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Ка жам «гра фі ка», а ма ем на ўва зе афорт, 

ма на ты пію, ксі лаг ра фію, гра вю ру на лі-

но ле у ме, лі таг ра фію ці ма лю нак. З го ду 

ў год на сту дэнц кіх вы стаў ках ма ла дых 

гра фі каў у нас ёсць маг чы масць аца ніць 

уз ро вень твор цаў і зра зу мець па тэн цы-

ял ай чын най гра фі кі. А сё ле та кан цэп цыя 

кры ху змя ні ла ся: у вы ста вач най за ле 

«Kodex» Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тац тваў на вы стаў цы «Ма ла дзік і поў-

ня» прад стаў ле ны тво ры не толь кі сту дэн-

таў, але так са ма вы клад чы каў і вы пуск ні-

коў ка фед ры гра фі кі.

У вы ста вач най пра сто ры гля дач ад ра зу ба-

чыць тво ры вя ду чых бе ла рус кіх гра фі каў Паў ла 

Та тар ні ка ва і Ула дзі мі ра Віш неў ска га. Экс па зі цыя 

ўво гу ле да зва ляе па зна ё міц ца з раз на стай нас цю 

гра фіч ных тэх нік праз ра бо ты бе ла рус кіх мас та-

коў роз ных па ка лен няў.

— Не каль кі га доў за пар мы ра бі лі вы стаў кі сту-

дэн таў, а сё ле та вы ра шы лі пра па на ваць паў дзель-

ні чаць і вы клад чы кам, каб мож на бы ло ўя віць, 

як ад бы ва ец ца раз віц цё і за хоў ва ец ца твор чая 

спад чы на ка фед ры, — рас каз вае Юрый ХІЛЬ КО, 

за гад чык ка фед ры гра фі кі Бе ла рус кай ака-

дэ міі мас тац тваў. — У нас пра цу юць вы клад-

чы кі 1940-х, 1950-х, 1960-х, 1970-х і 1990-х га доў 

на ра джэн ня, та му ў сту дэн таў ёсць маг чы масць 

пе рай маць май стэр ства вя ду чых гра фі каў кра і ны 

роз ных па ка лен няў.

Вы стаў ка «Ма ла дзік і поў ня» па каз вае, як уда ла 

тво ры роз ных мас та коў мо гуць су іс на ваць у ад ной 

пра сто ры, і пад крэс лі вае, што твор цы пад трым лі-

ва юць адзін ад на го. Асаб лі вас цю ай чын най гра-

фі кі мож на на зваць здоль насць хут ка ад гу ка цца 

на ак ту аль ныя па дзеі. Аў та ры экс пе ры мен ту юць з 

тэх ні ка мі, спра бу юць здзі віць но вы мі вы на ход ні ка мі. 

З'яў ля юц ца но выя ім ёны, якія з пос пе хам па чы на-

юць пра фе сій ны шлях, і яны ўсё час цей гу чаць у 

рэс пуб лі кан скіх вы ста вач ных пра ек тах.

— Гіс то рыя мас тац тва па каз вае, што на са мрэч 

усе сты лі, пры ёмы, кі рун кі пры ду ма ныя даў но. 

Вя до ма, сён ня шмат што транс фар му ец ца, але ж 

ас но ва за ста ец ца тая ж. Мы не аб мя жоў ва ем у 

сты ліс тыч ных по шу ках ні ад на го сту дэн та і заў сё-

ды ра ды, ка лі яны шу ка юць ся бе. Ка лі ба чым ад-

мет насць, пад трым лі ва ем яе, — ад зна чае Юрый 

Хіль ко. — Але ёсць праб ле ма за па тра ба ва нас ці: 

ма ла дым да во дзіц ца са мім шу каць са бе мес ца 

ра бо ты, а гэ та не так лёгка. Час для мас-

та коў ця пер ня прос ты. Але ж на тое мы і 

вы клад чы кі, каб пад ка заць і пад тры маць. 

Мно гія на шы сту дэн ты раз мяр коў ва юц-

ца ў мас тац кія шко лы: дып лом дае та-

кую маг чы масць. Не ка то рыя пры хо дзяць 

пра ца ваць у ака дэ мію, не ка то рыя — у 

вы да вец твы. Ад нак ці ка васць да на шай 

спе цы яль нас ці не губ ля ец ца. Сё ле та на 

кан суль та цыю пры еха лі пят нац цаць ча-

ла век, якія збі ра юц ца па сту паць, а мы 

пры ма ем уся го шэсць...

Са мі ж ма ла дыя твор цы ўпэў не ны, што 

ні чо га не атры ма ец ца без шчы рас ці. Ка-

жуць, што гра фі ка — гэ та асаб лі вы стан 

ду шы, лад жыц ця. Ад зна ча юць, што па-

ста ян ны по шук ся бе і аб' ек тыў най іс ці ны 

зму шае мас та ка ру хаць су све там.

— За кож ным за дан нем, якое я атрым-

лі ваў пад час на ву чан ня, бы ло ней кае 

ад крыц цё, — рас каз вае ас пі рант Бе-

ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў Фё дар 

ШУР МЯ ЛЁЎ. — У ка фед ры гра фі кі вель мі доб ра 

сфар мі ра ва ная пра гра ма. Нас ву чы лі па-роз на му 

па ды хо дзіць да рэа лі за цыі за дач, ву чы лі ўдзя ляць 

ува гу дэ та лям. Гра фі ку трэ ба са праў ды лю біць, 

толь кі та ды ра бо ты бу дуць за па тра ба ва ныя — 

абы яка вае стаў лен не не да пу шчаль нае.

На ад крыц ці вы стаў кі мас та кі-гра фі кі, раз маў-

ля ю чы адзін з ад ным, пад крэс лі ва лі, што ка фед ра 

гра фі кі пе ра жы ла роз ныя пе ры я ды, але ат мас-

фе ра сяб роў ства і аб ме ну до све дам да па ма га ла 

не згу біць та кую каш тоў насць, як ад па вед нае 

стаў лен не да спра вы.

Сён ня ка фед ра су пра цоў ні чае з роз ны мі еў-

ра пей скі мі га ра да мі. Вы клад чы кі і сту дэн ты вы-

яз джа юць за мя жу, прад стаў ля юць свае тво ры, 

а ра зам з імі — і кра і ну. Едуць ву чыц ца гра фі цы 

і да нас, на прык лад з Поль шчы. Вы стаў ка «Ма-

ла дзік і поў ня» па ка за ла, што ка фед ра гра фі кі 

Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў — гэ та доб ра 

зла джа ны ме ха нізм, які тры ма ец ца на ад да най 

пра цы твор цаў і па ва зе адзін да ад на го.

Вік то рыя АС КЕ РА



Вы стаў каВы стаў ка  

ДЭ ТА ЛІ ЗА ЦЫЯ 
СЭН САЎ

Сту дэн ты і вы клад чы кі ка фед ры гра фі кі 
па каз ва юць свае ра бо ты

Два рус кія і адзін аме ры ка нец вы са-

джва юц ца на Мар се, але аказ ва юц ца ў 

мас коў скім дво ры ку, дзе ка пі тан кас міч-

на га ка раб ля Сяр гей Бяляеў вы рас. Тут 

усё як двац цаць га доў та му, ме на ві та ў 

дзень, ка лі ў ве ча ро вых пры цем ках не-

зна ё мы за біў на жом дзе вят нац ца ці га до-

вую Тац ця ну, у якую га лоў ны ге рой быў 

без ад ка зу за ка ха ны. Тры кас ма на ўты, 

якія быц цам пры ля це лі на Марс, ака за-

лі ся на Зям лі, змаг лі ды хаць па вет рам і 

раз маў ляць са сва і мі зна ё мы мі. Да док-

та ра пры еха ла ма ці, да аме ры кан ца — 

тэ ле ба чан не і ся бар дзя цін ства, та му ўсе 

трое ра зам з раз губ ле нас цю ад да лі ся 

звы чай ным ча ла ве чым па чуц цям і шчас-

цю зна хо джан ня ў со цы у ме.

За дум ка ака за ла ся прос тай: кас ма-

на ўты на Мар се тра пі лі ў мі ну лае, каб га-

лоў ны ге рой вы пра віў ба лю чы для ся бе 

эпі зод і вы ра та ваў Тац ця ну. Зда ец ца, з 

усіх да пу шчэн няў, фан та зій і мар, звя за-

ных з ванд ра ван нем у кос ма се, ідэя, у 

якой мар сі я не аказ ва юць псі ха ла гіч ную 

да па мо гу зям ля ні ну і ства ра юць для яго 

ад на го цэ лае мі ну лае (а су мят ня, якая 

ча сам ад бы ва ец ца на сцэ не, па да ец ца 

скла да най для ўва саб лен ня, хоць у мар-

сі ян, на пэў на, звыш здоль нас ці), са мая 

бес тал ко вая.

Мож на вы дзе ліць толь кі адзін вар ты 

мо мант спек так ля, звя за ны з та кім сю-

жэ там: у са мым па чат ку тры га лоў ныя 

ге роі ў ска фанд рах і поў най экі пі роў цы, 

у цем на це і клу бах ды му ідуць па Мар се 

і ро бяць за ме ры на пры бо рах. У га ла ве 

ўзні ка юць гуч ныя сло вы — гіс та рыч ная 

па дзея, ча ла век у кос ма се, між га лак-

тыч ная ванд роў ка, да лё кія пла не ты, ня-

зве да ныя фор мы жыц ця. І тут не ча ка на 

да кас ма на ўтаў па ды хо дзіць ты по вы 

ал каш у «кла січ ным» зям ным адзен ні, 

з са вец кай авось кай, і пы та ец ца: «Хто 

апош ні па пі ва?» Улас на гэ ты мо мант 

з яго сум най не ад па вед нас цю мар не 

вель мі пры ваб ным рэ аль ным кар ці нам 

вы чар паў здоль нас ці спек так ля якас на 

ўра зіць.

Бо ў цэ лым па ста ноў ка «Чац вёр тая 

пла не та» аб мя жоў ва ец ца сва ёй «ці-

ка вай» за дум кай — Зям лі на Мар се, і 

ад дае яе на па гі бель сен ты мен таль най 

дра ме. Ка пі тан ка раб ля — ён тут па 

азна чэн ні і са мы вы со кі (іг рае Рус лан 

Чар нец кі) — су стра кае сваю ка ха ную 

Тац ця ну, але гэ тым ра зам ад чу вае яе 

ўза ем ныя па чуц ці. Не здар ма, на пэў на, 

га лоў ныя ге роі кас ма на ўты, бо з імі, 

ка неш не, важ насць юнац кіх па чуц цяў 

пад крэс лі ва ец ца больш тлус тай лі ні яй. 

Праз ча ла ве ка, што ака заў ся ў кос ма-

се, да ля цеў да Мар са, зра біў важ ныя 

для ча ла вец тва ад крыц ці, а ў вы ні ку з 

бо лем ус па мі нае, як у шко ле за пра сіў 

дзяў чы ну на та нец, а по тым быў збі ты 

яе хлоп цам.

Па сыл зра зу ме лы: на Зям лі ты ці на 

Мар се, звы чай ны до ма кі раў нік аль бо 

кас ма наўт, юнак аль бо ста лы ча ла век, 

пры ват нае для ця бе ўсё роў на бу дзе 

да ра жэй шым за агуль на ча ла ве чае. 

І кі рун ку са мо га па сы лу ў вы пад ку з 

«Чац вёр тай пла не тай» ад па вя дае сен-

ты мен таль насць спо са бу яго пе ра да чы. 

Па ста ноў ка лі та раль на скла да ец ца з не-

вы нос на на іў ных, ня зграб ных, штуч ных 

сцэн, звя за ных з Сяр ге ем і Тац ця най. 

Гля дзець іх, па куль ад ня ём кас ці сціс-

ка ец ца сэр ца, да во лі скла да на.

Як і зра зу мець апраў да насць та ко га 

вя лі ка га мес ца, ад ве дзе на га яшчэ ад на-

му пер са на жу — мас коў ска му дво ры ку з 

яго пра ява мі, ге ро я мі, дэ та ля мі і асоб ны-

мі гіс то ры я мі, што раз ва роч ва юц ца на 

ва чах гле да ча. У жы ха роў дво ры ка ёсць 

свая тэ о рыя пра вяр тан не кас ма на ўтаў 

у мі ну лае з ад сыл кай да эй нштэй наў-

скай фор му лы, та му яны лёг ка да пус ка-

юць га на ро вых гас цей у сваё жыц цё. Ці 

трэ ба ка заць, што Сяргей Бяляеў сва ім 

аў та ры тэ там змо жа паў плы ваць на вы-

ра шэн не жыц цё вых ка лі зій бы лых су се-

дзяў і лі та раль на змя ніць мі ну лае. Толь кі 

дэ та лё васць і раз на стай насць сю жэ таў 

з іх пе ры я дыч ным гуч ным ха о сам стам-

ля юць і па кі да юць не ра зу мен не, дзе ля 

ча го гэ та і на вош та. Пэў ны воб раз ча-

су тут са праў ды ёсць — пра даў шчы ца 

смя та ны, якая раз баў ляе свой та вар, 

ал ка га лізм, по гля ды і ін шыя дро бя зі, якія 

ўва саб ля юц ца ў сціс лых воб ра зах, але 

жыц цё два ра ў гэ ты час рас цяг ва ец ца 

на ліш нія і ліш нія эпі зо ды.

Ча му і мэ та згод насць пе ра ня сен ня 

сю жэ та ў тыя ча сы ў спек так лі 2018 го да 

аказ ва ец ца не зра зу ме лай — усё роў на 

тут ад бы ва юц ца ўні вер саль ныя гіс то рыі, 

ра ман тыч ныя кан цоў кі і сен ты мен таль-

ныя сцэ ны. Та ды дзе ля ча го? Каб пры-

трым лі вац ца пра пі са на га сцэ на рыя ці 

з-за на сталь гіі?

Акра мя гэ та га сю жэт па ста ноў кі ства-

рае, на пэў на, для аў та раў не ча ка ны ці 

не пра ду гле джа ны за зор — ка лі ра зу-

ме еш, што ўнут ры спек так ля ася род дзе 

бы ло ство ра на мар сі я на мі, уз ні кае пы-

тан не, на коль кі яго праў дзі вас ці мож на 

да вя раць. Ка рэ ля цыі па між аў тар скай 

фан та зі яй і са мой фан та зі яй ства ра юць 

да дат ко выя сэн сы, та му як бы рэ жы сёр 

ні ха цеў па ка заць Зям лю на Мар се, яна 

ўсё роў на рас сы па ец ца з-за над звы чай 

не на дзей най пад ёй асно вы. А авось ка, 

пры ўсёй яе ар га ніч нас ці для тых, хто 

хо ча вяр нуц ца на со рак га доў на зад, 

за ста ец ца толь кі эле мен там ан ту ра жу. 

Ці Дзміт рый Аст ра хан, ці мар сі я не на 

ан ту ра жы і спы ні лі ся.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На сцэ неНа сцэ не  

ЖЫЦ ЦЁ НА ЧАЦ ВЁР ТАЙ ПЛА НЕ ЦЕ
Астрахан і марсіяне абмежаваліся антуражам

— Іс на ван не ча со пі са ў роз ныя ча сы су пра ва-

джа ла пы тан не: ма ла досць — гэ та ўзрост ці стан 

ду шы? Кож ны рэ дак тар да ваў свой ад каз. Ці вы-

зна чы лі вы за га ды сва ёй пра цы, што тут для вас 

пер ша снае?

— Яшчэ не так даў но я ад ка за ла б, ды і ад каз ва ла, 

што ма ла досць для мя не най перш стан ду шы, і, бе ру чы 

для яск ра вас ці су праць лег лас ці, га ва ры ла для пры кла-

ду, што ў двац цаць га доў мож на мець ста ра свец кія по-

гля ды і мер ка ван ні, а ў во сем дзе сят — звыш су час ныя. І 

пер шае, і дру гое су стра ка ец ца ў жыц ці да во лі ня рэд ка, 

гэ та праў да, але... Ча мусь ці ні чо га не на блі жа ла мя не 

да на ту раль най, як ця пер ба чу, дум кі, што ўзрост і 

стан ду шы не з'яў ля юц ца ад но ад ад на го не за-

леж ны мі, што на са мрэч яны ўза е ма аб умоў ле-

ныя і пры ве дзе ныя пры кла ды — да лё ка не ва ры-

ян ты нор мы, а 

ча сам на ват 

на столь кі ад 

нор мы ад-

да ле ны, што 

вы гля да юць 

па чвар на і 

смеш на. Маг-

чы ма, да гэ-

та га ба чан ня 

мя не пры вя ла 

як раз пра ца ў «Ма ла до сці», ка лі да во дзі ла ся на-

зі раць, на коль кі ўсё ж мар ная пра га не ма ла дых 

пісь мен ні каў трап ляць у ма ла дзёж ныя трэн ды: 

быц цам і са слэн гам зна ё мыя, і да праб лем праз 

улас ных дзя цей або ўну каў да лу ча ныя, а твор 

гу чыць не іна чай як спро ба за іг ры ван ня, да во лі 

на іў на і штуч на, і вы клі кае ў ма ла до га чы та ча хі-

ба што ўсмеш ку, і доб ра ка лі па блаж лі вую. Што 

зроб ле на не ў свой час, тое зроб ле на да рэм-

на — вель мі слуш на не кім ска за на. Ка неш не, 

здо ра ва мець ма ла дую ду шу, і ў боль шас ці яна 

са праў ды ма ла дой за ста ец ца, але стан ду шы — гэ та 

не яе ўзрост, а тое, што фар мі ру ец ца до све дам. Гэ ты 

до свед, ці моц і аб' ём пе ра жы та га, як раз і не да зва-

ля юць ста ла му ча ла ве ку па во дзіць ся бе як пад лет ку. 

І пры му ша юць за дум вац ца над сіс тэ май ка ар ды нат. 

Я, пры нам сі, за дум ва ю ся, ці доб ра ў ма ім уз рос це, 

ма ю чы ўжо ўнуч ку, пра цяг ваць кі ра ваць ма ла дзёж ным 

вы дан нем? Мяр кую, час за няц ца не чым ін шым.

— Ці ёсць (бы лі) тра ды цыі «Ма ла до сці»? Якія з 

іх ста лі ша ноў най гіс то ры яй, а якія пад трым лі ва-

юц ца і за раз?

— Лю бы ча со піс, ка лі ён іс нуе хоць бы не каль-

кі га доў, на бы вае пэў ныя тра ды цыі. Най перш гэ та 

тра ды цыі ка лек ты ву, рэ дак цыі. Да лей, з ця гам ча-

су, ча со піс на бы вае тра ды цыі ін ша га кштал ту: у імі-

джы, сты лі, фар ма це, ста сун ках з чы та чом, — ка лі 

да спра вы па ды хо дзіць пра фе сій на, гэ та ўсё не мо жа 

не вы пра ца вац ца. Ін шая спра ва, ка лі іс на ван не ча-

со пі са доў жыц ца дзе ся ці год дзі, ды яшчэ ка лі яны, як 

у «Ма ла до сці», пры па да юць на роз ныя гіс та рыч ныя 

ча сы і на ват роз ныя кра і ны — спа чат ку Са вец кі Са юз, 

а по тым Рэс пуб лі ка Бе ла русь. Та ды пра не ка то рыя 

тра ды цыі са праў ды да во дзіц ца га ва рыць «бы лі». І гэ-

та нар маль на, гэ та аб умоў ле на са мой зме най ча су. 

Ну, і па зі цы яй вы даў цоў, без умоў на. Гіс то рыя ве дае 

пры кла ды, ка лі гра мад ска-па лі тыч ныя вы дан ні для 

рэ спек та бель ных ся мей стваў пе ра тва ра лі ся ў лег ка-

дум ны дзя во чы гля нец, а лег ка дум ны гля нец да хо дзіў 

у раз віц ці да ўзроў ню ін тэ лек ту аль на га вы дан ня. Тра-

ды цыю пра слаў ляць са мыя свет лыя ідэі са мым што 

ні ёсць шчы рым чы нам сён ня мы раз гля да ем як па-

фас насць, фар ма лізм, фа ры сей ства, та му і не дзіў на, 

што «Ма ла досць» сён няш няя і «Ма ла досць» бы лых 

дзе ся ці год дзяў — быц цам цал кам роз ныя вы дан ні. 

З ін ша га бо ку, тра ды цыя іс на ваць як лі та ра тур на-мас-

тац кі ча со піс для мо ла дзі пад трым лі ва ец ца і за раз, 

мо на ват і ўзмац ня ец ца — па-

гля дзець хоць бы 

на га ды на ра джэн ня аў та раў і на яў насць сту дэнц кіх 

руб рык. Не ка то рыя тра ды цыі за ста юц ца, але транс-

фар му юц ца. Пры нам сі, тра ды цыя сты лю. Ка лі ра ней 

трэ ба бы ло ў яго ўпіс вац ца, як у ней кі ка нон, і толь кі 

гэ та га ран та ва ла пос пех і пуб лі ка цыю, то ця пер, каб 

на дру ка вац ца і мець ней кі пос пех, лепш у ка но ны не 

ўпіс вац ца, а ў доб рым сэн се шту ка рыць. Ня змен ны мі 

па він ны за ста вац ца тра ды цыі якас ці і прэ стыж нас-

ці — тое, што ро біць вы дан не брэн дам. Мяр ку ю чы па 

тым, што мо ла дзі хо чац ца дру ка вац ца ў «Ма ла до сці», 

гэ тыя тра ды цыі за ха ва ны.

— З па чат ку го да чы тач ве дае, што ў ча со пі са 

асаб лі вы час. Якія, мо жа быць, ад мыс ло выя пуб лі-

ка цыі ці ме ра пры ем ствы вы за пла на ва лі для та го, 

каб яго ад зна чыць — год на і твор ча?

— Боль шасць ме ра пры ем стваў — гэ та на шы тра-

ды цый ныя су стрэ чы з аў ды то ры я мі ма ла дых, ад роз-

нен не толь кі ў тым, што яны пры свя ча юц ца юбі лею і 

іх бу дзе пра ве дзе на 

знач на больш, чым 

у звы чай ныя, не юбі-

лей ныя га ды. Ужо 

на най блі жэй шыя 

тыд ні нас за пра сі лі 

ў роз ныя ўні вер сі тэ-

ты, ста ліч ныя і рэ гі я-

наль ныя, і мы толь кі 

ча ка ем вы ха ду юбі-

лей на га ну ма ра, каб 

з ім ру шыць у Ма-

зыр, Грод на, Пінск, 

Го мель — рас каз-

ваць пра гіс то рыю 

ча со пі са і прад стаў ляць су час ную твор часць. 

Яшчэ ад но ме ра пры ем ства «з на го ды» — круг-

лы стол на вы стаў цы «СМІ ў Бе ла ру сі», на зва лі 

яго так, як «ма ла до сце вец» Мі хась Страль цоў 

на зваў сваё эсэ: «Сён ня: учо ра і заўт ра». На ша 

сён ня са праў ды ўбі рае ў ся бе тое, што бы ло 

ўчо ра, і тое, што бу дзе заўт ра. Пра гэ та за круг-

лым ста лом і па га во рым — з бы лы мі су пра цоў-

ні ка мі, якія на заў сё ды за ста юц ца рэ дак та ра мі 

«Ма ла до сці». Гэ та пра ме ра пры ем ствы. Ця пер 

пра пуб лі ка цыі. Яшчэ з па чат ку го да рас па ча лі 

руб ры ку «Ад ва рот ны бок ста рон кі», для якой ча-

ка ем ад аў та раў, ма ла дых і ста рэй шых, эсэ пра 

тое, як ім пі шац ца, якія ў іх вы пра ца ва ны ме ха-

ніз мы ра бо ты над тэкс та мі. Аў та ры ад гу ка юц ца, 

эсэ кож ны ну мар дру ку ем. Кра са віц кі вы пуск як 

юбі лей ны вы гля дае цал кам не стан дарт на: гэ та 

поў нае па глыб лен не ў мі ну лыя дзе ся ці год дзі. Ро-

бім чы та чам та кі па да ру нак — да ём маг чы масць 

па гар таць «Ма ла досць» 1950-х, 1960-х, 1970-х... 

так амаль што да на шых дзён. Яшчэ адзін юбі-

лей ны ход — раз мя шчэн не на ста рон ках вок лад-

кі фо та се сіі з ты мі, хто мае да ча со пі са пэў нае 

да чы нен не: чле наў рэд ка ле гіі і сяб роў вы дан ня, 

якія пад трым лі ва юць сва ім удзе лам ці ка васць 

да твор чых су стрэч з на мі, — най перш гэ та паэ-

ты і му зы кі, і фо та се сіі з імі — цу доў ная фор ма 

па дзя кі за су пра цоў ніц тва. Уво гу ле, у дзень на-

ра джэн ня пра віль ней не атрым лі ваць па да рун кі, 

а вы шук ваць да дат ко выя маг чы мас ці зра біць 

неш та доб рае. Вось мы і ста ра ем ся...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ДО СВЕД 
«МА ЛА ДО СЦІ»

«Да во дзі ла ся на зі раць, 
на коль кі ўсё ж мар ная 
пра га не ма ла дых 
пісь мен ні каў трап ляць 
у ма ла дзёж ныя трэн ды: 
быц цам і са слэн гам 
зна ё мыя, і да праб лем 
праз улас ных дзя цей або 
ўну каў да лу ча ныя, а твор 
гу чыць не іна чай як спро ба 
за іг ры ван ня».

«Ня змен ны мі па він ны 
за ста вац ца тра ды цыі 
якас ці і прэ стыж нас ці — 
тое, што ро біць вы дан не 
брэн дам. Мяр ку ю чы па 
тым, што мо ла дзі хо чац ца 
дру ка вац ца ў «Ма ла до сці», 
гэ тыя тра ды цыі за ха ва ны».

Ра сій скі тэ ат раль ны і кі на рэ жы сёр Дзміт рый Аст ра хан не ўпер шы ню су-

пра цоў ні чае з на шым На цы я наль ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным 

тэ ат рам імя Гор ка га — гэ тым ра зам ён даў жыц цё між га лак тыч най і над-

звы чай сен ты мен таль най па ста ноў цы «Чац вёр тая пла не та», якая паў та-

рае сю жэт ад на го з яго пер шых філь маў 1995 го да. На сцэ не ўва со бі лі ся 

са вец ка-аме ры кан скае су пра цоў ніц тва, сме лыя ма ры пра за сва ен не 

кос ма су і паў сюль ак ту аль ныя лі рызм і дра ма тызм. Праў да, мас коў скі 

дво рык і «рус кі», «рус кі», «рус кі» ў вус нах пер са на жаў пра ва ку юць пы-

тан не, ча му мы гля дзім гэ ты спек такль у бе ла рус кім тэ ат ры. Так ці інакш 

прэм' е ра ад бы ла ся 11 і 12 кра са ві ка — і гле да чы аб да лі ся моц ным па то-

кам сан ты мен таў, на іў нас ці і са ла джа вас ці.

У ча со пі са «Ма ла-

досць», год на ра-

джэн ня яко га — 

1953-і, ба га ты до-

свед. Кра са вік у той 

час даў па рас так 

но ва га лі та ра тур на-

мас тац ка га вы дан-

ня для мо ла дзі. Але 

па рас так вель мі 

хут ка стаў ба га тай 

лі та ра тур най ні вай 

Бе ла ру сі: тут пра-

ца ва лі Пі мен Пан-

чан ка і Ян ка Брыль, 

Ана толь Гра ча ні каў 

і Мі ко ла Аў рам чык, Ян ка Сі па коў і Ва сіль 

Зу ё нак, Ген рых Да лі до віч і Ра і са Ба ра ві ко ва... 

Мож на пе ра лі чыць ім ёны — і ста не зра зу ме ла, 

на коль кі ба га тая ай чын ная лі та ра ту ра. Імк нен-

не да яе ад чу ва ец ца ўжо ў ма ла до сці — як не-

ка лі, так і ў наш час, пра гэ та свед чыць га лоў-

ны рэ дак тар вы дан ня Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.
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У ка мер най за ле 

Л. П. Алек санд роў скай На-

цы я наль на га ака дэ міч на га 

Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 

ба ле та Бе ла ру сі прай шла 

прэ зен та цыя ўні каль на га 

вы дан ня — кні гі ад на го 

вер ша на род на га пес ня-

ра Бе ла ру сі Ян кі Ку па лы 

«А хто там ідзе?» на мо-

вах све ту». Сё ле та яна па-

ба чы ла свет у вы да вец тве 

«Бе ла рус кая Эн цык ла пе-

дыя імя Пет ру ся Броў кі».

«А хто там ідзе?» — рад кі, 

на пі са ныя больш за ста год дзе 

та му, не стра ці лі сва ёй ак ту аль-

нас ці і сён ня. Ні хто лепш не ска-

заў пра бе ла ру саў, чым на цы я-

наль ны ге ній Ян кі Ку па лы. Верш 

стаў на род ным гім нам...

Кні га вый шла па за ка зе і 

пры фі нан са вай пад трым цы 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі. Укла-

даль ні ка мі вы дан ня ста лі док тар 

фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар 

БДУ, га на ро вы стар шы ня Між-

на род на га фон ду Ян кі Ку па лы 

Вя ча слаў Ра гой ша і ды рэк тар 

Дзяр жаў на га лі та ра тур на га му-

зея Ян кі Ку па лы Але на Ляш ко-

віч.

Удзель ні ка мі грун тоў на га 

пра ек та вы да вец тва вы сту пі лі 

100 най леп шых пе ра клад чы каў 

све ту. Іх злу чы ла агуль ная ідэя: 

да нес ці да су ай чын ні каў су гуч-

насць ду мак бе ла ру саў, асаб-

лі васць гіс та рыч на га мі ну ла га 

ўся го на ро да.

А ча го ж, ча го за ха це лась ім,

Па гар джа ным век, ім,

сля пым, глу хім?

— Людзь мі звац ца.

«У прос тых і шчы рых рад ках 

б'юц ца сэр цы міль ё наў бе ла ру-

саў, якія імк нуц ца да шчас ця і 

во лі, якія аб' яд на лі ся ў агром-

ніс тай гра ма дзе, каб пе рад усім 

све там з го на рам за свед чыць 

сваё пра ва...», — ва ўступ ным 

сло ве да кні гі пад крэс ліў мі ністр 

за меж ных спраў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ула дзі мір МА КЕЙ.

«Наш бе ла рус кі кла сік ін тэр-

на цы я наль ны, пра што свед чыць 

і гіс то рыя вер ша. Пер шым на 

сваю мо ву яго пе ра кла лі ўкра-

ін цы, по тым лі тоў цы, рус кія, чэ-

хі, па ля кі — гэ та бы ло су гуч на 

на строю гра мад ства, што ста-

ла на шлях са ма вы зна чэн ня 

і сцвяр джэн ня на цы я наль най 

год нас ці, — за зна чыў ды рэк тар 

вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн-

цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў-

кі» Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ. — 

Ад мет на, што ся род пе ра кла даў 

на асноў ныя мо вы све ту шмат 

пе ра кла даў на мо вы ма лень кіх 

на ро даў, якія так са ма спра бу юць 

ва ўвесь го лас за явіць пра ся-

бе і свае по шу кі леп шай до лі, да 

ча го за клі каў бе ла рус кі кла сік. 

Гэ та су гуч на і сён няш няй сі туа -

цыі, што ад бы ва ец ца ў све це: 

яна над звы чай скла да ная. Але 

бе ла рус кая зям ля, як і заўж ды, 

вы пра мень вае ў свет не толь кі 

цеп лы ню ду шы свай го на ро да, 

але і імк нен не да мі ру, да ўза е-

ма дзе ян ня з ін шы мі».

«Вы хад гэ тай кні гі — вя лі кае 

свя та для Бе ла ру сі. Вы дан не 

дае ўні каль ную маг чы масць 

на шай куль ту ры і лі та ра ту ры 

па слу жыць ас но вай для доб-

рых між су сед скіх ад но сін па між 

ін шы мі на ро да мі і дзяр жа ва мі... 

Упэў не ны, што куль тур нае су-

пра цоў ніц тва бу дзе доб рай 

ба зай для ўза е ма ра зу мен ня і 

ўза е ма дзе ян ня і з Еў ра пей скім 

са юзам, і з усім све там...», — 

за свед чыў ды рэк тар Ін сты-

ту та лі та ра ту раз наў ства імя 

Ян кі Ку па лы, док тар фі ла ла-

гіч ных на вук, пра фе сар Іван 

СА ВЕР ЧАН КА.

Удзель ні ка мі лі та ра тур на-

му зыч най ім прэ зы ста лі гос ці 

са шмат лі кіх кра ін бліз ка га і 

да лё ка га за меж жа, дып ла ма-

ты, па слы. Пад час ура чыс тас-

ці зна ка мі ты верш «А хто там 

ідзе?» пра гу чаў на мно гіх мо вах 

све ту.

Яна БУ ДО ВІЧ.

А ХТО ТАМ ІДЗЕ?
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