя
тым, каб праславіцца на ўвесь свет нейкім незвычайным вынаходніцтвам альбо подзвігам, то на апошняй — проста
збіраюцца разам пагуляць у мяч ці схадзіць на возера. І бацькі, настаўнікі,
сябры будуць ганарыцца імі, не таму,
што яны здзейснілі нешта неверагоднанезвычайна-захапляльнае, а проста за
тое, што яны добрыя, чулыя, сумленныя.
Зрэшты, сапраўдная любоў не патрабуе
выканання ніякіх умоў. Яна можа быць
толькі безумоўнай. Менавіта пра гэта ў

Алег Ждан падчас адной з прэзентацый сваёй дзіцячай кнігі. 2013 год.

першую чаргу кніга «Вы яшчэ будзеце ганарыцца намі».
Аўтарскі голас у аповедзе хлопчыка
адчуваецца хіба ў дасціпнасці стылю.
Дзякуючы гэтаму дарослы чытач зможа
прыгадаць свае школьныя гады і, магчыма, праз гэта наблізіцца да свету перажыванняў свайго дзіцяці. На многіх
старонках гучыць і актуальная сёння
ў дзіцячай псіхалогіі тэма «адабранага
дзяцінства»: як мы, дарослыя, марачы
пра тое, каб нашыя дзеці былі наперадзе
планеты ўсёй, забіраем ад іх час, які мусіць быць прысвечаны адно дзяцінству.
Адзін з раздзелаў так пратэсна і называецца — «Не хачу быць выдатнікам»:
«Помню, у першым класе ўсе былі выдатнікамі… а цяпер выдатніцай засталася
толькі Лена... Цяпер яна ўжо асуджаная
быць выдатніцай да канца школы. А
можа, і ўсё жыццё». Менавіта яна, Лена,
ніколі не мае адпачынку і выходных, бо
ўвесь яе вольны час займаюць дадатковыя заняткі па розных прадметах («дадатковыя нядзелі і канікулы»). У такой
наіўнай форме юны апавядальнік спрабуе асэнсаваць глабальную псіхалагічную праблему.
Імпануе і тое, што ў аповесці не толькі вучні — сапраўдныя героі, але і настаўнікі. Часта ў аповедах пра школьнае
жыццё настаўнікі бываюць хадзячымі
наборамі штампаў. І яшчэ адметна: героі Алега Ждана маюць добрыя, часам
нават сяброўскія стасункі са сваімі настаўнікамі. І для такой ідылічнай карціны пісьменнік не надае школьным
настаўнікам нейкіх незвычайных рысаў
ці нетрадыцыйных метадаў выкладання. Не, яны насамрэч самыя звычайныя:
папросту добрыя прафесіяналы з чулымі
сэрцамі. Гэта не значыць, што аповесць
насычаная салодкім мёдам ідыліі. Аўтар
уздымае шмат праблем, што вынікаюць
з невырашальнага непаразумення паміж
старшакласнікамі, паміж вучнямі і настаўнікамі. Але без навязлівага маралізатарства.
Гэтым найперш і вылучаецца проза
Алега Ждана, ці то яна пра сучаснікаў,
ці то пра мсціслаўскую даўніну, ці то пра
дзяцей: спагадліва-чалавечым стаўленнем да сваіх герояў, якія нібыта проста
ўзятыя з жыцця. А ў жыцці мы, вядома,
па-рознаму неідэальныя. І тым цікавыя.
Жана КАПУСТА
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НА РОЗНЫЯ ГАЛАСЫ
Беларуская паэзія ў рускамоўным узнаўленні Івана Бурсава

В

пісьменнікаў ХІХ — пачатку ХХІ стст.
Толькі ў кнізе «Слово по кругу: Избранные переводы с белорусского» (Мн.,
1981), якая на працягу папярэдняга
дваццацігоддзя «складывалась не только в результате договоров с редакциями
и издательствами, но и по долгу сердца»,
змясціліся асобныя вершы ажно 33 беларускіх паэтаў — сучаснікаў І. Бурсава.
У 2011 г. мінскі выдавец Віктар Хурсік
даў святло яшчэ адной Бурсавай персанальнай анталогіі беларускай паэзіі,
названай «Шаги». Яе склалі творы 52 паэтаў, вершы якіх не ўваходзілі ў «Слово
по кругу». Гэта творы літаратараў ХІХ ст.
Я. Баршчэўскага, Я. Чачота, У. Сыракомлі,

адметным талентам, несумненна, валодае
І. Бурсаў, аўтар звыш 30 уласных паэтычных зборнікаў для дарослага і юнага
чытача, высока ацэненых рускай і беларускай крытыкай. Праўда, гісторыя мастацкага перакладу сведчыць: не кожны
выдатны паэт можа быць выдатным перакладчыкам. З другога боку, некаторыя
выдатныя перакладчыкі не здолелі належным чынам выявіць сябе ва ўласнай
творчасці. Значыць, існуе не толькі чыста паэтычны талент, але і своеасаблівы талент перакладчыка паэзіі — перакладчыцкі талент. І. Бурсаў, несумненна,
валодае такім талентам. Пра што ўскосна
сведчыць мноства названых кніг і аўта-

Фота Сяргея Панізніка.

ядомы паэт і перакладчык Іван Бурсаў нарадзіўся на ўсходзе Беларусі,
у горадзе Клімавічы, у сям’і афіцэра Савецкай Арміі. Першая мова, якой ён авалодаў, — руская. Але ў Клімавічах Іван
добра засвоіў і мову беларускую — дзякуючы кантактам са сваякамі (найперш
бабуляй), жыхарамі горада і навакольных вёсак, а таксама дзякуючы вучобе ў
Клімавіцкай беларускай школе.
Там ён, дарэчы, спасціг і некаторыя
гістарычныя перыпетыі існавання беларускіх зямель у складзе ВКЛ, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі, а таксама
адметнасці культуры і літаратуры Беларусі. У прыватнасці, са школьнага часу ў
яго сэрца назаўсёды запала санцадайная
паэзія Янкі Купалы, пра што ён хораша
сказаў у эсэ «Мой Янка Купала» і вершы
«Янка Купала». У выніку ўсяго гэтага
Бурсаў далучыўся да значнай часткі выдатных перакладчыкаў беларускай літаратуры на рускую мову, цесна звязаных
паходжаннем (або жыццём) з Беларуссю,
добрых знаўцаў беларускай літаратуры,
культуры і мовы, для якіх не патрэбна
ні падрадкоўнікаў, ні спецыяльных кансультантаў. Сярод такіх паэтаў-перакладчыкаў (некаторыя з іх, на жаль, ужо
адышлі ад нас) — Дзмітрый Кавалёў,
Навум Кіслік, Аляксандр Дракахруст,
Валянцін Тарас, Браніслаў Спрынчан,
Генадзь Бубнаў, Ігар Шклярэўскі, Пётр
Кошаль, Ізяслаў Катляроў, Фёдар Яфімаў,
Святлана Яўсеева і некаторыя іншыя.
Жыццёвы лёс І. Бурсава склаўся так,
што пасля заканчэння Літаратурнага
інстытута імя М. Горкага (1962) і непрацяглай працы ў часопісе «Нёман» (1962 —
1964) ён стаў пастаянным жыхаром
Масквы. Новыя творчыя сувязі з цэнтральнымі расійскімі літаратурнымі перыядычнымі выданнямі і выдавецтвамі
(найперш «Молодой гвардией»), як і працяг ранейшых кантактаў з аналагічнымі
беларускімі, у значнай ступені прадвызначылі колькасныя паказчыкі яго перакладчыцкай прадукцыі. З часам І. Бурсаў
увайшоў у першую дзясятку самых пладавітых перакладчыкаў беларускай паэзіі
на рускую мову за ўвесь перыяд існавання руска-беларускіх літаратурных сувязей. Вось толькі некаторыя кнігі, цалкам
перакладзеныя І. Бурсавым на рускую
мову: «Целиноград» (М., 1961), «Раскидач: Весёлые стихи» (Мн., 1969) і «Слыхал?» (Мн., 1983) Р. Барадуліна, «Голоса
расстояний» (М., 1964) Г. Бураўкіна, «Вечерние паруса» (М., 1969) У. Караткевіча,
«Одна любовь» (М., 1971) М. Сурначова,
«Основа» (М., 1972), «Лесной будильник»
(Мн., 1977) і «Солнечный клубочек»
(М., 1987) В. Зуёнка, «Птичье дерево»
М. Федзюковіча, «Песня твоей сестры»
(Мн., 1977) Е. Лось, «Красный жаворонок» (М., 1977) Г. Пашкова, «Закон воды»
(М., 1978) К. Цвіркі, «Лето круглый год»
(Мн., 1983) і «Черные аисты» (М., 1986)
В. Лукшы, «Тихий свет» (М., 1984)
У. Паўлава, «Там, где ходят босиком»
(М., 1990) Д. Бічэль-Загнетавай. Паўтараю: гэта толькі некаторыя асобныя
перакладныя выданні. Можна было б назваць яшчэ выдадзеныя ў Маскве і Мінску
паэмы «Над ракой Бярозай» і «Марат Казей» П. Броўкі, «Прыгоды дзеда Міхеда»
А. Астрэйкі, «Маўчанне травы» В. Зуёнка,
шэраг кніжак для дзяцей, а таксама некалькі празаічных твораў — аповесцей і
раманаў (В. Вольскага, А. Лойкі, А. Пальчэўскага), узноўленых ці самастойна, ці ў
садружнасці з іншымі перакладчыкамі
Але нашмат часцей знаёміў І. Бурсаў рускамоўнага чытача з беларускай
літаратурай не праз выдавецтвы, а праз
беларускі рэспубліканскі і колішні ўсесаюзны перыядычны друк. Па маіх падліках, перакладчык сродкамі рускай
мовы ўзнавіў многія творы беларускіх

Кансультант Іван Бурсаў ацэньвае вершы Яўгеніі Янішчыц.

В. Дуніна-Марцінкевіча, К. Каліноўскага,
А. Гурыновіча, Янкі Лучыны, Ф. Багушэвіча і інш., пачатку ХХ ст. — Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Багдановіча, Алеся
Гаруна, В. Ластоўскага, У. Галубка і інш.,
першых двух савецкіх дзесяцігоддзяў —
У. Дубоўкі, У. Жылкі, Міхася Чарота,
У. Хадыкі, В. Маракова, А. Александровіча і інш. Завяршаюць кнігу пераклады
асобных вершаў двух паэтаў «беларускага замежжа» — Алеся Смаленца і Ларысы
Геніюш, а таксама паэта-франтавіка, земляка перакладчыка Аляксея Пысіна.
Своесаблівасць «Шагов» — у наяўнасці
ў кнізе арыгінальных гісторыка-літаратурных нарысаў, якія належаць самому
перакладчыку: прадмовы («Самое богатое и чистое наречие…»), біяграм літаральна ўсіх паэтаў, творы якіх склалі
анталогію, і пасляслоўя, у якім перакладчык засведчыў сваю любоў да Беларусі, беларускай літаратуры і яе песняра
Янкі Купалы. Усё гэта выяўляе асноўную
мэту перакладу, як і выдання ў цэлым:
даць у рукі рускамоўнага чытача кароткі
сістэматызаваны падручнік (гісторыю і
адначасова хрэстаматыю) па беларускай
паэзіі першай паловы ХІХ ст. — 1930-я гг.
ХХ ст. Зразумела, такая мэтавая ўстаноўка была прадыктавана не дамовамі
«с редакциями и издательствами», а выключна «зовом» і «долгом» сэрца перакладчыка, яго ўдзячнасцю той зямлі,
якая яго нарадзіла і дала крылы для творчага палёту.
Вядома, галоўнае ў мастацкім перакладзе — якасць, ступень адэкватнасці
ўзнаўлення першакрыніцы, што ўключае
ў сябе не толькі сэнсавую дакладнасць,
але і захаванне эстэтычнай паўнацэннасці арыгінала. Перакладчыкі, асабліва твораў паэзіі, павінны абавязкова валодаць
паэтычнымі здольнасцямі, і не малымі.
Такімі здольнасцямі, больш за тое —

раў, перакладзеных ім на рускую мову,
прыхільныя водгукі чытачоў і крытыкаў
на гэтыя пераклады. У адваротным выпадку і аўтары не імкнуліся б трапіць на
яго перакладчыцкі «варштат», і рэдакцыі
часопісаў і выдавецтваў не заказвалі б і
не друкавалі б так часта яго пераклады.
Што ж яшчэ, апрача значнага таленту паэта-перакладчыка, прадвызначала і прадвызначае вартасць перакладаў
І. Бурсава? Відавочна, духоўная сугучнасць з аўтарамі і творамі, якія ён узнаўляў і ўзнаўляе. Прыгадваючы працяглы час творчага супрацоўніцтва
з маскоўскім выдавецтвам «Молодая
гвардия», перакладчык пісаў: «“Молодая
гвардия” — издательство молодежное,
и переводить, в основном, приходилось
молодых поэтов. В какой-то мере это облегчало работу — стихи современников
были близки по духу, по тематике, по
молодому видению мира». І тут жа дадаваў: «Но настоящим праздником было
для меня, когда выпадало переводить
стихи белорусских поэтов. Язык, на котором когда-то, сидя на “загавальне” —
на завалинке, пронзительно тихими могилевскими вечерами, пела бабушка с
подругами молодости “жнивеньские” да
“весельные” песни, — был не только понятен и близок, как и родной русский, —
но за ним было то, что можно определить, как память сердца».
Сапраўды, у перакладчыцкім даробку
І. Бурсава сустракаюцца, хоць і рэдка,
прычым на самым пачатку яго творчага шляху, пераклады з моў украінскай
(зборнікі вершаў Л. Кастэнка «Лучи земли» і Д. Паўлычкі «Быстрина», абодва
1960 г.), з некаторых іншых (пераклады
ў перыёдыцы часу навучання ў Літінстытуце імя М. Горкага). Аднак ад пачатку
1960-х гг. і да нашага часу ён — самаадданы паўпрэд-адналюб беларускай паэзіі ў
братняй Расіі.

У анталогію «Шаги», як было сказана,
увайшлі творы беларускіх паэтаў, якія
жылі стагоддзе, а то і больш, таму назад,
належалі да розных літаратурных кірункаў — рамантызму, рэалізму, мадэрнізму.
Творы размешчаны па храналогіі іх узнікнення, як і ў звычайнай хрэстаматыі.
Асобныя з іх («Гутарка Данілы са Сцяпанам», паэма Янкі Купалы «На Дзяды»
ранняя лірыка Якуба Коласа і інш.) на
рускай мове з’явіліся ўпершыню. Зварот да параўнальнай паэтыкі паказвае:
перакладчык усюды вытрымлівае асаблівасці вершаванай формы арыгіналаў — сістэму вершавання, вершаваны
памер, строфіку, рыфміку, паэтычны
сінтаксіс… Хаця, трэба адзначыць, не
заўсёды гэта лёгка давалася: беларуская
паэзія ХІХ ст. была пад моцным уплывам
польскай сілабікі, якая ў рускай паэзіі
спачыла яшчэ ў 1-й трэці ХVІІІ ст. Аднак
і тут І. Бурсаў знаходзіць творчы выхад.
Эквірытмічнасць захоўваецца дзякуючы
шматлікім пірыхіям, рытмічнай пераакцэнтуацыі.
Можа ўзнікнуць заканамернае пытанне: І. Бурсаў пераклаў многіх беларускіх
паэтаў, але ці ўсе яго пераклады аднолькава высокай якасці? Відавочна, адказ
тут не цалкам станоўчы. Хаця б па той
простай прычыне, што любая мастацкая
творчасць (а пераклад — гэта ж творчасць!) апрыёры не гарантуе заўсёды
выдатны вынік. У творчасці бываюць
як узлёты, так і спады. Да таго ж «перакладчык-шматстаночнік», які ўзнаўляе
многіх іншанацыянальных пісьменнікаў, сустракаецца і з аўтарамі, чáсава і
стылёва яму не блізкімі, нават далёкімі.
Перакладчыка няўдачы могуць падсцерагаць і тут. Хаця таленавіты і вопытны
прафесійны перакладчык (а менавіта
такім з’яўляецца І. Бурсаў) знаходзіць,
як правіла, выхад і ў дадзенай сітуацыі.
Гэтаксама як артыст шырокага творчага амплуа можа сыграць самыя розныя
ролі, перакладчык «шырокага профілю»
можа падладзіцца пад стыль і няблізкага
яму паэта, загаварыць ягоным голасам.
І гэты «голас», як відаць ужо з прыведзеных прыкладаў, розны ў розных паэтаў. Аднак пры мастацкім перакладзе неадменна ўзнікае і творчы дуэт. Асабліва
тады, калі сам перакладчык — выразная
творчая асоба, як у выпадку з І. Бурсавым. У паэтычным рознагалоссі — варта
толькі прыслухацца — заўсёды чуюцца і
ноткі перакладчыка. Яны — у паважлівым стаўленні да арыгінала, у імкненні
захаваць яго нацыянальную спецыфіку,
стылёвую адметнасць, у выкарыстанні
беларусізмаў (бульба, горелка, лирник вясковы, девчина), у дакладнай перадачы
беларускіх тапонімаў і антрапонімаў…
Праўда, што да апошняга, то ў кніжцы
«Шаги» нямала і прыкладаў разбежак у
гэтай перадачы. Так, побач з дакладным
напісаннем: Верига-Даревский, Чачот,
Барадулин, Панюшковичи, Беларусь і
інш. — недакладнае: Вериго-Деревский,
Чечот, Бородулин, Понюшковичи, Белоруссия і інш. Але гэта ўжо — прэтэнзія
не так да перакладчыка, як да выдаўцоў
анталогіі беларускай паэзіі, яе рэдактара
і карэктара…
У заключэнне хачу выказаць і вялікае
шкадаванне. Анталогія беларускай паэзіі І. Бурсава «Шаги» выйшла ў прыватным мінскім выдавецтве Віктара Хурсіка
ў колькасці… 64 экзэмпляраў. Знамянальны штрышок да не надта спрыяльных знешніх умоў сучаснага руска-беларускага паэтычнага перакладу! Ды ўсё ж
будзем спадзявацца, што не толькі мы,
але і паважаны перакладчык дачакаецца
перавыдання анталогіі ў адным з вядомых дзяржаўных выдавецтваў у самой
Расіі, і значна большым тыражом, як яна
і заслугоўвае.
Вячаслаў РАГОЙША
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ывае, што ў моманты найвастрэйшага душэўнага болю падаецца: ты — адзінокі ў сваіх перажываннях, цябе нібы не існуе для сусвету і для ўсіх
навокал. І для пісьменніка не застаецца іншага выйсця, як здзейсніць над сабой пэўныя высілкі і зрабіць
першы крок пераадолення. Каб крыху прыўзняцца
над сабой-ранейшым і трансфармаваць, сублімаваць
разбуральныя пачуцці ў нешта іншае. У мастацтва…
Пераасэнсаваць трагедыю і перастаць плакаць, але
прымусіць плакаць абыякавы сусвет.
Акурат з шэрагу такіх — кніга прозы Сяргея Календы «Падарожжа на край ложка» («Логвінаў», 2016), якая
намінавалася на прэмію Гедройца ў 2017 годзе.
Аўтар вызначае жанр як споведзь: «Спроба распавесці пра той боль, з якім жывеш, нягледзячы ні на што.
Асэнсаванне хваробы, смерці, жыцця, кахання і такой
з’явы, як “так склаўся лёс”»… Твор прысвечаны маме,
«якая з дзяцінства вучыла мяне, што я вольны выбіраць
дарогу, але нясу адказнасць за сваё права волі і жыццё».
У кнізе няма акрэсленага сюжэта. Лірычны герой
распавядае пра сваю маму, пра тое, як мяняецца яго
жыццё, калі становіцца явай страшны дыягназ самага блізкага чалавека — анкалагічнае захворванне. Пра
пакуты, душэўныя і фізічныя, на фоне якіх адбываецца
яго сталенне, не толькі фізічнае, але і духоўнае. Пра тое,
што далёка не кожны рызыкнуў бы вынесці на старонкі,
аддаць чытачу.
У літаратуры можна прывесці безліч прыкладаў, калі
аўтар, падрабязна апісаўшы свой душэўны боль, дыстанцыяваўся ад яго, выняўшы з душы, і… вылечыўся.
Так, Гётэ расказаў пра сваё безадказнае каханне ў рамане «Пакуты юнага Вертэра» і ачуняў ад яго. Максім
Багдановіч у апавяданні «Марына» апісаў душэўны стан
маладога чалавека па імені Базыль, калі той даведаўся,
што яго каханая бярэ шлюб (і мы пазнаем гісторыю яго

ўласнага кахання да Ганны Какуевай).
Вядома, што пасля ў Максіма яшчэ былі
глыбокія ўзаемныя пачуцці да іншай
жанчыны.
Твор С. Календы з першых старонак
не пакідае чытачу надзеі, што скончыцца добра. «…усё было тут і цяпер, на
гэтым бяскрайнім і завялікім для маёй
мамы ложку… мне хацелася памерці замест яе, я адчайна жадаў, каб усё, што з
ёй адбываецца, проста пакінула яе і я б
гэта ператрываў сам…». Аўтар згадвае
сваё дзяцінства, тое, як яго сям’я літаральна выжывала ў крызісныя 1990-я
гады ў тыповай камуналцы. Як маці,
насуперак надзвычай складаным жыццёвым абставінам, не «зламалася», не
апусціла рукі, а, наадварот, была прыкладам дабрыні і ўсёдаравальнай любові да людзей.
Так, гэты твор не столькі пра пакуты, як пра любоў.
У анатацыі сказана: «Не дазваляецца чытаць летуценнікам і людзям, якія шукаюць на старонках толькі
дабра, бо дадзеная кніга — страшная. Кніга пра жах
жыцця…». Але я найперш рэкамендавала б яе менавіта
летуценнікам, бо яна вельмі добра «прачышчае» мазгі і
размяжоўвае рэальныя праблемы і ўяўныя, сапраўдныя
каштоўнасці ад танных «падробак». І ў гэтым ужо яе
псіхатэрапеўтычны эфект для чытача.
У жыцці зазвычай спалучаецца трагічнае і камічнае,
высокае і будзённае, а смерць з’яўляецца яго часткай…
Твор С. Календы шчыры ад самых высокіх, «на адрыве»,
душэўных памкненняў і пачуццяў да самых звычайных
фізіялагічных падрабязнасцяў і побытавых апісанняў.
Часам падаецца, што ён перанасычаны ненарматыўнай лексікай. Але, чытаючы, разумееш, што гэта не

Займальная азбука
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алі мне было гады чатыры, я думала:
калі купюру ў 1000 старых рублёў разрэзаць нажніцамі напалам, то атрымаецца
дзве па 500 рублёў. А тут бацькам акурат
спатрэбілася «разбіць» купюру. Як жа на
мяне тады насварылася маці! А я, цалкам
задаволеная тым, што зрабіла, не магла
зразумець, навошта маці потым склейвала
купюру скотчам. Я ж так добра прыдумала!
Вось менавіта дзеля таго, каб не адбывалася такіх дзіцячых «геройстваў», і напісана
кніга славутага дзіцячага пісьменніка Уладзіміра Ліпскага «Грошык і таямнічы кошык»
(«Адукацыя і выхаванне», 2017). Яна вырасла з супольнага праекта часопіса «Вясёлка»
і ОАО «АСБ Беларусбанка». Герой аповесці
Грошык знаёміць дзяцей са сваімі прыгодамі ў Краіне фінансаў, дае ўрокі
фінансавай адукацыі. Выданне разлічана на дзяцей ад 6 год, аднак разглядаць цікавыя ілюстрацыі таленавітай мастачкі Кацярыны Білан будзе
цікава чытачам самага рознага ўзросту.
Стварыць свайго нестандартнага героя — заўсёды рызыка. Ці будзе ён
успрыняты дзецьмі з такой жа цікавасцю, як блізкія ім героі мультфільмаў і казак? Ці зможа герой стаць такім жа любімым, як, напрыклад,
шведскі Карлсан (дарэчы, таксама вельмі нестандартны герой)?
Для стварэння такога героя патрэбны сапраўдны талент і пісьменніка,
які прыдумаў яго, і мастака, якому давялося героя «адмалёўваць». Праўда,
стаць народным героем Грошык паспеў яшчэ да выхаду кнігі. Дзеці з ўсёй
краіны сачылі за яго прыгодамі на старонках часопіса «Вясёлка», з нецярпеннем чакалі новыя нумары, малявалі, пісалі пра яго вершы і нават казкі. І вось нарэшце выйшла і кніга, у якой сабраны ўсе прыгоды Грошыка.
Упершыню ў нас дзецям тлумачацца пытанні фінансавай сферы. Кніга
карысная не толькі для малодшых школьнікаў, якія, безумоўна, будуць
захоплены авантурамі героя, але і для бацькоў, якія даведаюцца з кнігі
шмат цікавых фактаў пра гісторыю грошай. Гэтаму дапамогуць раздзелы
«Сакрэты ад Грошыка» і «Фінансавая азбука», а праз «Школку Грошыка»,
дзе змешчаны загадкі і рэбусы, чытанне можа стаць яшчэ і займальнай
гульнёй.
Нездарма другая назва кнігі — менавіта «Азбука фінансавай граматнасці». У тэкст уводзяцца факты пра праекты Беларусбанка (напрыклад,
выпуск дэбетавай карткі, якая прызначана для дзяцей ад 6 да 18 год),
банкаўскую сферу ў агульным. Уладзімір Ліпскі на займальных прыкладах тлумачыць чытачу асноўныя паняцці фінансавай граматнасці, дае
складаныя азначэнні, якія тлумачацца простымі, даступнымі для дзяцей
словамі, уступае ў дзецьмі ў дыялог. За авантурамі Грошыка навучанне
праходзіць незаўважна.
Прэзентацыя кнігі адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі
Беларусь. Было свята: госці паслухалі ўступнае слова аўтара кнігі і спевы вакальнай студыі Таццяны Волчак «Song», паглядзелі паказ дзіцячай
калекцыі дызайнера Лідзіі Барынавай, паўдзельнічалі ў інтэрактыўнай
гульні, якую правёў Васіль Дранько-Майсюк. Прэзентацыя — яшчэ адзін
крок кнігі да сваёй аўдыторыі, да дзяцей, магчымасць наблізіцца да іх.
Маленькая госці з захапленнем гарталі кнігі і разглядалі цацку-Грошыка,
узгадваючы прыгоды, з якімі яны ўжо пазнаёміліся на старонках часопіса «Вясёлка».
Калі вы зацікаўленыя ў тым, каб навучыць дзіця з маленства беражліва
ставіцца да грошай і разумець, як важна іх не толькі зарабляць, але і захоўваць, — выданне «Грошык і таямнічы кошык» менавіта для вас.
Марыя ГАРДЗЕЙ

дзеля эпатажу. Такая лексіка выкарыстоўваецца менавіта ў тых месцах, дзе
герой праходзіць праз самыя драматычныя сітуацыі. Мацюкі быццам выконваюць нейкую ахоўную функцыю:
не пусціць адчай яшчэ глыбей, у падсвядомасць, не даць герою «ўпасці»
яшчэ ніжэй, у беспрасвецце, у невараць. Вось, напрыклад, герой наведвае
маці ў лякарні напярэдадні аперацыі:
«…Яна стаіць, такая маленечкая зусім,
у пухнатым халаце, які ёй набыў бацька,
новы такі, пухнаты халат, блакітны…
я яе гладжу па плячы… на большае я
не здольны, грэбаны сухар, гандон…
я на большае не здольны! Канешне!
Я ўкладаю ўсю сваю моц, каб толькі не зараўці, як апошні ёлупень, каб
не заліць гэты калідор сваімі слязьмі і саплямі, сваёй
цёплай крывёю, якая, я ўпэўнены, яшчэ адзін крок — і
проста вадаспадам хлыне з вачэй! …Я ні ў якім разе не
маю права заплакаць! Я АБАВЯЗАНЫ быць моцным
і падтрымаць яе!»
Прыклады біяграфій знакамітых творцаў пераконваюць: перш чым яны сталі тымі, кім паўсюль захапляюцца, яны прайшлі праз шматлікія выпрабаванні, якія
«зрабілі» іх характар. Праз страты, пакуты, цяжкія абставіны. Усё гэта можа з’яўляцца фактарам росту. «Тое,
што нас не забівае, робіць мацнейшымі…». Мяркую,
што аўтар споведзі дасягнуў пэўнай папулярнасці, у яго
ўжо ёсць сваё адметнае імя ў літаратуры. І гэта толькі пачатак. Не ў апошнюю чаргу дзякуючы таму, цераз
што яму давялося прайсці.
Таццяна БУДОВІЧ-БАРАДУЛЯ

Казачная нявеста
запрашае ў чароўны свет
«Нявеста для Базыля» — так
называецца новы зборнік,
што нядаўна пабачыў свет у
выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў папулярнай серыі
«Беларуская аўтарская казка»
(укладальніца Аксана Спрынчан). Апрача добра вядомых
аўтараў, што даўно плённа
працуюць у названым жанры,
прадстаўленыя аўтары, якія
толькі пачынаюць свой «казачны» шлях. І, мяркуючы па ўсім,
з заяўкай на поспех. Іх нельга назваць пачаткоўцамі, бо
ўсе ўжо маюць пэўны досвед у
літаратуры. Хутчэй — новая хваля, яны нясуць новыя ідэі, свежыя вобразы ў дзіцячую
літаратуру.
У кнізе прадстаўлены розныя казкі адзінаццаці аўтараў. З добра вядомых імёнаў —
Генадзь Аўласенка, Анатоль Зэкаў, Серж
Мінскевіч, Віктар Шніп і Алег Аблажэй. Творы моцна розняцца паводле тэматыкі. Калі
ў рачных прыгодах Генадзя Аўласенкі цікава
назіраць за жыццём рыб у вясковай рэчцы, то
казку Анатоля Зэкава «Як хлопчык Кастусь з
ліфтам паразумеўся» можна аднесці хутчэй
да лёгкай дзіцячай фантастыкі. А поўную чараўніцтва гісторыю Сержа Мінскевіча «Чорная закавыка» варта запісаць да фэнтэзі: тут і
чараўніцы, і феі, і размовы са змеямі і птушкамі. Казка ад Віктара Шніпа нагадвае прыгожы
міф пра няроўнае каханне, які пераносіць у
часы князёў і князёўнаў. А рамантычная гісторыя Алега Аблажэя — з рыцарамі, прыгожымі дамамі і каралямі — знаёміць з наравістай
гераіняй, якая паводзіцца насуперак загадам
тырана-караля.
Не менш цікавыя, створаныя на любы густ,
і казкі аўтараў-пачаткоўцаў. Напрыклад, яшчэ
адна гісторыя пра каханне — фэнтэзійная казка «Жаўнер i вужалка», дзе вас чакаюць прыгоды і сустрэчы з персанажамі беларускага
фальклору — злыднямі, Вужыным Каралём
і яго прыгажунямі дочкамі вужалкамі. Дзеля
кахання да адной з іх адважны жаўнер гатовы
прайсці праз усе выпрабаванні, нават пазмагацца з ліхадзеямі. Чакае чытача прыгодніцкая сустрэча з міфалагічнымі героямі і ў казцы
«Змеева Дуброва» Юльяны Пятрэнкі, якая
апавядае яшчэ пра тыя далёкія часы, «калі
воўк авечак пасвіў і рыбы міжсобку размаўлялі». Тут не толькі Князь Змяіны, але і пачвара

падземная Жыж, і багіня смерці Паляндра са сваімі сёстрамі.
Страшна і цікава, нават хутчэй
страшна цікава.
Выдуманыя гісторыі ўдала
мяжуюць з гісторыямі амаль
рэальнымі, але ад таго не менш
казачнымі. Таццяна Барысюк
прапануе чытачам сваю казку
«Дванаццаць подзвiгаў пацучыхi Дусi», прысвечаную рэальнай пацучысе Дусі Трэцяй,
якая з цікавасцю чытае «Жаночны каляндар» і «Паэтычны
слоўнік», разважае па-філасофску і да спраў ставіцца з «навуковым падыходам». Адразу некалькі гісторый
пра жывёльны свет, але ўжо дакладна казачных, прапануе і Мікола Кандратаў: як чалавек
і бабёр сябравалі ды дапамагалі адно аднаму
і пра каханне бусла i жабкi, якая напрыканцы
казкі ператвараецца ў прыгажуню буслiху. Не
забыліся і на чаканне вясновага сонца доўгімі
зімовымі вечарамі: Ігар Кузьмініч апавядае,
хто прывёў вясну і чаму коцікі вярбы — вясновы знак.
Галоўная ж казка — «Нявеста для Базыля»
Галіны Пшонік — гэта цэлая фэнтэзійная
гісторыя, у якой лялькі ажываюць і паводзяць сабе як людзі: высвятляюць адносіны,
выбаўляюць адно аднаго, рамантуючы сяброў
пасля таго, як іх паламалі дзеці. Нават маюць
сваіх амаль міфічных герояў, як выдатны
асілак Севярын. Лялькі на чале з Базылём
падарожнічаюць па пакоі сваёй гаспадыні
дзяўчынкі Яначкі, як па казачным каралеўстве
ў пошуках зняволенага асілка, што дапаможа
навесці парадак у лялечным каралеўстве. Напрыканцы гісторыі нявестай Базыля становіцца звычайная добразычлівая лялька Наста,
а не прыгажуня Матыльдачка, а лялькі навучаць сваю гаспадыню сачыць за цацкамі і
больш ніколі не ламаць іх.
Асобна варта адзначыць і аздабленне кнігі,
над якім працавалі сем мастакоў. Мастацкі рэдактар кнігі — Надзея Барай. Вокладку ўпрыгожвае выява вужалкі — ілюстрацыя да казкі
«Жаўнер i вужалка» Элеаноры Ляхновіч. Казку «Забароненая сукня», якой і распачынаецца
зборнік, аздобіў сам аўтар — Алег Аблажэй.
Казачны настрой ствараюць і ілюстрацыі Міхася Дайлідава, Вольгі Дзятко, Валянціна Макаранкі.
Алег ГРУШЭЦКІ
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Майскія дзьмухаўцы
Яўген ХВАЛЕЙ

Міколу Маляўку

Бусліха
Адзінотніца-бусліха
Зажурылася ў гняздзе...
Дзе твой бусел,
нарачоны?
Адкажы мне,
любы дзе?
Можа, ён падбіўся ў лёце
Альбо ў бойцы голаў склаў?
Горш, калі табе ён здрадзіў,
Не падаў табе крыла...

Светлавалосыя дзьмухаўцы,
Прашу: не сівейце
І не старэйце,
Залатыя чупрыны узвейце,
Быццам казачныя малайцы.

***
Знікае дзень, знікае час,
знікаюць гарады.
Знікае ўсё амаль, але
Ты застаешся, Ты...

Пад песню і мару вясны
У даўняе лета вярніце,
Дзе сонца стаіць у зеніце
У краі родным, лясным.

Згасаюць зоры, сонца згасне
і згасне ўсё амаль.

Канец лета
А-і

Ды толькі дух Твой —
вечны дух! —
ззяць будзе,
бы крышталь.

Апошняму дню лета
Пракурлыкалі жураўлі.
Па-над хатай маёю, таполямі
Паляцелі на край Зямлі.

***

Мне пакінулі успаміны,
Быццам гукі свае ў вышыні.
І гляджу я туды,
Фота Кастуся Дробава.

Адзінотніца-бусліха—
Не жыццё, а трын-трава.
Хто ты ёсць?
Сама нявіннасць
Ці бяздзетная ўдава?

Сонцападобныя дзьмухаўцы
Непераможныя,
быццам байцы,
Непадуладныя вострай касе —
Зноў адрастаюць,
цвітуць у расе
Ці на лужку,
там, дзе парк «Бангалор»,
А ці на лузе,
дзе Нёман і бор.
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Сцяжынка памяці,
прашу, не зарастай,
вядзі туды —
ў дзяцінства дзіўны край,
каб там я змог,
шчаслівы,
на арэлях
зноў узляцець
вышэй за небакрай.
Не зарастай,
ратуй ад роспачы,
мне трэба
туды вяртацца
хоць на міг —
н е з а р а с т а й...

***
…І спыняецца, спыняецца там Час,
і сутонне ахінае моўчкі нас.
Там сказаць штось небу хоча мора,
вейкі змружвае бязмежная Прастора.
…Сціхла мора. І настаў час нематы.
«Я» знікае там. І над бязлюддзем
у адно сальёмся я і Ты.

***
Зямля — ядро,
выпушчанае кімсьці з гіганцкай
катапульты…
Куды ляціць
і дзе ўпадзе яно,
не ведае дакладна аніхто,
й ніхто не ведае,
што там чакае нас:
змрок хцівы ці нязгаснае святло.
………………
Дрыжым за будучыню,
за дзяцей сваіх,
ядро ж —
заўжды спакойнае,
яму усё адно.
Яно ляціць імкліва праз стагоддзі
й праз россып зор сівых,
відаць, на дно
Сусвету…

На лесвіцы жыцця
Іду павольна, асцярожна я
уверх па стромкай лесвіцы жыцця.
Раней ішоў я з мараю аб шчасці,
а зараз думка: «Хоць бы ўжо не ўпасці!»
мне б’ецца ў скроні, і вакол нікога,
надзея толькі на сябе і Бога;
самотна, цяжка, але ж толькі
не спыніцца —
а там хоць ураган, хоць навальніца!
Прайсці свой шлях у невядомасць
да змяркання,
бо у мінулае —
уніз —
няма вяртання...

Галаву закінеш скрушна
І клякочаш —
ці завеш? —
На маёй старой таполі,
Сэрца мне на часткі рвеш...

Бацькаў вальс
Заліваўся гармонік —
Серабрысты званочак.
І вярталіся бежанцы,
Адыходнікі з прочак.
Бацька мой вясной з фронту
Той гармонік прывёз
І мелодыю вальса,
Што пакінуў абоз.
І гучаў ён на хрэсьбінах,
На вяселлях гучаў,
Гэты вальс незвычайны,
Што за сэрца ўсіх браў.
Часцяком і слязіну
Выганяў ён з вачэй
Тых удоў, што не зналі
Ані дзён, ні начэй.
Кавалеры паненак
Выбіралі пад вальс
І круцілі, як вір той
Круціць хвалі падчас.
Я малечай таксама
Гэты вальс танцаваў
На стале, казаў бацька, —
Ён з усмешкай іграў...
Маладыя музыкі,
Вальса вам нестае.
Я найграю мелодыю —
Падхапіце яе...

дзе не вернецца
Тое, што было ў летнія дні...
Там язмін цвіў каля паркана —
Захлынаўся, бывала, я ім.
І півоня твая так палала
З гладыёлусам белым маім...
Ці вяргіні,
а ці шыпшыны
Лёсы ў нас?
Хоць цяпер адкажы,
Дзень апошні жураўліны
Лета,
што ўжо стаіць на мяжы...

***
Серабрысты месяц-чоўнік
Сярод неба, як між мора,
Ты вазьмі мяне,
вандроўнік,
Даплыві да майго бора...

***
Пад небам высокім,
Дзе зоркавы воз,
Пад сонцам і хмарамі нізкімі,
Нібыта Хрыстос,
Вядзе цябе лёс —
што там
За вярстою няблізкаю?
А ты ўсё далей і далей ідзеш...
Дні над табою маланкамі бліскаюць...
Каля ног, абстрыканых травой,
Цвыркуны, як секундныя стрэлкі,
Стракочуць.
Нахіляецца лёс над табой,
Быццам ты над грудочкам са скочкамі.

Наталля КУЧМЕЛЬ

***

***
Лягла павуціна
паміж зёлак густая,
Акрыта расою, —
ты ж ідзеш проста так.
Ці штось выпадкова
пакладзеш ці паставіш —
А сэрца з сусветам
ужо трапіла ў такт.
І ты задыхнешся
паўнатою натхненнай
І выдыхнеш моўчкі
адчуванні свае:
Хвала прыгажосці
ненаўмыснай, імгненнай
Ды хвілі нядзейства,
каб забачыць яе.

Дажджом, лістотай, туманом
клубіцца свет.
У мокрым вечары — размыты сілуэт.
І як праз слоту прабіваецца ліхтар,
Вачэй прадонні асвятляюць
бледны твар.
Клубіцца свет дажджом, лістотай,
туманом —
То восень дыхае запозненым цяплом.
І, як святла прамень — у мокрым
хадніку,
Ты застанешся адлюстрованы ў радку.

***
Зноў звыкла і запознена тужу,
Ішоўшы ўночы вуліцай пустою,
Што гэта я табе не раскажу,
І гэтае, і гэта, і вунь тое…
Адно суцешыць: можа, ў Бога, там,
Што б ні сказала, — ведаеш і сам.

***
Раве, бурчыць рэфрыжэратар,
Пасоўвае сябе з пакутай.
Прахожы — дзядзечка вушаты —
Глядзіць на раніцу надзьмута.
А раніца стаіць над светам,
Над галубінаю гайнёю,
І дрэвы жоўтыя сагрэты
Яе апошняй цеплынёю.

***

***

На зломе жнівень. Дзень на зломе. Сонна
Прымружыў вочы свет.
Нібы бабулька, зморанае сонца
Куняе неўпрыкмет.

Ясны дзень — ды гнецца долу дым.
У кустоўі сварацца дразды.
Храм; і на парозе храма ўзнік
Чалавек мурзаты — будаўнік.

І па задворках, не крануты ветрам,
Жыве такой парой
Пах пустазелля, стомленага летам
І плоднасцю сваёй.

Са спаруды гэтай — на вякі —
Вызірнуў, маленечкі такі,
Усміхнуўся сонцу і драздам —
І вярнуўся. Дабудоўваць храм.

Васіль ТКАЧОЎ

Проза

Літаратура і мастацтва

№ 1 5 студзеня 2018 г.

9

ПЕРФАРАТАР —
ХУЛІГАН
І ВЫРАТАВАЛЬНІК

Апавяданне

Я

краз у гэтае імгненне сціх перфаратар і амаль
сінхронна Ціханчык выключыў ваду, таму ён
пачуў суседку, адказаў:
— У ваннай я! Мыюся.
— Табе, можа, спінку пацерці? — пырскнула смехам
Дзіна і затуліла рот далоняй: — Божа, што я кажу, ці
не лішняе?
— Я сам!
— Прабач, я ж зусім забылася: ты ж у нас — Сам. —
Дзіна села на табурэт. — Дзіўна, а з якога часу ты стаў
гэтым самым Самам, га, Сцяпан Пятровіч?
З ваннага пакоя пачулася бурклівае:
— Не замінай, кажу, я мыюся.
Дзіна ўздыхнула:
— Хоць чаго ж тут гадаць? З таго часу,
відаць, калі першыя крокі зрабіў: пусціце мяне — я сам… Я сам, я сам, я сам…
і пабег… і пайшло-паехала… Усё за дзяцей рабіў. Нават урокі: пусціце, я сам, вы
няправільна задачку рэшыце! Ну, і каго
выгадаваў? Носу не паказваюць дзеткі.
Ты нават Васілісе не дазваляў у школу
схадзіць на бацькоўскі сход: я сам! Яна
хоць ведала, у якой школе твае выпладкі
вучыліся? А, Сцяпан Пятровіч?
— Выйдзі!
— Ого! Гоніш? Нават так? — суседка ўсхапілася і зноў села. — Так-тактак-так! Дзверы ж былі не замкнёны,
між іншым. Уваходзь, хто пажадае! Я
і ўвайшла. Як гэта так: чалавек лезе ў
ванную, а дзверы не замыкае? У цябе ўсе
дома, сусед? Гэта добра, што зайшла я. А
калі б хто іншы? Га, маўчыш? Ты там не
захлынуўся, выпадкова? Ты нават вады з
ваннай нікому не дасі сербануць, ведаю
цябе: я сам!
У адказ суседка пачула:
— Не замінай мне думаць!
— Добра, не буду, — жанчына пахадзіла па калідорчыку, зноў села. — Хоць
што ў цябе тут красці! Ні тэлевізара, ні
пральнай машынкі… У цябе што, нават
тэлефона няма?
— Ідзі дахаты! — яшчэ больш гучна
папрасіў-параіў Ціханчык.

— Не, не пайду: а раптам табе ў ваннай дрэнна стане?
У такім узросце не жартуюць! Усё ж мы суседзі, прытым не маладыя ўжо — павінны клапаціцца адзін пра
аднаго.
— Зачыні дзверы з таго боку, смала!
— Не, не зачыню. Не рызыкну. Я калі ў ванную запаўзаю, абавязкова прашу каго-небудзь, каб пасядзеў у
пакоі — а раптам?.. Гады ж! Ціск і ўсё такое. Ды ты сам,
чуеш, сусед, пару разоў дзяжурыў у мяне ў мой лазневы дзень. Забыўся хіба? Не, не пайду: а раптам табе ў
ваннай сапраўды дрэнна стане?

Н

арэшце Ціханчык скончыў мыцца, выйшаў з
ваннай, з’язвіў:
— Мне стала добра. Пад перфаратар і тваю

ахінею.
— З лёгкай парай! — кіўнула Дзіна.
Толькі б пагаварыць, а тут зноў невыносна моцнае
стракатанне перфаратара. Дзіна ўзялася за нахабнага
перфаратаршчыка не на жартачкі:
— З гэтым трэба канчаць! Неадкладна! Усё, хопіць!
Надакучыла! Ні тэлік паглядзець, ні па тэлефоне пагаварыць! Генацыд! Самы сапраўдны! Зараз жа іду шукаць гэтага ўзурпатара! Усе кватэры абследую, да ўсіх
дзвярэй вуха прыстаўлю, але выведу яго, гада, на чыстую ваду!
— Не тарабань хоць ты! — строга запатрабаваў Ціханчык. — Тут з вамі крануцца можна! Астынь!
— Добра, ага… Дай чым у вушах пакалупацца — у
мяне палачкі з ватай скончыліся! Каб чутнасць лепшая
была.
— Я сам!
— Што ты сам? Вушы мне прачысціш?
— Разбяруся і прыму меры.
— О, ціха стала! Чуеш? — суседка ажно затрымала
дыханне і замгнула вочы. — Га? Чуеш?
— Гэта ненадоўга.
— Самы час нам пагаварыць… Пакуль ціха… Можа,
я прынясу графінчык, Сцяпан Пятровіч, га?
— Я сухі…

— Выдатна! Выдатна! Ты выйшаў з ваннай, з вады —
і сухі! Не кожнаму падфарціць.
— Я… я сухі закон вытрымліваю, — заікнуўся Ціханчык. — Ці табе не ведаць?
— А чым жа мне цябе тады ўзяць? І колькі можна
сябе за дзяўчынку выдаваць? Звычайна мужыкі клююць, як карасі на чырвонага чарвячка, на бутэлечку,
га, Сцяпан Пятровіч? З чаго пачнём? Ну, можа…
так, га? — Дзіна раптам агаліла сцягно, і Ціханчык
замахаў на яе рукамі, як на пракажоную: не-не-не,
толькі не гэта!..

Ё

н хацеў ёй яшчэ нешта сказаць, але толькі
хаўкаў ротам — не знаходзіў слоў. І калі зноў
затарабаніў перфаратар, Ціханчык перахрысціўся, заўсміхаўся, і ў гэтым пошуме быў чуваць яго
радасны і пераможны голас:
— Давай! Давай, братка! Ратуй мяне! Ты мой выратавальнік! Газуй не спыняючыся! Сцены вытрымаюць!
Дзіна нічога не разумела. «Што ён вярзе? Мыліць
шыю трэба таму ідыёту, на ягонай галаве перфаратар
размалаціць варта!» А пасля ўсё ж здагадалася, што да
чаго: Ціханчыку лепей было слухаць тарахценне той
штуковіны, чым яе заляцанні. Калі перфаратар дзяўбе
сцяну недзе ў суседняй кватэры, тады было не чуваць
жанчыны, і гэта старога жонаненавісніка надта радавала. Хоць ён і сам не адразу зразумеў, што перфаратар
— яго выратаванне ад надакучлівай суседкі.

Д

зіна, роспачна ўздыхнуўшы, моўчкі, але энергічна выйшла. Ціханчык правёў яе шчаслівым
позіркам. Новы год яны зноў не будуць сустракаць разам. А Новы год, вядома, як сустрэнеш, так і
правядзеш…
Перфаратаршчыку ж на ўсялякі выпадак Ціханчык
прыгразіў:
— Ну, а калі цяпер будзеш мне хуліганіць — знайду
і сам асабіста разбяруся! Чуў? Ты сваю справу зрабіў,
дзякуй, а цяпер — ша мне, каб ні пікнуў!..
І ён шырока ўсміхнуўся — парадаваўся ж, пэўна, што
сваё слова трымае. Дзівак, канешне. А мо проста —
дурань?..

Фота Таццяны Блахіной.

С

цяпан Ціханчык жыў адзін. Кватэра ў яго была
на другім паверсе, двухпакаёўка, і з таго часу,
як жонка і маці ягоных дваіх дзяцей паехала на
курорт і не вярнулася, больш з прадстаўніцамі слабага
полу спраў не меў. «Усе яны на адзін капыл — толькі абабраць і зняважыць, спляжыць, як жыватворнае і квітнеючае дрэва, мужчыну. Нагі жанчыны больш не будзе
ў маёй кватэры! Запомніце!..» І хоць ён так катэгарычна заяўляў сам сабе і біў кулаком у грудзі, жанчыны ўсё
ж у кватэры тады-сяды ў яго былі. Вось і сёння, якраз
за некалькі гадзін да Новага года, зазірнула суседка
Дзіна. Яна ўтапіла кнопку званка, пачакала, але калі
прыслухалася і за дзвярыма не пачула крокаў гаспадара, таўханула дзверы, і тыя паслухмяна адчыніліся. Суседка, мусіць жа, падумала: «Дзіўна! Каб ён, Сцёпка, і
не зачыніўся! Звар’яцець можна! Хіба што здарылася?»
А Ціханчык мыўся ў ваннай. Цурчэла вада, а тут яшчэ
нехта ў доме на ўсю моц эксплуатаваў перфаратар, то
дзе там пачуеш, што выдавілі з сябе тонкі піск дзверы
і шоргат крокаў суседкі. Здагадаўшыся, дзе гаспадар,
суседка, высока падымаючы ногі, асцярожна падышла
бліжэй да дзвярэй у ванны пакой і, уяўляючы мужчыну з намыленай галавой, загаманіла да яго:
— З глузду з’ехаў нехта! Колькі можна! Жах! І так цэлы
дзень тарахціць! З раніцы да вечара! Ці ёсць у чалавека сумленне? За што ж такое пакаранне?! Хто скажа?
Хоць бы ўжо перад святам уціхаміўся! Не наеўся —
не наліжашся. Ні тэлевізар дома паслухаць, ні цябе пачуць… Сцяпан Пятровіч! Ты мяне чуеш? Ты дзе?
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Імпрэзы

АДЛЮСТРОЎВАЕ
ЖЫЦЦЁ

П

адчас імпрэзы ў Гомельскай
цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А. Герцэна новыя кнігі
прозы «Беспутный Ян» і «Петля
Мебиуса» прэзентаваў член Саюза
пісьменнікаў Беларусі Аляксандр
Атрушкевіч. У яго скарбонцы —
некалькі зборнікаў. Піша на рускай
і беларускай мовах. Даўно друкуецца ў мясцовых і рэспубліканскіх
выданнях, пераможца літконкурсаў, лаўрэат абласной літаратурнай
прэміі імя К. Тураўскага.
Як падкрэслілі прыхільнікі таленту Аляксандра Атрушкевіча, яго
творы прыцягваюць арыгінальнасцю, цікавымі вобразамі, філасофскімі развагамі, адметным гумарам,
таму і запатрабаваны ў чытачоў.
Пра гэта гаварылі адказная за выпуск новых выданняў Міла Беразоўская, драматург і празаік Васіль
Ткачоў, паэт і журналіст Міхась
Болсун.
На кніжнай выстаўцы, якая ладзілася ў кніжніцы, былі прадстаўлены кнігі аўтара ды розныя
выданні, дзе друкаваліся яго творы. З задавальненнем слухалі прысутныя выступленне Аляксандра
Міхайлавіча, яго ўспаміны, разважанні пра месца чалавека на зямлі. Як прызнаўся творца, яшчэ са
школьных гадоў ён занатоўваў у
дзённік розныя цікавыя падзеі. Менавіта гэтае захапленне яскрава адлюстравалася ў прозе і вершах.
Ганна СЯМЁНАВА

АСАЛОДА
ДЛЯ ДУШЫ

У

Шчучынскім палацы творчасці дзяцей і моладзі адбылася сустрэча-прэзентацыя кніг паэта
Рычарда Бялячыца, выдадзеных
сёлета, — зборніка вершаў «Непазбежнае» і кнігі прозы «Са мной мой
дзень».
У запоўненай зале палаца панавала творчая атмасфера. У ролі
вядучага выступіў сам аўтар.
Пісьменнікі і літаратуразнаўцы з
Гродна — Ала Петрушкевіч, Юрка
Голуб, Валянцін Дубатоўка, Ала
Нікіпорчык, Янка Трацяк — падзяліліся ўражаннямі ад сяброўства з
паэтам на працягу многіх гадоў. Паэтычная атмасфера трымалася на
радках Рычарда Бялячыца, якія выдатна прачыталі навучэнцы студыі
«Эцюд» палаца творчасці. На фоне
класічнай музыкі гучалі лірычныя
замалёўкі з кнігі «Са мной мой
дзень» у выкананні педагога Наталлі Собаль.
Член-карэспандэнт
акадэміі
навук Беларусі, гродзенскі вучоны-біяхімік, прафесар Андрэй
Майсяёнак, даўнія сяброўскія сувязі якога з паэтам трымаюцца на
цікавасці да гісторыі і мінулага
нашага краю, прызнаўся, што асабліва дарагі тапанімічны аповед
Р. Бялячыца «Котранскі нераст».
Дарэчы, неўзабаве плануецца перавыданне.
Удзельнікі свята атрымалі душэўную асалоду. Чытачоў прываблівае шчырая ўлюбёнасць аўтара ў
родныя вобразы, якія падаюцца
звычайна не фатаграфічна, а як бы
між іншым, з глыбокім філасофскім
падтэкстам. Апошнім часам Рычард
Бялячыц удала спрабуе сябе ў прозе, якая прысвечана роднай зямлі,
яе выбітным асобам і мясцінам, сустрэчам з цікавымі людзьмі і аповедам пра запамінальныя падзеі.
Ірына ГУДАЧ

Кніжны свет
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Зацемкі з характарам
Чытаючы дзённікі Рыгора Барадуліна
Творчая зорка народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна
і надалей працягвае трывожыць, хваляваць, непакоіць.
І надалей, нягледзячы на няўмольную хаду гадоў (пайшоў
паэт з жыцця ў 2014 годзе), майстар красы, майстар спелага,
выпеставанага паэтычнага радка застаецца з намі, чытачамі
сапраўднай паэзіі. Мяркую, што многімі сваімі вершамі і надалей
Рыгор Іванавіч Барадулін будзе са сваім народам, з яго мовай,
з Беларуссю… Мусіць, таму і хвалюе, працягвае прывабліваць
кожная кропачка яго, Вялікага Паэта і яркага Жыццялюба,
біяграфіі, творчасці. Мусіць, таму кнігі яго запісаў (так і названы
чатыры выпускі ў «кнігазбораўскім» выданні — «Дзённікі
і запісы») уяўляюць сабой надзвычай цікавае мастацкае чытанне.
Першы выпуск сабраў запісы з 1951 па
1969 гады, другі — з 1970 па 1978, трэці —
з 1979 па 1982. І вось толькі што выйшаў
чацвёрты выпуск — з занатоўкамі ад 1983
па 1988 гады. Пачатак выданню «дзённікавага» Збору твораў Рыгора Барадуліна пакладзены ў 2015 годзе. Душа і сэрца, матор,
рухавік усіх кніг — добры сябар Рыгора
Іванавіча, калега па працы ў выдавецтве
«Мастацкая літаратура» Наталля Давыдзенка (яна вядомая як таленавіты, вельмі
цікавы, са сваім уласным творчым характарам паэт і празаік Марына Наталіч). Так
і пазначана ў выхадных дадзеных: «Укладанне, прадмова і тэксталагічная падрыхтоўка Наталлі Давыдзенка». Нізкі паклон
шаноўнай спадарыні Наталлі за такую
руплівасць, за такое беражлівае стаўленне да спадчыны народнага паэта Беларусі,
класіка нашай айчыннай паэзіі.
У прадмове да першага тома Наталля
Давыдзенка напісала: «Дзённікі, лісты,
запісы, зацемкі, накіды, чарнавікі — невычэрпная крыніца для больш глыбокага
спазнання і разумення любога чалавека, а
тым больш творчай асобы, творцы гэткага маштабу, як народны, сапраўды беларускі народны паэт Рыгор Барадулін.
Падрыхтаваны да друку збор дзённікаў,
кароткіх рабочых зацемак, паэтычных
накідаў і запісаў аб уражаннях ад шматлікіх паездак 1951 — 1969 гадоў — яркі,
змястоўны, шматфарбны калейдаскоп
грамадскага, побытавага, працоўнага,
творчага і асабістага жыцця Паэта…
Першы, шчасліва адшуканы дзённічак
васьмікласніка (1951; пісаны па-руску);
дзённік студэнта першага і другога курсаў
філфака БДУ і цалінніка (1955 — 1956);
першая замежная паездка пяцікурсніка ў
Польшчу (1958); працоўныя і творчыя паездкі па гарадах Беларусі: Брэст, Полацк,
Магілёў, Наваградак, Салігорск, Гродна,
Гомель, Нясвіж; па краях і рэспубліках
Савецкага Саюза: Эстонія (1960), Краснаярскі край, Тува, Хакасія (1964), Латвія
(1964, 1966, 1967), Далёкі Усход (1965),
Крым (1966), Азербайджан (1967), Узбекістан (1968) і родная Ушаччына — няпоўны і беглы пералік таго, дзе пабываў паэт,
што пабачыў, чым цікавіўся, пра што рыхтаваўся пісаць». І далей: «Галоўнай мэтай
для мяне як укладальніка было як мага
больш поўна сабраць, расшыфраваць і
спарадкаваць не толькі “цэльныя” дзённікі, але і шматлікія раскіданыя запісы і
“пункцірныя” зацемкі на хаду, нават калі
яны ўяўляюць сабой абарваныя сказы, не
заўсёды зразумелыя дэталі, бо іх натаваў
не марнатраўны падарожнік, а вялікая
творчая асоба, сур’ёзны назіральнік, якога цікавілі гісторыя і побыт незнаёмых
земляў, іншыя мовы і культуры, звычаі і
паданні, прамысловасць, будоўлі, сельская гаспадарка, нават статыстычныя
лічбы. Усё занатаванае аўтарам само па
сабе ўжо з’яўляецца гісторыяй, бо абмалёўвае часы для многіх даўно мінулага, не
заўсёды зразумелага, а то і невядомага.
Корпус асноўных тэкстаў дапоўнены вершамі, якія паэт не ўключаў у свае
зборнікі, у тым ліку самай першай паэмай “Зацвітаюць купавы” (1958 — 1959),
прысвечанай лёсу маці і бацькі, пра якую
сам Рыгор Іванавіч ніколі не згадваў, а
таксама россыпам сяброўскіх эпіграм —
і гарэзлівых, і задзірліва-колкіх (а як жа

іначай!) і нават знатаванымі ім дарчымі
надпісамі на сваіх кнігах…»
У запісах першых гадоў вучобы (ва
ўніверсітэт Рыгор паступіў у 1954 годзе)
выклікае сімпатыі асаблівая цяга маладога паэта як мага болей чытаць, часцей
хадзіць у тэатр, кіно. Відавочна, што цягнула да насычэння культурай, мастацтвам. Хацелася ўвабраць у сябе ўвесь свет.
21 верасня — запісы пра абмеркаванне
вершаў пачынаючых паэтаў на трохдзённай нарадзе маладых пісьменнікаў
рэспублікі. Запісы таго, што гаварылі пра
маладых калег (а сярод іх — знакавыя,
вядомыя ў будучыні імёны беларускіх
паэтаў: У. Нядзведскі, В. Тарас, К. Цвірка,
М. Арочка, А. Ставер, А. Дзеружынскі,
У. Караткевіч, І. Бурсаў) сталыя літаратары. А гэта — і Пятро Глебка, і Максім
Лужанін, і Васіль Вітка, і нават Якуб
Колас. Вось да чаго скіроўваў увагу моладзі Якуб Колас: «Мова — падмурак, на якім
узводзіць свае творы пісьменнік. Бедная
мова ў нас, пісьменнікаў. Пушкін вучыўся
мове ў нянькі. Крылоў хадзіў на кірмаш.
Народ — крыніца нашай мовы…».
Уражвае атмасфера стасункаў паэта з
калегамі па цэху. Яму, здаецца, усё цікава, да ўсяго яму ёсць справа. Збіраючы
ўражанні па розных краінах, розных куточках, Рыгор Барадулін збіраў свае вершы. У дадатак да сустрэтых, адкрытых у
маленстве, дзяцінстве, юнацтве вобразаў
і сімвалаў ён вышукваў запамінальныя,
вобразныя крупінкі жыцця па ўсім свеце. Усё яго вачам, яго свядомасці здавалася новым, раней нікому невядомым.
Такі ўжо ён меў з самага пачатку жыцця характар — наіўна ўзірацца ў Сусвет,
імкнуцца зазірнуць за далягляды, пранізліва рассекчы аблокі, у думках і ўяўленнях
перайсці самыя недасяжныя граніцы, паяднаць ва ўласнай свядомасці філасофію,
вопыт жыцця розных народаў.
Запіс ад 22 чэрвеня 1979 года (зроблены ў Казахстане): «…Паездка ў горы. Паглядзелі (гару) Хантэнгры (Хан-Тэнгры).
Нябесны рэвізор недалічыць зор. Да зор
падаць рукою. Коўш Мядзведзіцы блізка.
Млечны Шлях сцяжынкай утуманелай.
Арлы. У гарах птушкі, чабаны і мурашы,
толькі не гадзюкі. Можна лётаць, лунаць,
хадзіць, адно немагчыма — поўзаць.
Ірыс цвіце, на пялёстках белыя палоскі,
як на крылах матылькоў. Здаецца, хоча далучыцца да блакіту, застылыя кроплі блакіту на альпійскіх лугах.
Ільды ў гарах, снежныя полюсы, нібы
вясной не ўвесь сышоў снег з часоў зімы
ледавіка.
Ахіяр Хакімаў, сын палка ў Быхаве,
упершыню пазнаёміўся з Максімам Багдановічам, папрасіў заспяваць “Зорку
Венеру”, каля самай Хантэнгры беларуская мова. Рака — ле, Лебасы — Галава ле.
Коксай — Зялёная цясніна (ці схіл). Яліны
Цянь-Шаня за горнае крыссе (трымаюцца).
Дырэктар саўгаса “Коксай” Даутаў.
Стронгу ловяць таптухай, боўткай б’юць,
каменем з берага пад карчы. Кіданне чаравікаў, гэта ўзятая прастора, чым далей.
Падае конь — кідай далей камчы. Тры
разы раніцай мыйся — (калі) спаў з жанчынай. Новы саўгас (арганізаваны) у красавіку мінулага (года), цалінны “Коксай”.
Цясніна Кокбель — Зялёны хрыбет, спа-

койныя схілы, як выпаўнелыя статкі кароў. Белая з гор рэчка Каксайка, пасвяцца
каровы. У бок юрты без спраў не скачуць,
едуць спакойна. Скачуць ці з радаснай
весткай, ці з сумнай...»
Такія замалёўкі, несумненна, пасля перачытваліся, выходзілі ў вершы — вобразамі, дэталямі. Дарэчы, у Рыгора Іванавіча
была і наступная задумка — пра гэта піша
Наталля Давыдзенка ў прадмове да чацвёртага выпуску «Дзённікаў і запісаў»:
«А яшчэ — запісаны шчодра насычаны
зместам план, задуманы (у кастрычніку
1983 г.) разам з М. Стральцовым, але, на
жаль, не спраўджанай “Кнігі дружбы”, які
хочацца прывесці цалкам: “...проза, вершы, экспромт, Прыбалтыка, Азія, Усход,
партрэт сяброў, характар культуры, застолле, вяселле, дарога, дарога, прывал,
самалёт, на валах, начлег, пра пераклады,
эпіграмы, партрэты людзей, сяброў, рэчаў
(студня, клець, дрэва ля кляштара), нешта
з песняў праз рэаліі, Германаў, Куляшоў,
Броўка, пра шапку ці пра аборы”. І дадаць:
дзённікі і запісы паэта ці не працягваюць
ствараць год за годам менавіта падобную
кнігу?..»
Рыгор Барадулін, аб’ездзіўшы дзясяткі савецкіх рэспублік і краін з розных старонак свету (Польшча, Эстонія,
Латвія, Азербайджан, Узбекістан, Літва,
Туркменістан, Арменія, Казахстан, Фінляндыя, Швецыя, Данія, Украіна, ЗША,
Францыя, Балгарыя, Індыя і інш.; а колькі
гарадоў, старонак Расіі!), адусюль прывозіў сяброўскія, творчыя стасункі. Таму,
зразумела, шмат і настойліва перакладаў,
таму ўнікліва ўваходзіў у сутнасныя сакрэты чужых і часам вельмі далёкіх для
беларускага засваення моў.
«Савецкасць» паэтычных зносін таго,
ранейшага, часу насіла ў памкненнях
Рыгора Барадуліна настойлівае жаданне
прывеціць праз беларускае слова, беларускі мастацкі светапогляд увесь свет.
Выключная працаздольнасць, камунікатыўныя здольнасці (ён увесь час працаваў
над іх развіццём, імкнуўся выхоўваць сябе
ў зносінах з іншымі) давалі падставы для
пастаянай самадукацыі, натуральнай чытацкай цікаўнасці да зробленага папярэднікамі, сучаснікамі і сябрамі па цэху.
Чацвёрты том «Дзённікаў і запісаў» завяршаецца 1988 годам. Наперадзе ў Рыгора Іванавіча яшчэ чвэрць стагоддзя.
Мо нават самая цікавая частка творчага
жыцця. Наперадзе — многія паездкі і сустрэчы, многія перакладчыцкія адкрыцці.
Значыць, і нас, чытачоў, чакаюць цікавыя
і шматфарбныя запісы. Дарэчы, пра тыраж кніг: першы том — 300 экзэмпляраў;
другі — 250; трэці — 200; чацвёрты — ужо
150 экзэмпляраў… Відавочна, праект не
такі і лёгкі для выдавецтва, арганізатараў,
ініцыятараў выдання. Мо варта было б
падтрымаць «Кнігазбор» праз падпіску на
наступныя тамы?..
Мікола БЕРЛЕЖ

Кніжны свет

Літаратура і мастацтва

У

навагоднюю пару ў геаметрычнай прагрэсіі павялічваецца не толькі колькасць лістоў да дзеда Мароза, але і колькасць конкурсных работ, якія прыходзяць у рэдакцыю «ЛіМа»
з пазнакай «Урокі сучаснасці». Імёны пераможцаў пакуль застаюцца ў таямніцы, але інтрыга конкурсу — не толькі вызначыць самыя арыгінальныя метадычныя распрацоўкі, але і
высветліць імёны самых запатрабаваных аўтараў. У пісьменніцкім рэйтынгу, які складаецца на аснове конкурсных работ,
топавую пазіцыю займае Андрэй Федарэнка. Шаноўны празаік
не самотны на гэтай вяршыні — але імя іншага лідара пакуль
таксама пакінем у таямніцы.

Па творчасці Андрэя Федарэнкі распрацавана пяць заняткаў пазакласнага чытання, чатыры з іх прысвечаны аповесці
«Шчарбаты талер» (1999). Настаўніца Алена Сякацкая з аграгарадка Лошніца (Барысаўскі раён) правяла ўрок у форме
ток-шоу з галоўнымі героямі твора. Наталля Лапата (г. Брэст)
прапанавала вучням разгадаць крыжаванку і ўдакладніць
значэнне ўласнабеларускіх слоў, ужытых у аповесці. Арыгінальную крыжаванку падрыхтавала для вучняў і Таццяна
Шэндрык (горад Бабруйск). Прапануем да ўвагі лепшую метадычную распрацоўку па аповесці «Шчарбаты талер», якая
(вельмі істотна!) цалкам адпавядае патрабаванням рэдакцыі да
конкурсных работ.
Алеся ЛАПІЦКАЯ

У ПОШУКАХ ПРЫГОД І САМІХ СЯБЕ
Урок пазакласнага чытання ў 6 класе
па аповесці Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер»
Абгрунтаванне актуальнасці тэмы. Сучасная дзятва, на жаль,
прысвячае мастацкай літаратуры няшмат часу. Ранняе далучэнне
дзяцей да візуальнай масавай культуры фарміруе фрагментарнасць, павярхоўнасць пры ўспрыманні мастацкага твора. Гэта
абцяжарвае чытанне, работу з друкаваным словам, што патрабуе
ўвагі і засяроджанасці. Праграмныя творы, асабліва буйныя па
памеры, прачытваюцца вучнямі ў лепшым выпадку па кароткім
змесце ў інтэрнэце. Між тым няма патрэбы тлумачыць, што менавіта літаратура фарміруе духоўную аснову асобы. Задача настаўніка ў гэтых абставінах — зацікавіць кнігай, абапіраючыся ў
тым ліку на займальную, прыгодніцкую літаратуру.
У свой час Уладзімір Караткевіч сцвярджаў: «Мы ўсё пішам пра
тое, як “Ганна завіхалася ля печы”. А трэба — пра незвычайнае,
яркае, таямнічае. Каб нельга было б адарвацца ўсю ноч». Сугучна
гэтай думцы выказваецца Васіль Дранько-Майсюк («ЛіМ», № 40,
2017). Абраны для заняткаў твор — натхняльная прыгодніцкая
аповесць для дзяцей, здольная абудзіць цікавасць да сваёй малой
(і не толькі!) радзімы. Самае галоўнае — разгадка таямніцы ў гэтым дэтэктыўным творы аказалася магчымай толькі праз веданне
роднай мовы.
Арыгінальнасць правядзення ўрока. Тып урока — урок-падарожжа з выкарыстаннем некаторых прыёмаў інтэлектуальных гульняў (яны адначасова з'яўляюцца і формай кантролю).
За правільныя і трапныя адказы вучні атрымліваюць манеткі —
«талеры». Па колькасці іх падводзяцца вынікі і выстаўляюцца
адзнакі.
Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя, пошукавая карта, выстаўка кніг А. Федарэнкі, партрэт пісьменніка. На працягу
ўрока дэманструюцца кадры і відэафрагменты мастацкай кінастужкі, знятай па матывах аповесці, а таксама слайды, якія ілюструюць паведамленні вучняў і работу над тэкстам.
1. Арганізацыйна-матывацыйны этап. Работа пачынаецца з
уступнага слова настаўніка, які агучвае тэму і накіроўвае вучняў
на сумеснае мэтавызначэнне. Затым з паведамленнямі
(асоба пісьменніка; гістарычны экскурс у часы вайны
з Напалеонам) выступаюць вучні, якім было дадзена
апераджальнае заданне. Пры азнаямленні з картай падарожжа прапануецца адзначыць і «разгадаць» яе асаблівасці (4 прыпынкі адпавядаюць чатыром часткам
аповесці, работа над імі і будзе складаць асноўны змест
урока: «Загадкавая манета», «Паплавы», «Нечаканы саюзнік», «Скарб»).
2. Інфармацыйна-пошукавы этап. Прапануецца
гульня «Пазнай героя». Асноўныя яе ўдзельнікі —
5—8 вучняў. Кожнаму з гульцоў на лоб прымацоўваецца этыкетка з абазначэннем ролі (папярэдне настаўніку
трэба папрасіць прабачэння за тое, што этыкеткі будуць прымацаваны на лоб, але такія ўмовы гульні). Задача ўсіх удзельнікаў — праз найменшую колькасць ускосных пытанняў, на якія клас адказвае толькі «так» або
«не», вызначыць, якога героя прадстаўляе кожны з іх.
Напрыклад, можна запытаць: «Я Мужчына? Дзяўчынка? Мне прыкладна 30 гадоў? Я люблю рыбалку? Я жыву
ў горадзе?» і г.д. Затым вучні ўключаюцца ў актыўную
работу над тэкстам твора (падарожжа па карце) і пачынаюць аналізаваць прачытаны матэрыял. На кожным
прыпынку прапануецца шэраг пытанняў. Напрыклад,
пытанні да першай часткі:
— Раскрыйце характар галоўнай гераіні праз партрэтную характарыстыку, адносіны з бабуляй, настаўнікамі,
сябрамі.
— Бацька і дачка. Ацаніце адносіны паміж імі. Падмацуйце адказы цытатамі з тэксту.
— Раскажыце пра тое, як да дзяцей трапляюць манеты.
— Жыхары Паплавоў: што даведваемся пра іх? і інш.
3. На этапе абагульнення выкарыстоўваецца гульня «Медыяазбука», калі на кожным слайдзе выяўлена літара і малюнак. Задача вучняў — расшыфраваць слайд. Слова-адказ пачынаецца з
літары на слайдзе.
4. На кантрольна-рэфлексійным этапе (перад падлічваннем
манетак) увага дзяцей скіроўваецца на эпіграфы (на дошцы), падабраныя настаўнікам да ўрока; яны розныя па тэматыцы, але ўсе
тычацца ідэйнага зместу твора:
Шчасны, хто марыць умее, свабодны, і ўслед за марай ісці
(Ян Чачот).
Дзе прайшло маленства, там пачынаецца радзіма (Кузьма Чорны).
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Людзі гоняцца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім дабро, а каб нічога не рабіць, або — што яшчэ горш — каб шкодзіць
(Ян Баршчэўскі).
Вечна тваім застанецца толькі тое, што ты аддаў (Уладзімір Караткевіч).
Жыццё дзівоснае, калі да ўсяго ставішся як да тайны (Святлана
Алексіевіч).
Прапануецца выбраць адзін эпіграф, растлумачыць выбар, паразважаць над зместам эпіграфа і г.д. Такім чынам ствараюцца
ўмовы для максімальнай самастойнасці і шчырасці ў выказваннях.
Удзел вучняў у занятках. Шасцікласнікі напярэдадні прачыталі
даволі буйны твор, актыўна рыхтавалі дадатковы матэрыял (паведамленні). Дзеці прагледзелі (па жаданні) мастацкую кінастужку
«Тры талеры» (2005 г., рэжысёр Ігар Чацверыкоў), знятую паводле аповесці, і параўналі яе з першакрыніцай. Наперабой зараблялі «талеры»: выказвалі свае думкі, дэманстравалі веданне твора,
смела разважалі над эпіграфамі. Прыйшлі да высновы, што:
• у пошуках скарба героі аповесці шукалі і саміх сябе: неаднойчы ўсвядомілі сябе беларусамі — дзецьмі зямлі са слаўным мінулым;
• зразумелі, што цікавае і захапляльнае можа быць зусім побач;
• адшукалі свае каштоўнасці — талеры Сяброўства, Пазнання і
Патрыятызму, што больш істотна за матэрыяльныя даброты.
Вынікі. Кніга мае немудрагелісты сюжэт, але каштоўна, што
вучні адзначылі пазнавальнасць твора. Шмат звестак з гісторыі
даецца недакучліва, значнасць роднай мовы і любові да роднага
краю сцвярджаецца з годнасцю, без залішняга пафасу. Шасцікласнікаў прывабіў найперш дэтэктыўны бок аповесці (асобная
гісторыя — іх здзіўленне пры ўзгадванні ў канцы твора роднай
Ашмяншчыны і версіі пра закапаны французамі скарб!). Але яны
здолелі за вострай інтрыгай разгледзець значна большае: праблемы выхавання дзяцей (непаслухмянасць Аксаны), пытанні
сямейнага шчасця (здаецца, багатая, прыстойная сям'я, але Каця
не выглядае ў ёй шчаслівай), сапраўднага сяброўства і першага

кахання, імкнення да ўзбагачэння любой цаной («гісторыяй у
нас пачынаюць цікавіцца толькі тады, калі... грашыма запахне»),
праблемы гістарычнага мінулага, беларускай мовы і інш. Упэўнена: кніга выхоўвае неабыякавага чытача, здольнага адэкватна
ўспрымаць праблемы, якія хвалююць грамадства сёння. І новае
пакаленне гатова далучыцца да іх вырашэння. Галоўнае — напрыканцы твора дзеці пыталі, калі будзем «праходзіць што-небудзь такое ж цікавае», «якую кнігу трэба прачытаць на наступны
ўрок». Лепшая ўдзячнасць для настаўніка!
Вольга ШВЕДАВА-ЮНІЦКАЯ,
настаўніца беларускай мовы, літаратуры, мастацтва
Навасёлкаўскага вучэбна-педагагічнага комплексу яслі-сад —
сярэдняя школа Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці.
Фота аўтара

Таямніцы
самабытнасці
Днямі ў выдавецтве
«Беларуская
энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі»
ў серыі «Таямніцы
беларускай мовы»
пабачыла свет кніга
С. В. Зелянко «Адным
словам не сказаць:
безэквівалентная
лексіка» для вучняў
малодшага школьнага
ўзросту.
Пласт
безэквівалентнай
лексікі сведчыць пра багацце
мовы, з’яўляецца доказам таго,
што яна жыве і пастаянна развіваецца. Адпаведны слоўнік Ірыны Шкрабы «Самабытнае слова»
(Мн., Беларуская энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі. — 1994) —
праца грунтоўная. С. Зелянко
пашырыў поле пошукаў, бо цяпер у нас сталі выкарыстоўвацца запазычаныя найменні
розных прылад, садавіны і гародніны, страў, якіх раней не
было і якія таксама адносяцца
да безэквівалентнай лексікі. Гэтыя інтэрнацыянальныя назвы
дзецям больш звыклыя, яны
лепш ведаюць піцу і сушы, чым
наш беларускі лёк — селядцовы
расол. «Такім чынам, спалучэнне старажытнага, традыцыйна
беларускага і сучаснага міжнароднага павінна быць ім цікавым», — зазначыў аўтар. Ён
«апрабоўваў» на сваёй дзесяцігадовай дачцэ ўсе вынікі працы
падчас падрыхтоўкі выдання,
таму і здолеў у захапляльнай форме распавесці дзецям пра таямніцу беларускай мовы. Выданне
багата ілюстравана каляровымі
карцінкамі, заданні — займальныя, цікавыя. У канцы кніжачкі
змешчаны адказы на іх, каб дзеці
маглі самі сябе праверыць.
Што ж да заданняў, дык
большасць іх будзе цікавая і
дарослым, якія «пройдуць» матэрыял разам з дзецьмі і адновяць у памяці, што, напрыклад,
брук — гэта «вымощенная часть
улицы», а не «выпачканная
вещь» ці «что-то неприятное на
вкус»; традыцыйная беларуская
страва — гэта наліснікі, а не накарэннікі ці накветнікі; жаночая
верхняя вопратка тыпу кароткага паліто — сак, а не сад ці сам.
Шмат увагі аўтар надаў і ўласным імёнам людзей, прывёў блізкія па паходжанні прозвішчы
з розных моў. Мяркую, у юных
чытачоў не можа не з’явіцца
ўсмешка, калі яны даведаюцца, што нельга перакласці імя
мультыплікацыйнага героя Мікі
Мауса як Мікола Мыш альбо Міхась Мышка — і ў беларускай, і ў
іншых мовах ён так і застанецца
Мікі Маусам. На старонках кніжачкі дзеці сустрэнуць і іншых
персанажаў з мульцікаў, выявы
розных страў, убранняў.
Сваёй кніжачкай С. Зелянко
яшчэ раз засведчыў: вывучэнне
беларускай мовы можа стаць сапраўдным святам, прычым і для
дзяцей, і для іх бацькоў. Можа,
калі-небудзь кніжкі серыі будуць уключаны і ў школьную
праграму?
Таццяна
БУДОВІЧ-БАРАДУЛЯ
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Філасофія казкі
Вобразы і жаданні Ганны Сілівончык

— Калі пішу карціны, не задумваюся, як яны будуць
уздзейнічаць на гледача, ці атрымае ён эмоцыі. Я крыху
эгаістычна падыходжу да справы і працую менавіта для
сябе, — прызнаецца Ганна Сілівончык. — Мне важна
выказаць свае думкі, пачуцці, эмоцыі, перадаць уражанні ад рэчаіснасці ці нейкія разважанні. Калі гэта
камусьці падабаецца і чалавек адгукаецца, то для мяне
гэта прыемны бонус. Усіх нас кранаюць адны і тыя ж
рэчы. Усе мы замілоўваемся, калі бачым маленькае дзіця
ці калі пажылыя людзі паказваюць прыклад пяшчоты.
Я стараюся адлюстраваць у жывапісе менавіта дабро.
І людзі, якія любяць жыццё, цэняць дабрыню, адгукаюцца на гэта. Калі аўтар мэтанакіравана працуе на гледача, з’яўляецца фальш. Мне здаецца, досыць складана
камусьці дагаджаць, ды і навошта? Творчасць павінна
быць шчырай.
Мастачка працуе ў традыцыйнай тэхніцы алейнага жывапісу. Яе сюжэты — нібыта з асобнай планеты,
якую — такое адчуванне — насяляюць істоты згодна
з пэўнымі крытэрыямі. Твар, і асабліва вочы, па якіх
бачны стан душы, нават камплекцыя, здаецца, мае значэнне... Насамрэч мастачка нічога падобнага нават не
мела на ўвазе. Але глядач адчуе: мастацтва Ганны Сілівончык — як пераход у іншае вымярэнне, дзе кожны
насельнік умяшчае ў сябе Сусвет.

то раніцай можна ўжо і не ўспомніць.
А сам працэс працы будуецца механічна. У мяне няма раскладу. Атрымліваецца ўсё спантанна. Магу працаваць
з раніцы да вечара, а магу і даць сабе
адпачыць.
Цікава, што творца сама сабе і арганізатар, і куратар, і экспазітар усіх
праектаў. Ёй цікава самой прадумваць
усё ад «А» да «Я». Ганна лічыць, што
ніхто лепш за аўтара не адчуе, пад якім
вуглом павінен вісець твор, як будзе
будавацца канцэпцыя, які тэкст прапісаць у прэс-рэлізе. Мастачка кажа,
што не ведае такога стану, калі няма
чым сябе заняць, таму што жыццё
кожны дзень дае столькі магчымасцяў,
нават бывае шкада, што ў сутках толькі дваццаць чатыры гадзіны.
— Хачу займацца многімі рэчамі:
паступова эвалюцыйным шляхам да
мяне прыходзіць шмат жаданняў, — адзначае мастачка. — Напрыклад, мне цікава займацца мультыплікацыяй або кніжнай ілюстрацыяй. Жывапіс я таксама вельмі люблю, на гэта паўплывала мая любоў да
самадзейных непрафесійных мастакоў і да дзіцячай
творчасці ў тым ліку. Гэта вельмі кранае. Раблю стылізацыю наіўнага мастацтва, змешваю розныя мастацкія стылі. Не чакаю крытыкі або адабрэння. Нават да
існавання ў Саюзе мастакоў стаўлюся вельмі спакойна:
мне падабаецца існаваць аўтаномна ад глабальнай артсупольнасці. Таму рэзкага стаўлення да сябе як да прадстаўніка маладога пакалення не адчуваю.
Мастачка ў большасці вядомая сваім жывапісам.
Але ж яна асоба шматгранная, працуе ў самых розных
кірунках мастацтва: графіка, ілюстрацыя, аб’ёмныя артаб’екты і нават паэзія. Аўтар не разлічвае на тое, што
піша геніяльныя радкі, але падкрэслівае, што ёй цікава звязваць вершы з мастацкімі творамі. Дарэчы, Ганна яшчэ прапануе прома-прадукцыю. Так, напрыклад,
можна набыць не толькі жывапіс альбо графіку, але і
цішоткі з выявамі яе работ.

ІНШАЕ ВЫМЯРЭННЕ

а ранейшыя неяк забываюцца. Складана мяняць нешта глабальна, таму што ад сябе не ўцячэш. Ёсць нейкія
рэчы, якія зрасліся з табой. Бывае, што да канкрэтнай
выстаўкі я спрабую паставіць задачу — зрабіць серыю
работ у іншым ключы. Мы ўсе вучыліся маляваць на
прыкладах іншых мастакоў, але я лічу, што нават калі
ўзяць ад кожнага крышачку, усё роўна атрымаецца нешта сваё. Сёння многія мастакі любяць прыдумляць
сваёй творчасці новыя назвы, хоць усё даўно прыдумана. А я здзіўляюся: зараз жа ніхто не піша ў чыстым
жанры, усе змешваюць кірункі. І калі кожны з нас будзе
вызначаць сваю творчасць асобным кірункам, тады ніхто не зможа зразумець, што такое мастацтва.
Калі ўсе творы мастачкі пакласці ў адзін шэраг, убачым вялікую і захапляльную гісторыю альбо многа маленькіх гісторый герояў, аб’яднаных адным кантэкстам.
Філасофія казкі альбо, як адзначаюць мастацтвазнаўцы, свет цудаў Ганны Сілівончык не трэба ўспрымаць
як простае і наіўнае мастацтва. Творца, хоць і не кажа
пра гэта адкрыта, імкнецца закласці мноства сэнсаў
і ідэй, звязаных з лёсам чалавека альбо існаваннем асобы ў сучасным соцыуме.

АНІМА І ЎНУТРЫ

У яго патрапіць нескладана: Ганна Сілівончык даволі
часта прадстаўляе свае творы як у зборных, так і ў асабістых праектах. І не паўтараецца, а прапануе новыя
работы.
— Не вельмі разумею, што такое натхненне. Звычайна
мяне матывуюць да работы выстаўкі, розныя мастацкія
праекты. Я хутка збіраюся, пачынаю генераваць ідэі,
прадумваць, у якім колеры твор будзе выглядаць лепш,
цікавей. І атрымліваю велізарнае задавальненне, — адзначае Ганна. — Напэўна, хвалі натхнення з’яўляюцца ў
мяне, калі толькі прыдумляю ідэю ці перад сном знаходзяцца цікавыя думкі і трэба бегчы нешта маляваць, а

ПАРАЛЕЛІ І СКРЫЖАВАННІ

Ганна з дзяцінства марыла ствараць мультфільмы.
Ёй цікава паглыбляцца ў працэс, цікава асэнсоўваць шлях герояў і ў той жа момант прыдумляць, як усё
будзе выглядаць на малюнку. Жаданне быць мастаком
мультыплікацыі захавалася дасюль. Дарэчы, яна паўдзельнічала ў стварэнні некалькіх анімацыйных фільмаў.
— Мой досвед у мультыплікацыі вельмі цікавы. Мы
з сябрам Максімам Каралёвым па маіх гатовых работах рабілі кліп для амерыканскай спявачкі, — расказвае творца. — Я з самага дзяцінства марыла пабываць
унутры мультфільма. Успомніце толькі нашы савецкія
мульцікі, гэта ж было не адарвацца. Я заўсёды ўяўляла сябе
ў мастацкім дзеянні, думала, як
бы я паступала на месцы герояў. А потым зразумела, што ўсё,
што адбываецца на экране, гэта
карцінка, якая рухаецца і зліваецца з музыкай, тэкстамі. Для
мяне гэта чароўны свет. Але ў
дзеянні ствараць мультфільмы
вельмі складана, таму што гэта
вялікая камандная праца. Іншая справа — быць з палатном
сам-насам.
Гледачу падабаецца, калі ён
пазнае аўтара праз творы. Аднак мастачцы хочацца быць
рознай і ў той жа час не згубіць
індывідуальнасці. Атрымліваецца не заўсёды.
— Да сябе стаўлюся крытычна, — падкрэслівае Ганна. —
Рэальна ацэньваю свае магчымасці і талент. Дэвіз жыцця
для мяне — атрымліваць максімальнае задавальненне ад таго,
што раблю, расці прафесійна. І
гэта не тычыцца стылю. Проста
хочацца рабіць нешта больш
новае, цікавае. Хай гэта не будзе
адкрыццём для свету мастацтва, галоўнае — каб адкрыццё
для мяне. Няма пэўных тэхнік,
з часам заўсёды нешта мяняецца, з’яўляюцца новыя перавагі,

— Мае героі — гэта зборныя вобразы, таму што калі
пачынаю маляваць, адштурхоўваюся ад рэальнай жыццёвай гісторыі або падзеі, якая мяне зачапіла, туды накладваецца шмат паралеляў, звязаных з міфалагічнымі
або літаратурнымі героямі, завязваецца шмат іншых
сюжэтаў, — тлумачыць творца. — Я ніколі не стаўлю
задачу зрабіць партрэт, намаляваць канкрэтнага героя.
Для мяне важна, каб гэта быў яркі вобраз, які вырашае
задачы работы. Бывае так, што людзі бачаць у работах
мяне ці майго мужа (мастак Васіль Пяшкун. — Заўв.
аўт.). Але гэта таксама можна патлумачыць: бывае, што
міжволі герояў надзяляеш рысамі блізкіх ці сваімі.
Ёсць кампазіцыі на тэму настрою альбо ўнутраных
перажыванняў. Актуальная для мастачкі тэма спасціжэння жыцця. Ёсць серыі кветак, творы з фальклорнымі матывамі, на тэму сну ці лета, кахання і свету
дзяцей.
— Я хутка пераключаю свае інтарэсы: у адной тэхніцы
і ў адной тэме надакучвае працаваць доўга. Пры гэтым
у маёй творчасці ёсць такія тэмы, да якіх я вяртаюся.
Але доўгі час не адхіляецца ад адной тэмы мне цяжка.
Лічу, што ў жыцці і мастацтве не бывае адназначных
эмоцый. Мне здаецца, больш цікава гуляць кантрастам.
Твор выглядае нават больш аб’ёмна, калі ёсць прасвет.
Але бывае і так, што ты быццам стварыў сумную работу, нават памерці хацелася, калі над ёй працаваў, а час
прайшоў, глядзіш на палатно, і табе ўжо смешна. Здаецца, што вар’яцкая радасць на палатне таксама выглядае дзіўна. Наогул жыццё — гэта сукупнасць граняў. Не
бывае проста добра ці проста дрэнна, таму я лічу, што
мае творы праўдзівыя. Павінна быць інтрыга, тады гэта
больш цікава і складана.
Акрамя Беларусі творчасць Ганны Сілівочык запатрабаваная ў Расіі, дзе мастачка выстаўляецца даволі часта.
Супрацоўнічае з галерэямі Маямі і Санкт-Пецярбурга.
На заказ амаль не працуе. Выключэнне робіць тады,
калі заказчык прапаноўвае штосьці цікавае, арыгінальнае, калі нават рукі свярбяць ад жадання ствараць.
Так было з праектам падрыхтоўкі кліпа для амерыканскай спявачкі і прапановай ад украінскага выдавецтва
праілюстраваць «Маленькага прынца».
І ў Мінску многія людзі шукаюць галерэі, дзе можна
набыць работы Ганны Сілівончык. А яна прызнаецца,
што не возіць выстаўкі за мяжу: больш прыемна выстаўляцца там, дзе цікавяцца менавіта яе творчасцю.
Вікторыя АСКЕРА

Святы ніколі не заканчваюцца,
калі носіш у сабе пачуццё радасці
і можаш бачыць казачнае ў рэчаіснасці.
Мастачка Ганна Сілівончык нясе радасць
праз свае творы. Яна належыць да ліку
яскравых асоб сярод маладых беларускіх
жывапісцаў. Працуючы ў незвычайна
самабытным аўтарскім стылі, мастачка
стварае асаблівы свет, уласную
сістэму вобразаў і значэнняў,
сваю прастору сакральнага.
ПЛАНЕТА ІСТОТ
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Аляксей ДУДАРАЎ:

У ЛЮДЗЕЙ ЁСЦЬ ПАТРЭБА, КАБ З ІМІ
РАЗМАЎЛЯЛІ ПА‐ЧАЛАВЕЧЫ

— Творчая асоба заўсёды існавала сама
па сабе, існуе і будзе існаваць. Таму што
калі нехта нешта задумвае, выношвае
і ўвасабляе, то гэта ўнікальная праца.
Той, хто займаецца творчасцю — ці гэта
мастак, ці кампазітар, ці рэжысёр, ці акцёр, — стварае творчую з’яву. Так, спектакль ці тэатральныя справа — нібыта
справа агульная, але так толькі здаецца.
У кожнага артыста будзе свой падыход
да ролі, нават калі на яе прызначаны
некалькі выканаўцаў. Ён робіць яе так,
як адчувае, па начах, можа, не спіць —
шукае да яе падыход. Тое ж самае тычыцца драматурга, кампазітара, мастака, што
працуюць на спектаклі. А потым, калі ўсе
сыходзяцца, пачынаецца агульная справа. І калі адбываецца супадзенне, літаратура, рэжысура, акцёры, кампазітар,
мастак і г. д. — усе ідуць у адным
кірунку, — гэта цудоўна. Аб’ядноўвае
ўсіх рэжысёр у тэатры, таксама як у кіно.
Як бы мы ні казалі, што драматургія —
першааснова спектакля, але ўсіх збірае
рэжысёр, такі, як Таўстаногаў, Яфрэмаў,
такі, як Раеўскі…
— Але на спектаклі прыходзяць людзі, потым абмяркоўваюць, як гэта
зроблена. Як вы лічыце, ці стаў глядач
больш актыўны і дасведчаны?
— Я спектаклі магу глядзець спінай.
Мне за гледачом часам назіраць больш
цікава, чым за тым, што робіцца на сцэне. Глядач усё сапраўднае ўспрымае і робіцца саўдзельнікам творчасці. А часам
бывае так, што, нават не паварочваючыся да сцэны, можна сказаць, што там нічога няма. Такіх прыкладаў цяпер болей.
А раней не было: дурату засякалі. Магу
паўтарыць, што андэрсанаўскіх хлопчыкаў на нас не хапае. Таму што той сказаў
праўду і яму было ўсё роўна, што пра яго
падумаюць. Калі б тэатры слухалі такіх
хлопчыкаў, мы б з большым задавальненнем хадзілі б на спектаклі…
— Але ж у нас перыядычна можна
пачуць, што ў тым спектаклі нічога
няма…
— Абавязкова знойдзецца нехта, хто
скажа, што гэта новая мастацкая мова.
Мастацкая мова толькі адна: яна ці ёсць,
ці няма. А што значыць старая мова?
Гэта Моцарт, Пушкін, Купала, Колас?..
Насамрэч я не супраць эксперыментаў.
Я за тое, каб і новая драматургія прыходзіла, але каб дамінантай нічога не
рабілася. У тэатры заўсёды былі кансерватары і акадэмісты, але і эксперыменты
пры гэтым ствараліся. Ніхто не скажа,
што 1960-я гады для мастацтва былі
авангардныя. А, тым не менш, «Тэатр на
Таганцы» быў. Я лічыў, што мая драматургія не для «Таганкі», але там паставілі
п’есу «Не пакідай мяне». А цяпер нібыта
дамінанта — авангард. Павінна існаваць
і тое, і гэта. Пра адно ўсё будзе зразумела. Пра другое — з’явіцца той, хто скажа:

Фота Кастуся Дробава.

Асобы, зоркі, загадкавыя
людзі... Так кажуць
пра людзей тэатра,
небеспадстаўна: яны
навідавоку. Могуць быць
прыкладам для кагосьці ці
падштурхоўваць да думак
пра вартасці і парадоксы
жыцця. І часам загадка ў
тым, як яны існуюць і чаму
прыходзяць у тэатр, асабліва
ў наш вельмі рацыянальны
час. Пра гэта мы размаўляем
са старшынёй Беларускага
саюза тэатральных дзеячаў
Беларусі драматургам
Аляксеем Дударавым:

«У гэтым нешта ёсць». І вось тут для
мяне, напрыклад, не зразумела: што значыць «нешта»? Можна сказаць: у гэтым
ёсць сэнс. У гэтым ёсць духоўнасць.
У гэтым ёсць Бог. У гэтым — стаўленне
да маці, да жанчыны… А калі «нешта
ёсць» — гэта першая прыкмета, што нічога няма. Я так лічу.
— Калі казаць пра традыцыю, то яна
задаецца найперш драматургічным матэрыялам — творам, які бярэцца за аснову, каб штосьці сказаць.
— Цяпер, на вялікі жаль, бярэцца за
аснову не твор. Вырашае той, у каго
ёсць допуск да сцэны, да сродкаў. Таму
бярэцца тое, што, можа, Чэхаву, Пушкіну, Макаёнку і ў страшным сне не магло
прысніцца. Але можна ўзяць і сказаць:
«Я гэта бачу па-свойму». Ёсць аснова,
і калі ўзяў п’есу ці кінасцэнарый, стаў
літаратуру, напісаную для тэатра ці
для кіно. І тады, калі ты гэта будзеш рабіць з сэрцам, з душой, усё атрымаецца.
І тады лаўраў будзе крыху больш, чым
літаратару-аўтару. Таму што гаспадар у
тэатры ўсё ж рэжысёр. А то можна пачуць: п’еса дрэнная… А чаго тады яе
трэба было браць? А калі класіку бяруць,
то могуць перакруціць цалкам і сказаць:
«Я так бачу...»
— Рэжысёр жа можа выбіраць матэрыял для пастаноўкі?
— Гэта не матэрыял для пастаноўкі,
гэта спроба самавыявіцца… Я быў старшынёй журы ў Бабруйску. Заўважыў:
там, дзе самавыяўляюцца, глядач сядзеў з халодным носам. А дзе сапраўды
адчувалася, што драматург і рэжысёр
прыклалі сваё сэрца, сваю душу, сваё бачанне — няважна, згодны я ці спрачаюся з гэтым, — зала заціхала і не дыхала.
Кажуць: трэба весці гледача за сабой,
маўляў, ён не разумее, а нас нехта пацалаваў у патыліцу. Але спачатку задумайся:
хто цябе пацалаваў і ці маеш права некага некуды клікаць? Было некалькі спектакляў, з якіх я ціха сыходзіў: нецікава.
Я нічога не разумею? Добра. Але тады і
зала нічога не разумела.
— У тэатра ёсць задача: гаварыць з
намі пра нас, пра тое, што баліць...
— Адзін мой калега казаў: «Патлумач,
што баліць, я напішу». Пасля гэтага можна ставіць кропку. Калі чалавеку баліць,
трэба, каб спачатку гэта забалела таму,
хто стварае першааснову для спектакля.
У мяне адчуванне, што нам ужо абрыдла
гэтая песня: жыцця няма, усюды баліць,
перспектывы няма… Мы тое-сёе забылі.
1980-я гады тым і славіліся, што мы — я
сябе адношу да той новай хвалі — казалі,
што без веры, без унутранай волі жыць

нельга. Але сапраўдная свабода — вельмі цяжкі крыж і адказнасць перад сабой.
Страшнейшага цэнзара, чым Чэхаў сам
для сябе, не магла прыдумаць царская
ахранка. Ён сам не дапускаў таго, што
разбурае душу чалавека: калі пацалунак
на сцэне, то гэта значыць, што без гэтага немагчыма. А цяпер, калі актрысу на
сцэне не распрануў, — нібыта і не рэжысёр… Гэта не пра тое, што нам баліць… Гэта пра тое, што цяпер адбываецца ў сусветным тэатры. Але захапляліся
яны славянскімі школай і майстэрствам
акцёра і рэжысурай, і глыбінёй.
Мяне некалі запыталі, што я шаную
больш: мінулы час ці цяперашні? Адказаў, што мінулы, але не таму, што я тады
быў малады і прыгожы, а цяпер проста
малады. Я сказаў, што раней стваралі мастацтва, а цяпер — прадукцыю. Твор мастацтва можа мець шумны поспех, ён не
павінен быць сумны. Тэатр усё ж не царква, а спектакль — не літургія. Ён павінен зацікаўліваць, клікаць. Знаходзіць
свайго гледача, каб ён цябе разумеў, за
табой ішоў. Але адлегласць павінна быць.
— Цяпер гледача зачапіць не так
проста, таму, магчыма, практыкуюцца
больш сучасныя сродкі ўцягвання ў
дзею?
— Калі я на фестывалі ў Бабруйску
глядзеў спектаклі паводле Юліі Чарняўскай і Дзмітрыя Багаслаўскага, адчуў
сябе ў тэатры. Як толькі ты адчуў сябе
ў тэатры — вось гэта лепшы крытэрый.
Нехта можа абвясціць, што ён робіць
авангард. Вось гэтага я не разумею: таму
што авангард — тое, што наперадзе. Каб
абвясціць, што ты наперадзе, трэба мець
вялікую смеласць...
Даўным-даўно я глядзеў заходні спектакль з Кірылам Лаўровым. Пасля заканчэння ў яго пачалі пытацца пра адчуванні. Ён сказаў: «Не спадабалася...» —
«Кірыл Юр’евіч, вы адсталі...» — «Я адстаў, але даганяць будзеце вы». Геніяльна. Я гэта перыядычна цытую для самога
сябе. Здаецца, ніхто з класікаў не лічыў
сябе ў авангардзе. Яны проста размаўлялі з людзьмі: і Талстой, і Астроўскі, і Купала... А яны былі геніяльнымі творцамі.
— Якія, на ваш погляд, крэтэрыі разумення, што добрае, а што кепскае
ў тэатры?
— Бяру на сябе смеласць параіць, але
кажу ад самога сябе: бяры Біблію, адкрывай і чытай. І рухайся ў гэтым кірунку:
да дасканаласці чалавека. Талстой хоць
і быў адлучаны ад царквы, але хацеў дабра, каб людзі жылі па-людску. Класікі
нейкія рэчы адчувалі, нават калі лічыліся
атэістамі: усё адно клікалі нас, грэшных,
да святла, да веры, да любові.
Мастацтва мае сілу ўзняць, каб душа
чалавека лунала. А яна ёсць у кожнага,
нават у самага вялікага авангардыста. У
людзей ёсць патрэба, каб з імі размаўлялі па-чалавечы. Гэта не перашыбеш, гэта
не перажывеш. Таму што душу можна
сапсаваць, але немагчыма забіць: яна
неўміручая.
— Немагчыма забіць і жаданне жыць
тэатрам. Што сёння прыводзіць людзей
у тэатральныя прафесіі?
— Я кажу, што быць творцам — гэта
не прафесія, гэта дыягназ. І калі ты можаш вылечыцца ад яго, лепш вылечыся.
Талстой казаў: можаш не пісаць — не
пішы. Дык вось калі можаш не быць артыстам — не будзь, калі можаш не быць
пісьменнікам ці мастаком — не будзь.
Трэба дадаць: калі ў цябе атрымаецца…
Не атрымаецца ў таго, хто закліканы на
гэтую дзейнасць. Як Акуджава спяваў:
«Так природа захотела, почему — не
наше дело...»
— Ёсць вялікае кола людзей, якія
завуцца творчай тэатральнай суполь-

насцю. Ці вялікае зараз кола тых,
каго аб’ядноўвае Беларускі саюз тэатральных дзеячаў?
— У нас каля 1000 сяброў. Мы
аб’ядноўваем тых, хто хоча быць у гэтай
сям’і, хто зацікаўлены, каб мы супольна
маглі адзін аднаму дапамагаць. На з’едзе,
які прайшоў летась, я адзначаў, што трэба адыходзіць ад глабальнасці, маўляў,
саюз навучае і вызначае, робіць тое і
гэта. Як запісана ў статуце, наша справа — ствараць спрыяльныя ўмовы для
творчай дзейнасці тых, хто прысвяціў
сваё жыццё тэатру.
— Што значыць «спрыяльныя ўмовы» і як іх ствараць?
— Гэта магчымасць прыйсці і сказаць:
«Мне патрэбна дапамога». Вядома, гаворка не пра тое, што ў кагосьці няма
звання, а саюз павінен дапамагаць у гэтым. Не дапаможа. Таму што званне —
дзяржаўная ўзнагарода. Калі запытаюцца нашай думкі, яе выкажа наш калегіяльны орган — рада. Што і раней было,
і будзе далей. Не зможа саюз кватэру ні
даць, ні пабудаваць. Але можа звярнуць
увагу на тое, дзе і як жыве чалавек, які
багата зрабіў для тэатра. Саюз тэатральных дзеячаў — добраахвотная арганізацыя, грамадская, адна з больш чым
дзвюх з паловай тысяч у Беларусі.
Саюз не можа дапамагчы напісаць
п’есу, паставіць спектакль, прызначыць
кагосьці на ролю. Якім чынам мы можам паўплываць на тэатральны працэс?
Выказаць сваю думку, напрыклад, на
суіснаванне той жа традыцыі ці авангардных з’яў. Але нехта можа быць з ёю
і не згодны.
Саюз не будзе і не абяцае нічога асаблівага. Але ёсць тое, што робіць нас
усіх блізкімі: мы адной крыві. І аднаго
дыягназу. Мы адзін аднаму павінны дапамагаць, чым можам, і трымацца адзін
аднаго. Мы лепш за іншых адзін аднаго
можам зразумець. Як і тое, чаму кожны
з нас прыйшоў у гэтыя прафесіі: не толькі дзеля заробку. Таму што ёсць яшчэ і
апладысменты, іх немагчыма адмяніць.
А яны шмат чаго вартыя.
— Як бы вы вызначылі, у якім стане
сёння знаходзіцца беларускі тэатр?
— Усё лепшае ў яго наперадзе. Некалі казалі, што ўсё лепшае адбываецца
менавіта цяпер. Прыгадайце спектаклі
з Ржэцкай, з Макаравай, Тарасавым...
У мяне былі «Радавыя» — дзяржаўная
прэмія СССР. Ці кожная савецкая рэспубліка атрымлівала такія прэміі? Ці кожная рэспубліка магла ганарыцца такімі
асобамі, як Макаёнак, Раеўскі, Герлаван?..
Ёсць з каго браць прыклад. Трэба не
звяргаць, а працягваць зробленае тымі,
ад каго некалі зала замірала. Працягваць
іх справу, рухацца ў тым кірунку, удасканальваючы яго. А не тое, каб «до основанья, а затем...». Бо жыццё паказвае: хто
быў нічым, той нічым і застаецца.
— Ці будзе магчымасць у цяперашняй моладзі дасягнуць такой ступені
павагі, як некалі была ў Тарасава, Макаравай, Станюты?..
— Станюта рабіла сябе сама, таксама
яе рабіў тэатр і Міністэрства культуры.
Але самае галоўнае — яе рабіла грамадства. Для грамадства творчасць была
каштоўная. Калі грамадства адчуе, што
ёсць каштоўнасці і творчыя таксама, яно
прыйдзе да таго, каб заўважыць сучасных Макаравых, Станют, Раеўскіх.
— Што вам асабіста цікава ў тэатры?
— Працытую Янку Брыля, які выказаўся ў адносінах да маёй творчасці: сардэчная павага да чалавека. Калі гэтая павага
ёсць, тады будзе і перспектыва.
Ларыса ЦІМОШЫК
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СВЯТА, ЯКОЕ ЗАЎЖДЫ З ТАБОЙ
Кінакрытыкі шукаюць вострыя куты беларускага кінематографа

С

амая важная падзея ў свеце кіно,
безумоўна, — само кіно. Але калі
ў іншых краінах ёсць фільтры добрага/
дрэннага, то для Беларусі кожная знятая стужка — свята, якой бы яна ні была
на самай справе. Тым не менш у хуткім
часе якасць айчыннага кінематографа
мае быць палепшаная: па-першае, напрыканцы 2017 года завяршылася рэканструкцыя кінастудыі «Беларусьфільм»;
па-другое, міністр культуры паведаміў,
што на кінавытворчасць будзе выдаткоўвацца больш сродкаў; па-трэцяе, у свеце
айчыннага кіно з’явілася шмат новых
імёнаў, а яшчэ гучнейшымі сталі прозвішчы тых кінематаграфістаў, пра якіх
мы ведалі.
Варта ўзгадаць, што мінулы год быў для
беларускага кіно сімвалічны: упершыню
за шмат гадоў айчынная стужка трапіла
ў праграму «Маладосць на маршы» кінафестывалю «Лістапад» («Заўтра» Юліі
Шатун), беларускія фільмы былі прадстаўлены ў праграмах некалькіх замежных фестываляў і ўзялі шмат прызоў,
сцэнарый беларусаў Мікалая Лаўранюка
і Сяргея Каласоўскага перамог у секцыі
Scrip Teast у Канах, вельмі парадавала
колькасць (і якасць!) карцін, створаных
незалежнымі аўтарамі, некалькі ігравых
стужак прадставіла кінастудыя «Беларусьфільм». Пра тое, якія праблемы ёсць
у нашым кіно, як іх вырашаць і чаго чакаць ад наступнага кінематаграфічнага
года, каб таксама было што ўспомніць,
разважаюць кінакрытыкі.

Людміла САЯНКОВА, кінакрытык,
загадчыца кафедры літаратурнамастацкай крытыкі Інстытута
журналістыкі БДУ:
— Людміла Пятроўна, якім узгадваецца вам «Беларусьфільм»?
— Сцены былі не такія гладкія, а падлога — не такая ідэальная. Але там заўжды быў стан творчай мнагалюднасці:
калі я прыходзіла на «Летапіс», бачыла,
што ўсе дзверы расчыненыя і ў іх можна
было заўважыць, як рэжысёры абмяркоўваюць фільмы, сцэнарысты разважаюць пра дэталі сцэнарыяў. Такі творчы
запал я б абазначыла неабыякавасцю да
сваёй справы: «Беларусьфільм» узгадваецца актыўным, плённым асяроддзем,
дзе на ўсіх паверхах атмасфера была аднолькава чароўная: у некалькіх кіназалах
адначасова круцілі стужкі, абмяркоўвалі
свежыя фільмы і працоўныя матэрыялы.
І, дарэчы, калі кіно ствараецца — гэта
заўважна: бо калі заходзіш у кабінет, дзе
працуе творчы чалавек, па абстаноўцы
заўжды можна зразумець, што гэта творца! На жаль, рэканструкцыя студыі былой атмасферы не вярнула. Яшчэ адзін з
успамінаў ранейшага кінематаграфічнага
жыцця, калі ў «Доме кіно» былі прэм’еры
беларускага кіно! Туды прыходзілі людзі,
якія ўдзельнічалі ў вытворчасці фільмаў,
кінакрытыкі і тыя, хто проста любіць айчынны кінематограф. І я лічу важным,
каб сваё кіно бачылі, ацэньвалі, абмяркоўвалі...

— Як і дзе знаходзяцца кінематаграфічныя таленты?
— Таленавітых аўтараў трэба шукаць
і даваць ім творчы карт-бланш, але пад
наглядам майстра. Вось прыклад: Аляксандр Сакураў паехаў у Кабардзіна-Балкарыю, стварыў там курс, і яго студэнты
ўжо пачалі заяўляць пра сябе. У свой час
таксама Сяргей Салаўёў стварыў казахскую майстэрню, і вучні гэтых рэжысёраў змаглі вывесці кінематографы ў
сваіх краінах на пэўны ўзровень, іх стужкі ўдзельнічаюць у вялікіх фестывалях.
І, дарэчы, як бы скептычна ні ставіліся
да фестывальнага кіно, яго варта здымаць: там заўжды ёсць мастацкі складнік,
і такія фільмы канкурэнтназдольныя.
Таленты трэба шукаць бесперапынна,
і гэты пошук маладых кінематаграфістаў, добрых сцэнарыяў павінен быць
студыйным абавязкам.
— На якія сцэнарыі варта звяртаць
увагу?
— Я чытала некаторыя сцэнарыі, якія
ўдзельнічалі ў конкурсе, і знайшла там
шмат цікавага! Зразумела, яны патрабуюць выдаткаў, але галоўнае — яны патрабуюць цікавага рэжысёрскага падыходу
і адпаведнасці паняццю «нацыянальнага», калі кінастудыя так называецца.
Менавіта такое кіно і трэба ствараць:
няхай гэта будзе адзін фільм, на які можна зрабіць стаўку. Нядаўна чытала сцэнарый Аляксея Дударава «Партызан».
Гэта не бюджэтны, але рэжысёрскі і акцёрскі сцэнарый, з яго можна зрабіць
яркі фільм, калі ўкласці туды не толькі
грошы, але і чалавечы рэсурс. Я б прывяла тут прыклад Эстоніі: там на аснове
нацыянальнай міфалогіі з’явілася стужка «Лістапад», але цікава глядзець яе
ўсім — фільм нават адабралі на «Оскар».
Калі нацыянальнае кіно заўважаецца, гавораць не толькі пра саму карціну, але і
пра краіну і яе кінаасяродак.
— Датычна бюджэтаў: добрага кіно
без грошай не бывае?
— Бюджэт не ўплывае на якасць фільма, і гэта даказана прыкладамі з многіх
краін. Што сапраўды важна — гэта мастацкая якасць. Бюджэты патрэбныя
для гістарычных стужак з касцюмамі,
але першасная для любога кіно — ідэя. І
рэжысёры павінны ўмець яе фармуліраваць. Я сутыкаюся з тым, што многія
маладыя беларускія кінематаграфісты
не могуць адказаць на такое простае пытанне, як «навошта і для каго вашае кіно
створанае?». І гэта — праблема.
— Тэмы нацыянальных стужак
павінны быць... якімі?
— Тут няма абмежаванняў! Тэма сучаснасці заўжды цікавая: новы сцэнарый
аднаго з беларускіх рэжысёраў вельмі
добра адлюстроўвае наш час з яго метафізікай, з экзістэнцыяй чалавека і яго
ўнутраным адчуваннем. Ужо ёсць у Беларусі такая стужка, вельмі падобная
па сюжэце да амерыканскага аскараноснага «Маўчання ягнят». Вось такое кіно
і цікавае, якое паказвае чалавека з іншага боку! У нас, на жаль, у кіно вельмі
любяць згладжваць вострыя куты, але
мастацтва такім не бывае! Можна паказаць баталіі, бітвы, але калі там няма
даследавання чалавечай натуры, кіно
будзе нецікавае, «халоднае». Наконт тэм,
я б абавязкова звярнула ўвагу на Караткевіча — глядач сумуе па нацыянальным
кіно! Я памятаю дзіўны эфект фільма
«Настасся Слуцкая»: паказы праходзілі
з авацыямі, і менавіта таму, што была
расказаная нацыянальная гісторыя, якая
прыйшлася па душы айчыннаму гледачу.
Гэта крытэрый таго, што зараз патрэбна
беларусам, — гістарычнае кіно з нацыянальнымі асаблівасцямі, якое атрымалася б выдатна па творах Караткевіча.

Антон СІДАРЭНКА, кінакрытык,
начальнік сцэнарна-рэдакцыйнага
аддзела нацыянальнай кінастудыі
«Беларусьфільм»:
— Праблемы нашага кіно — якія
яны?
— Па-першае, я б не стаў падзяляць
праблемы беларускага кіно на праблемы
«незалежных» і «дзяржаўных». Урэшце
праблемы ва ўсіх амаль аднолькавыя. Галоўная з іх — адсутнасць уласнага значнага рынку кінапрадукцыі і развітой
кінаіндустрыі і, як вынік, нізкі ўзровень
фінансавання праектаў і празмерная
залежнасць ад рынку суседняй краіны.
Яшчэ адна важная агульная праблема —
нізкі ўзровень культуры кінавытворчасці. І гэтае пытанне наўпрост вынікае
з першага.
— Як можна змяніць сітуацыю?
— Толькі дзённай руплівай працай усіх
кінематаграфістаў, у тым ліку, над самімі
сабой. Бо ніякія грошы і ніякі адміністрацыйны рэсурс не дапамогуць напісаць
добры сцэнарый або знайсці прадзюсара
для свайго праекта. Не варта чакаць падарункаў з панскага пляча, трэба самім
ісці наперад і бесперапынна развівацца.

Антаніна КАРПІЛАВА, загадчыца
аддзела экранных мастацтваў
Цэнтра даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі:
— У чым бачыцца галоўная праблема
нашага кіно?
— У нас пакуль няма аднароднасці, дзе
кіно разумелася б агульным працэсам. Я
б сказала, што справа тут не ў фінансаванні: крэатыўныя ідэі зараз на баку менавіта незалежнага кінематографа, у той
час як «Беларусьфільм» працуе па шаблонах. Можна шукаць апраўданні ў рэканструкцыі, але справа не ў будаўніцтве: у
свеце не хапае новых сцэнарыяў і рэжысёраў з цікавым мысленнем. Гэта самая
вялікая праблема кінематографа, бо талент вырашае лёс любога мастацтва. Але
ў нас ёсць праблема прафесіяналізму,
валодання рамяством. Зараз шмат спрачаюцца наконт стужкі Нікіфарава «Тумпабі-дум»: там жанравая эклектыка, якая
многім падаецца непрымальнай, а я мяр-

кую, што гэта выдатны мікст з сучасным
поглядам на рэчы.
— Моцна прагучала беларуская стужка «Заўтра». Чым яна чапляе? Гільдыя
кіназнаўцаў і кінакрытыкаў, у складзе
якой і вы, палічыла яе лепшай.
— Мінімальнымі сродкамі, але з максімумам творчага падыходу рэжысёр
адлюстравала беларускую глыбінку з
яе ілюзіямі, праблемамі, псіхалагічным
ціскам, але з-за любові да персанажаў
тут не адчуваецца дэпрэсіўнасці. Такія
шчырыя фільмы здымаюцца раз у жыцці. Цікава, куды далей пойдзе Юлія Шатун, бо французская новая хваля таксама
фарміравалася з кінематаграфістаў без
спецыяльнай адукацыі, але ўсе гэтыя
людзі — Труфо, Брэсон — былі «нагледжанымі» і літаральна жылі ў парыжскай
сінематэцы. Дарэчы, важнасць адукацыі
разумеюць і нашы рэжысёры — Мікіта
Лаўрэцкі вучыцца ў магістратуры Акадэміі мастацтваў.
— З чаго складаецца поспех фільма?
— Акрамя відавочнага, трэба арыентавацца на кааперацыю: мы на кінастудыі
часта вядзём пра гэта гаворку, але некаторыя лічаць, што ўдзельнічаць у такіх
праектах — значыць выконваць чыюсьці
замову. Я ў такі момант узгадваю прыклад стужкі «У тумане» Лазніцы: там
вельмі многа беларускага, нават сама
назва — дыягназ нашаму грамадству,
нягледзячы на тое, што гэта таксама
капрадукцыя. Таксама для кіно важны
ўзровень рэжысёрскага мыслення. Калі
я бачу беларускія фільмы, заўважаецца,
як моцна на нашых рэжысёраў уплывае камфортная, «хатняя» тэлевізійная
стылістыка. У Галівудзе ствараюць новы
тэхналагічны ўзровень кіно, у Расіі здымаюць стужкі выключна з дапамогай
храмакея, эксперыментуюць і выходзяць
з зоны камфорту па ўсім свеце — для нас
таксама будуць карысныя такія тэхналогіі! І не менш важна экранізаваць
класіку — творы Караткевіча неабходна
бачыць на экране, але для такой работы
патрэбныя выдатныя рэжысёры.
— Чаго чакаеце ад «Беларусьфільма»
ў новым годзе?
— Насамрэч я ўзрадаваная, што рыхтуецца другі альманах маладых рэжысёраў (на тэму вайны), які курыруе Іван
Паўлаў. У ім будзе экранізацыя трагічнага фрагмента з «Млечнага шляха» Кузьмы Чорнага, вельмі цікавай абяцае быць
навела «Кантужаны» па сцэнарыі Залужнага — гэта будзе гісторыя пра паняцце
міласэрнасці. Я дзіўлюся, што ваенная
тэма дагэтуль цікавая моладзі: рэжысёры ўжо сустракаюцца, дыскутуюць, як
зрабіць альманах з кавалачкаў цэласным
фільмам.
Зразумела, можна спадзявацца на дакументалістыку: Віктар Аслюк прадставіць сваю «Беларускую Атлантыду»,
дзе ўздымае глыбокія праблемы беларускага менталітэту, але мне падалася там
важнай тэма арыгінала і копіі — рэжысёр
распавядае пра гэта праз руіны Крэўскага замка. Галіна Адамовіч стварыла
«Альтэрнатыўных людзей» аб праблеме
аўтызму — ёсць кадры, якія будуць першымі ў беларускім кіно. Але галоўная
надзея — анімацыя! Яна існуе зараз у межах дзіцячых адукацыйных праектаў, але
не варта забывацца пра дарослых! Алена
Турава здымае «Зоркі сёмага неба» —
першы поўнаметражны мюзікл з феерверкам пластычных метамарфоз. Алена
Пяткевіч працуе над стужкай пра Францыска Скарыну: там нават будуць дыялогі асветніка з катом, у тым ліку і на тэму
пісьменнасці народа. Ігар Волчак таксама адыходзіць ад адукацыйных праектаў — стварае анімацыйную стужку
«Ваўчаняці» па апавяданні Яўгена Чарушына: свет жывёл перакрыжоўваецца
са светам людзей, і гэтая гісторыя можа
стаць прыпавесцю пра свабоду.
Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Музыка
На сваёй струне
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Для таго, каб самалёт узляцеў, аднаго пілота мала.
Нават калі гэты пілот экстра-класа. Без апантанасці
светлых душ і анёльскага спрыяння не абыходзіцца ні
адна светлая задума.
Анёлы зашалахцелі крыламі над задумай аднавіць
мулявінскі «Вянок» — над светлымі галовамі Марыны
Мулявінай і Вольгі Брылон. Але якім чынам адрадзіць
шэдэўр, перанесці яго ў трэцяе тысячагоддзе? Як знайсці рэшткі таго, што засталося, і з тых рэшткаў аднавіць
цэлае? Таго, што маўчала дваццаць шэсць гадоў без
спадзявання на годную спробу ўслухацца, пераасэнсаваць, адрадзіць?
яго постаць для беларускага насельніцтва і сёння заШто засталося? Партытуры шматфарматнага твора
стаецца да канца неўсвядомленай: як ацаніць паэзію, не існуе. Мулявін не траціў час на занатоўванне сваіх
якую не чытаюць? Як спасцігнуць мову, якая не гучыць? музычных ідэй. Запісаў, накідаў і — пераводзіў у жывое
Хто заўважыць пазнаку геніяльнасці жыцця даўжынёй гучанне інструментаў і галасоў. Засталося толькі... Увау 25 гадоў? Хто спасцігне адчай і волю Максіма ў бяз- га: застаўся толькі запіс працоўнага прагону «Вянка»,
моўі, без сяброўскага асяроддзя, дзе змушаны сам сабе які быў зроблены ў рэпетыцыйным памяшканні тагабыць моваю, суразмоўцам, гісторыкам і гісторыяй, сам часных мулявінскіх «Песняроў». Не студыйны рэпетысабе — краінай, краінай-браначкай?
цыйны запіс з неабходным тэхнічным абсталяваннем
А між тым У. Мулявін, стварыўшы свой музычны во- (якія тады былі мікрафоны, памятаем?), а запіс у рэпебраз «Вянка», падвоіў рэальнасць, створаную Максімам тыцыйным памяшканні!
Багдановічам, аздобіўшы яе асабістым эстэтычным наШто б мы рабілі без тутэйшых Анёлаў?
пружаннем — адзінствам аб’ектыўнага і суб’ектыўнага,
Яны расхінулі крылы над творчай камандай, над аркестрам, над салістамі і, безумоўна, над Аляксандрам Крамко, які і ўзяў на сябе «работу негра».
Цудам ацалелы аўдыязапіс ператварыўся ў паўнавартасную аркестравую партытуру. Крамко
стварыў сваю гукавую версію аркестравага гучання — партытуру для Нацыянальнага акадэмічнага
народнага аркестра імя І. Жыновіча пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора Міхаіла Казінца.
Тэкст аўтара — піетэтна непарушаны і захаваны. Тэкст аўтара адноўлены праз іншыя акустычныя прыёмы, уласцівыя толькі Нацыянальнаму
акадэмічнаму народнаму аркестру. Бездакорнасць
аранжыроўкі выдае майстэрства дыферэнцыяцыі
тэмбраў, санорную матэрыю цымбалаў, неверагоднай прыгажосці працяглыя фразіроўкі сольнага габоя і, вядома, ударныя інструменты, якія,
паводле Ігара Стравінскага, дзейнічаюць, нібыта
«сістэма цэнтральнага ацяплення».
Міне час, і зямля ўзросціць асобу, якая пачуе
«Вянок» у сімфанічным гучанні. І гэта будзе яшчэ
адно ўкладанне ў культуру. Народзіцца дырыжорхаравік, які ўвасобіць гучанне музыкі У. Мулявіна
ў а capell-най харавой версіі. Здаўшы іспыты на
выкананне, напрыклад, «Перезвонов» В. ГаўрыУладзімір Мулявін. ліна, мы зразумеем, што нам ёсць што рабіць на
сваёй дзялянцы. Ёсць што развіваць і ўмацоўваць.
Нацыянальны акадэмічны народны аркестр імя
І. Жыновіча — вялікі карабель з крэатыўнай камандай. З камандай, якая мае рэдкі дар гістарычнага пачуцця, — усведамленне не толькі таго, што
мінулае прайшло, але і яго прысутнасці ў сучаснасці, з разуменнем, што ўсё еўрапейскае мастацтва і
мастацтва ўласнай краіны мае адначасовае існаванне і ўяўляе сабой дакладную паслядоўнасць і
парадак. На гэтым стаіць традыцыя. Свае адкрыцці рабіць дасягальнымі, даступнымі і паўсюднымі — пачэсная місія. Радасць, падзеленая на многіх, пашыраецца і множыцца, нібы бохан хлеба ў
руках Збавіцеля…

СТУДЗЕНЬСКІЯ МАСТЫ
альбо Дзень, уплецены ў «Вянок»

С

тудзень, прадказаны снежнем, зладзіў сустрэчу
Паэзіі і Музыкі. «Трэба заўсёды ўзводзіць масты з надзей, летуценняў і песень» (Максім Танк).
Студзень — мастак ладзіць масты.
Вось ужо некалькі гадоў запар 12 студзеня на сцэне
Вялікай залы Белдзяржфілармоніі ў дзень нараджэння Уладзіміра Мулявіна адбываюцца нешараговыя
сустрэчы-лучнасці прышлага з мінулым: Янка Купала, Максім Багдановіч — агучаная музыкай паэзія.
Знаёмае-мінулае абарочваецца адкрыццём. Не сыходзіць у нябыт, але выклікае цікавасць.
Створанае Уладзімірам Мулявіным нібыта мае
патаемныя дзверы, адамкнуўшы якія, трапляеш на неспазнаную тэрыторыю. Знаёмае там гучыць інакш: акцэнты ссоўваюцца, набліжаныя
дэталі высвечваюць перспектыву.
вядомае, але неспазнанае
Так часта здараецца: пасля зямнога жыцця пачынаецца новае існаванне нематэрыяльных субстанцый. «Калі чалавек сыходзіць, змяняюцца
яго партрэты» (Г. Ахматава). Змяняюцца не толькі партрэты. Музыка падае сябе інакш, рукапісы,
калі яны засталіся, паводзяць сябе інакш, нават
карціны, адвернутыя да сцяны, самі сябе дапісваюць.
Цягам духоўных намаганняў, пераадольваючы
перашкоды і знясіленая імі, душа, спакутаваная
зямнымі выпрабаваннямі, зняможаная хваробамі і спакусамі, цяпер, аддаленая ад фізічных
вярыгаў, набывае іншае свячэнне. Свячэнне тое
аднавектарнае — у будучыню, дзе нараджаецца
новая музыка, новая паэзія. Цыцэрон нездарма ж
заўважыў: «...мая душа, сам не ведаю як, высока
ўзняўшы галаву, глядзела на спадкаемцаў, нібыта
толькі па сканчэнні гэтага жыцця і пачнецца сапраўднае жыццё...»
Раса душы ўзышла і прынесла плён. Сад заквітнеў новым цветам. Вершаліны сягаюць да неба,
карані трымаюць грунт. У вялізным храме нацыянальнага мастацтва быць адной з залатых цаглін — «пачэсны пасад» між роўных. Пашана ад
вечнасці. У тыя росы ўглядаецца сучаснасць і
пазнае сябе. Спасціжэннем мацуецца сувязь. Вузлы, зацягнутыя пры жыцці, слабеюць. Распачынаецца гісторыя вышэйшага рэгістра.

***

«Вянок» Уладзіміра Мулявіна — паэтычна-музычны ўніверсум. Цыкл песень-балад паводле
адзінага паэтычнага зборніка Максіма Багдановіча — адваяваная ў бяспамяцтва лапіна зямлі,
жытнёвае поле з васількамі. Твор, падобны да
«абразоў» Паўла Фларэнскага, — не знак Усявышняга, але вокны ў іншасвет. Метазнак культуры.
Пераменліва-зіхоткае аблічча тутэйшасці.
Максім Багдановіч стварыў містэрыю, разлічаную
на дзесяцігоддзі няспешнага шэсця да нас, разлічаную
на адраджэнне і сталенне нацыі. Пакінуў усё неабходнае: сімвалы, знакі, метафары, містычную глыбіню і
магію — улонне паэзіі, эстэтычны феномен, геніяльнае супадзенне і еднасць ідэі-пачуцця. Размыкаючы
ядро міфа, паэт адухавіў скамянелае і зрабіў яго жыхаром рэальнасці, інструментам выкрыцця сэнсу чалавечага існавання і выжывання нацыі (з тым самым
мы радасна знаёмімся ў юнацтве праз раманы «Іосіф і
яго браты» Т. Мана, «І больш за век доўжыцца дзень»
Ч. Айтматава, «Куды сплываюць кіты» Ю. Рытхэу).
На такой раллі ўзыходзіць і квітнее мастацтва. Творны дух, пераадольваючы матэрыю, праходзіць праз досвед рэчаіснасці і цэліць у бясконцасць будучыні.
«Вянок» Уладзіміра Мулявіна, які маўчаў дваццаць
шэсць гадоў, у трэцім тысячагоддзі ўзыходзіць святочнай прэм’ерай.
10 снежня на сцэне Вялікай залы Белдзяржфілармоніі
звычайны дзень ператварыўся ў Дзень Паэта — дзень
Максіма Багдановіча.
А ўжо 12 студзеня звіты «Вянок» прагучыць навагоднім падарункам — прыгожай уверцюрай да новага
2018 года.
Як некалі двойчы выкананы тагачаснымі «Песнярамі» ў Нью-Ёрку і на сцэне Белдзяржфілармоніі 9 снежня
1991 года, застаўшыся ў гісторыі слыннага гурта апошнім буйным сцэнічным здабыткам, так у трэцім тысячагоддзі, адноўленым, адроджаным, «Вянок» паўстане
дзвюма прэм’ерамі. На пераходнай мяжы, счапляючы
2017 і 2018 гады і дзве даты — нараджэнне Максіма Багдановіча і Уладзіміра Мулявіна.
Тады прэм’ера прайшла незаўважанай, як гэта часта
бывае на айчынных сцэнах. Аскетызм мастацкіх запатрабаванняў — характэрная ўласцівасць пазбаўленага
ідэнтыфікацыі народа. Не дапамог і Максім Багдановіч:

***

Без адкрыцця не абышлося. Адкрыццё шэдэўра
як адкрыццё новай зоркі. Асэнсаваць не паспявае
свядомасць — сягае ў зорныя вышыні разам з неЯн Жанчак.
вядомым. Музыка бярэ ў палон і пануе па сваіх законах. У цыкле гучаць кампазіцыі, якая нікім дагэтуль
інтэлектуальнага і эмацыянальнага, творча-аддадзена- не выконвалася. Напісаная У. Мулявіным і ім жа самім
га і ўзятага-ўсвядомленага.
выкрасленая з праграмы. І зараз зразумела, чаму. Тады,
лямешка звычайная
пры жыцці, кампазіцыю пад назвай «Па ляду, у глухім
Сваю няздольнасць да беларускамоўнасці сёння шмат бары» ніхто б не зразумеў, — настолькі авангардна нязхто апраўдвае адсутнасцю беларускамоўнага атачэння, выклай яна была для савецкай ментальнасці.
З «пасечанымі вугламі» метра, полірытміяй, непрадлёгка скідваючы адказнасць з сябе і перакладаючы яе на
казальнымі
змяненнямі акцэнтаў, кантраснасцю тэм,
эфемернае, безаблічнае, раз’яднанае «атачэнне». Гэтак
жа ж лёгка забываючыся на тое, што Максім Багдано- формай, у якую твор быў «заліты», нібыта княжацкая
віч, жывучы за межамі Беларусі, у чужамоўным асярод- пячатка, — тады не мог прэтэндаваць на разуменне, але
мулявінскім шэдэўрам. Сёння — загучаў.
дзі, па сутнасці, стварыў под (падмурак) нацыянальнай заставаўся
Сёння — яго час. І мы здолелі ўзяць гэты дарунак — галітаратуры, паказаў «дзе шляхі нашы йдуць і куды». рачыя вуглі мулявінскага таленту.
Шляхі вызначаны. Калі дамо веры генію?
Новае пакаленне выканаўцаў здзівіць не менш. У паСапраўды: «Калі раптам, дзякуючы шырокім ведам і двоенай рэальнасці адаб’ецца традыцыя, знаёмыя інтаглыбокім разважанням, ты ўздымішся на такую вышы- нацыі і новая, магутная энергія сучаснага выканання.
ню, што табе дадзена будзе, як некаторым абраным, Некалі непраспяваны У. Мулявіным уласны шэдэўр і
адкрыць ісціну, то не думай, быццам за гэта адкрыццё ўвасоблены сёння Янам Жанчаком варты ўвагі і захаты пры жыцці здабудзеш ухвалу... ...самыя лепшыя да- плення. Галасы рэдкай тэмбральнай палітры слухаюць
сягненні філосафаў атрымлівалі нараканні і папрокі за не толькі з прычыны іх бездакорнага гучання, але і каб
тое, што сэнс іх цьмяны. Як мала знойдзецца тых, хто адчуць тонкую асалоду ад узятай бліскуча ноты.
Выканаўца — зайздроснае шчасце! — калі валодаздольны будзе ацаніць цябе, калі ты дасягнеш вышыні,
да якой імкнешся», — бездакорная трапнасць Джакама еш плыннай матэрыяй імгнення, сугестыяй і высокай
канцэнтрацыяй духоўнай энергіі на адным фрагменце
Леапардзі.
Не хто іншы, а менавіта М. Багдановіч звяртаўся ў жыцця. З гэтым назаўтра можна шчасліва прачынацца.
наша ХХІ стагоддзе, выгукнуўшы: «Выціскаючы бела- З гэтым назаўтра верагодна адчуць сябе несамотнырускую мову са школы, мы хілім да растраты вынікаў мі — побач будзе струменіцца святло «Вянка» і «містычвелізарнай, шматвяковай духоўнай працы цэлага наро- ная патрэба ў сваёй краіне»...
Дзень паэта. Дзень паэзіі і музыкі. Дзень яднання
да, збіваем думку дзіцяці з натуральных псіхалагічных
і ўзаемаразумення. Дзень спяваць гімны. Акрылена.
сцяжынак і груба абцінаем ягоны душэўны свет».
Для некаторых з нас пытанне: «Што было б, каб Багда- Стоячы. Не саромеючыся слёз. З адроджанай верай.
новіча не было?» — няўцямнае. «А нічога не было б!» — З жаданнем жыць моцна, прыгожа, натхнёна. І няхай
рэакцыя чалавека, асуджанага не жыць, а баяцца, не абміне нас гэтым разам трапнасць думкі Ежы Леца:
жыць, а мець за ўцеху расійскую папсу на арэнах і не- «Калі ў народа няма голасу, гэта відаць нават пры
спяванні гімна...»
дазволеную радасць — «бульбу з мясам на ноч».
«...шэсць спосабаў узняцца ў неба...»

Ларыса СІМАКОВІЧ
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12 ВІТАННЯЎ
Паштоўкі з работамі Царфіна ў памяць пра мастака Парыжскай школы
мастака яго работы актыўна набывалі
музеі і прыватныя калекцыянеры. У
прыватнасці, работа «Пейзаж» была набытая Дзяржаўным музеем сучаснага
мастацтва ў Парыжы за 25 тысяч франкаў. Між іншым, карпартыўная калекцыя
«Белгазпрамбанка» бярэ пачатак з 12 работ ураджэнца Смілавіч, якія куплены
ў 2011 годзе ў эксперта па Парыжскай
школе Надзін Нешавер.
Выданне камплекта паштовак арганізаваў і падрыхтаваў да друку мастацтвазнаўца Юрый Абдурахманаў.
Мікола РАЎНАПОЛЬСКІ

Зусім невялікім
накладам —
300 асобнікаў —
выдадзены
набор паштовак
«Файбіш-Шрага Царфін.
Рэпрадукцыі».
Работы аднаго з мастакоў Парыжскай
школы, нашага суайчынніка (нарадзіўся
Царфін у Смілавічах у 1899 годзе) зараз
знаходзяцца ў прыватных калекцыях у
Францыі, ЗША, Расіі. У Беларусі — у Нацыянальным мастацкім музеі і карпаратыўнай калекцыі «Белгазпрамбанка». А
таксама — у Зале Царфіна музея «Прастора Хаіма Суціна» ў гарадскім пасёлку
Смілавічы (Чэрвеньскі раён, Мінская вобласць).
Напрыканцы 2017 года прыватная
ўстанова культуры «Спадчына і час»
выдала набор з 12 паштовак «ФайбішШрага Царфін. Рэпрадукцыі». Выданне
ажыццёўлена ў рамках праекта «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні ў

Культурны ракурс

Рэспубліцы Беларусь», які фінансуецца
Еўрапейскім саюзам і рэалізуецца Праграмай развіцця ААН (ПРААН). Адна
з частак гэтага праекта — ініцыятыва
«Развіццё турыстычнага патэнцыялу
г.п. Смілавічы».
Колеры Царфіна — адлюстраванне яго
неардынарнага мастакоўскага мыслення. «Руанскі сабор», «Від на Іерусалім»,
«Дарога», «Шартрскі сабор», «Вялікі букет», работы розных гадоў, у якіх аднолькавая назва — «Без назвы», «Чырвоны
замак», рэпрадукцыі якіх змешчаны на
паштоўках, істотна ўзбагачаюць нашы
ўяўленні пра ўраджэнцаў Беларусі, што

16 +

Н

епадалёк ад Гомеля, у вёсцы Старая Беліца, знаходзіцца старадаўні
драўляны храм Святога Мікалая — помнік
народнага дойлідства з рысамі стылю барока. Адным з марозных дзён з мужам рушылі
туды ў наша першае паломніцтва. Раніцай
на гарадскім аўтобусе даехалі да аграгарадка Урыцкае, каб перасесці на прыгарадны
аўтобус, чакаць які трэба было амаль гадзіну, таму мы вырашылі да Старой Беліцы
прайсці пешшу...
Царкву Святога Мікалая знайшлі адразу — яна велічна ўзвышаецца ў цэнтры вёскі,
на скрыжаванні вуліц. Шыльдачка на сцяне
сведчыць: гісторыка-культурная каштоўнасць 1-й паловы XVIII стагоддзя.
У вёсках чужынцаў прыкмячаюць адразу.
Прыкмецілі і нас. Толькі мы перахрысціліся каля вялікага абраза Божай Маці «Траяручыца», падышла пажылая жанчына.
Пазнаёміліся. Ганна Ануфрыеўна спачатку пацікавілася, хто мы і адкуль, а потым паведала
гісторыю, звязаную з гэтым абразом:
— Ён у нас міраточыць. А нядаўна здарыўся сапраўдны цуд. У нашу царкву хадзіла
жанчына з шасцігадовай дачкой. Дзіця цяж-
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Адрас для карэспандэнцыі:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 77
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Алесь Марціновіч
Вольга Дадзіёмава
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Таццяна Арлова
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Вячаслаў Нікіфараў
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Алесь Бадак
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Анатоль Казлоў
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Іван Чарота
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Выходзіць з 1932 года

займелі сталую прапіску як «мастакі Парыжскай школы».
Жывапісец, мастак па тканіне, кніжны
графік, Файбіш-Шрага Царфін першае
мастацкае сталенне праходзіў у Віленскай мастацкай школе І. Трутнева. У
1914 годзе эмігрыраваў у Палесціну. Вучыўся ў Мастацкай школе ў Іерусаліме.
У 1923 годзе пераехаў у Берлін. Пасля
трапіў у Парыж, дзе зноў сустрэўся з
Хаімам Суціным. У час Другой сусветнай вайны служыў у французскай арміі.
Альбом малюнкаў, зробленых падчас
вайсковай службы, быў набыты ў мастака французскім урадам. Яшчэ пры жыцці

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.
Падпісныя індэксы:
63856 — індывідуальны;
63815 — індывідуальны льготны
для настаўнікаў;
638562 — ведамасны;
63880 — ведамасны льготны.
Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 7 ад 10.12.2012,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"».
Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А. В. Бізункова

ка хварэла. Маці дужа малілася Божай Маці
«Траяручыца», і дзяўчынка паправілася.
Пасля службы прыхаджане распавялі пра
гісторыю царквы.
У 1937 годзе храм закрылі, сарвалі званы,
разбурылі драўляную званіцу, спустошылі
магілы і склепы-пахавальні. Падчас ганенняў
мясцовая жыхарка Паліна Шумава не спалохалася пагроз, практычна з-пад сякеры выхапіла абраз Божай Маці «Траяручыца». Улетку
1942 года ў царкве аднавіліся богаслужэнні, а
ў 1944 годзе вярнуліся выратаваныя абразы
«Траяручыца» і «Святы Мікалай». Паводле
падання, гэтыя іконы знаходзяцца ў царкве з
дня яе пабудовы.
…Вецер дзьмуў у твар. Мы ж, як у дзяцінстве, павязалі шалікі, пакінуўшы адкрытымі
толькі вочы, і адправіліся дадому — зноў пешшу. Наша паломніцтва прыпала на дзень
шанавання блажэннай Ксеніі Пецярбургскай.
Гэтай святой звычайна моляцца аб сямейным
шчасці, дабрабыце. Супадзенне ці не, але ў
гэты дзень была чарговая гадавіна нашага
шлюбу. Успомнілі ж мы пра яе, стоячы на
службе ў храме Міколы Цудатворца.
Наталля ШАСТАКОВА
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г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
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