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Адарваны

Пераадоленне

Уладзімір Тоўсцік:

ад калыскі

маркоты

знакі зямлі
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стар. 6

стар. 12

І свет, і сонца
належаць нам
Ц

і заўсёды чалавек адчувае сябе ўладаром

свету? І як найпрасцей гэта зрабіць? У літаратуры на ўсё ёсць адказы. І яна сама па сабе —
вялікая вандроўка на жыццё. Кніжны чалавек
(даволі трывалая канструкцыя, як аказалася)
ідзе па свеце з разуменнем, што ў яго ёсць з
кім параіцца, таму што ўся мудрасць свету — у
словах, што месцяцца на старонках, ужо надрукаваных, але і гэтай прасторы ім мала... Таму,
калі ёсць кніжныя фестывалі, дзе словы можна
набыць (разам з друкаванымі выданнямі),
пачуць (з вуснаў саміх аўтараў), убачыць (калі
намаляваная іх сутнасць), то гэта выдатная магчымасць павялічыць свае шанцы ператварэння
ў інтэлектуала ці проста самазахавацца як асо-

гэта тое, што здольна прыцягнуць моладзь. Ці
не самая галоўная мара аўтараў, што пішуць
сёння кнігі.
Працяг тэмы на стар. 4 ▶

Фота Таццяны Ткачовай.

ба, якая мае ўласную думку. Размовы пра кнігі,
імпрэзы вакол кніг, дыскусіі пра літаратуру —
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таніслаў Манюшка ўшанаваны: яго опера «Галька» пастаўлена сіламі

студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Пастаноўка прадстаўлена на
фестывалі, прысвечаным 200-годдзю з дня нараджэння кампазітара. Ураджэнец
цяперашняга Чэрвеньскага раёна пачынаў свой шлях на радзіме, атрымліваў
музычную адукацыю ў Польшчы і Германіі, стаў аўтарам духоўнай музыкі, опер і
кантат, аперэт і балетаў.

Фота Сяргея Махава.

Працяг на стар. 15 ▶
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акцэнты тыдня

С

трата. Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка выказаў
спачуванні родным і блізкім народнага артыста СССР Георгія Данэліі.
«Пайшоў з жыцця выбітны, любімы
многімі пакаленнямі рэжысёр. Яго
працы, якія адрозніваюцца асаблівым мастацкім стылем, філасофскім
асэнсаваннем рэчаіснасці і верай у
перамогу дабра, — гэта цэлая эпоха ў развіцці сучаснага кінематографа», — гаворыцца ў спачуванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
Георгій Данэлія быў прыкладам адданасці сваёй справе і мастацтву, яго
творчасць на беларускай зямлі добра
ведаюць і любяць.
тасункі. Выстаўка, прысвечаная
100-годдзю адной з найстарэйшых музейных устаноў Беларусі —
Гомельскага
палацава-паркавага
ансамбля, — адкрылася ў Маскве ў
Дзелавым і культурным комплексе Пасольства Беларусі ў Расіі.
«У гісторыі кожнай дзяржавы ёсць
найвялікшыя помнікі архітэктуры,
якімі яна ганарыцца і захапляецца.
Ёсць сярод іх і тыя, што сталі здабыткам чалавецтва, паколькі вядомасць іх перасягнула межы дзяржаў
і часу. Да іх, несумненна, адносіцца
і Гомельскі палацава-паркавы ансамбль», — адзначыў старшы саветнік пасольства, кіраўнік Дзелавога і
культурнага комплексу Васіль Чэрнік. З гісторыяй палаца звязана жыццё і дзейнасць знаных асоб расійскай
дзяржавы, дзяржаўных і ваенных
дзеячаў Румянцавых і Паскевічаў.
радыцыі. Урачыстае мерапрыемства «Адраджэнне гістарычных традыцый Мінскай ратушы»,
прымеркаванае да 10-годдзя рэспубліканскага грамадскага аб’яднання
«Згуртаванне нашчадкаў шляхты і
дваранства», пройдзе заўтра ў Мінску. Зала гарадской ратушы на дзве
гадзіны перанясе наведвальнікаў у
эпоху рыцараў і шляхты. За час згуртавання адбылося шмат культуралагічных акцый, салонаў, экскурсій,
выставак, навуковых канферэнцый.
Гэтае грамадскае аб’яднанне займаецца вывучэннем пытанняў генеалогіі, геральдыкі, гісторыі шляхты і
дваранства, пошукам радавых гербаў, тым самым павялічвае цікавасць
да сваёй гісторыі.
эст. У сталічным Палацы
мастацтва праходзіць Міжнародны праваслаўны велікодны
фестываль «Радасць», які дазваляе
паглыбіцца ў сутнасць праваслаўя,
атрымаць новыя веды і ўражанні.
Сёлета на фэст, які ўключае выстаўку-кірмаш і культурную праграму, з’ехалася каля 80 удзельнікаў
з Беларусі, Грэцыі, Малдовы, Палесціны, Расіі, Сербіі, Сірыі, Украіны і
Узбекістана. Запланаваны канцэрты, літаратурныя імпрэзы, сустрэчы
са святарамі, артыстамі і музыкамі.
«Жывыя гісторыі пра шлях да Бога
і гутаркі пра веру, любоў і прабачэнне — гэта тое, што неабходна
напярэдадні Вялікадня», — лічыць
спецыяліст па рабоце са СМІ СвятаЕлісавецінскага манастыра Вольга
Камісарава.
онкурсы. На базе Маладзечанскага музычнага каледжа праходзіць V Міжнародны сімфанічны
форум-конкурс кампазітараў краінаў
СНД імя М. К. Агінскага. У форуме
ўдзельнічае каля 30 маладых кампазітараў з Беларусі, Расіі і Малдовы, якія павінны прадставіць новыя
партытуры твораў для сімфанічнага
аркестра, створаныя падчас гэтага форуму. Упершыню ў праграму
ўключаны ананімны сімфанічны
конкурс маладых кампазітараў, які
прадугледжвае максімум чатыры
прэміі. Гэта адзіны на постсавецкай
тэрыторыі семінар для кампазітараў,
калі яны могуць працаваць з сімфанічным аркестрам.
Агляд афіцыйных падзей ад
Раісы МАРЧУК
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мерыдыяны лучнасці

…Праводзіць компасам мовы

Пяць беларускіх паэтаў працавалі над кнігай перакладаў кітайскага аўтара

У

Пекіне прайшла прэзентацыя кнігі вершаў сучаснага
кітайскага паэта Ван Цзянчжаа, якая выдадзена ў Мінску
на беларускай і кітайскай мовах.
Падзея адбылася ў Другім Пекінскім універсітэце. Увазе студэнтаў, магістрантаў і выкладчыкаў быў прадстаўлены зборнік
вершаў Ван Цзянчжаа «Метафара белага снегу», які пабачыў
свет у мінскім выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі
«Светлыя знакі: паэты Кітая». Вытокі серыі — у кніжных выданнях «Звязды». Першыя зборнікі гэтага праекта пабачылі
свет у 2014—2015 гадах. Тады ўвазе чытачоў на беларускай мове
былі прадстаўлены кнігі вершаў Ван Вэя, Лі Бо, Ду Фу, Ай Ціна.
Перакладчыкі на беларускую мову працавалі з перакладамі на
рускую. А пазней, пры падрыхтоўцы новых кніг, ужо карысталіся падрадкоўнікамі, якія рыхтавалі выпускнікі філалагічнага
факультэта і факультэта міжнародных адносін Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. Да работы над зборнікамі серыі далучыліся і перакладчыкі з арыгінала — Алена Раманоўская, Дар’я
Нечыпарук і іншыя маладыя літаратары, якія добра вывучылі
кітайскую мову. Пачынаючы з кнігі Ван Гачжэня, зборнікі сталі
выдавацца на дзвюх мовах — беларускай і кітайскай.
«На прэзентацыі ў нашым універсітэце размова ішла не толькі
пра кнігу спадара Ван Цзянчжаа, але і пра беларускі праект увогуле, — расказвае доктар філалагічных навук спадарыня Чжан
Хуэйцінь. — Мы ўдзячны беларускаму боку, што так настойліва прапагандуецца паэзія Кітая ў перакладах на беларускую
мову. Ван Цзянчжаа — адзін з найцікавейшых паэтаў сучаснасці. Мы рады, што яго творчасць знайшла чытача і ў Беларусі».
На сустрэчы ва ўніверсітэце выступіў і спадар Ван Цзянчжаа.
Ён доўгія гады займаецца русістыкай, славістыкай, шмат перакладае на кітайскую мову з рускай паэзіі. Дарэчы, вершы аўтара
кнігі «Метафара белага снегу» раней друкаваліся на старонках
газеты «Літаратура і мастацтва». А ў кнігі — пяць беларускіх
перакладчыкаў: Юлія Алейчанка, Мікола Мятліцкі, Таццяна
Сівец, Навум Гальпяровіч, Віктар Шніп.
Прыемна, што падзея, якая пазнаёміла з беларускай кнігай
кітайскага мастака слова, супала яшчэ і з часопіснай публіка-

Чжан Хуэйцінь, Ван Цзянчжаа, Хань Сяое.

цыяй твораў сучасных беларускіх пісьменнікаў у Кітаі: толькі
што ў часопісе «Захад», дзякуючы руплівасці спадарыні Чжан
Хуэйцінь і спадара Хань Сяое, надрукаваны пераклады твораў
народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, Алеся Бадака,
Леаніда Дранько-Майсюка, Віктара Шніпа. Гэты клопат ажыццёўлены яшчэ і ў рамках дзейнасці Цэнтра даследаванняў Беларусі, які працуе ў Другім Пекінскім універсітэце замежных моў
ужо не першы год.
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

у Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Конкурснае яднанне

Магчымасць быць адзначаным, магчымасць быць надрукаваным
68 прафесійных і самадзейных літаратараў ад 15 да 35 гадоў
з розных рэгіёнаў Беларусі аб’яднаў сёмы літаратурны конкурс
«Славянскі калейдаскоп». Ён быў прысвечаны Дню яднання
народаў Беларусі і Расіі. Конкурс ладзяць Мінскае гарадское
аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, таварыства дружбы
«Беларусь — Расія» і культурна-асветніцкая грамадская арганізацыя «Наша Русь». Кампетэнтнае журы пад кіраўніцтвам
старшыні Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі, старшыні таварыства дружбы «Беларусь — Расія» Міхася Пазнякова вызначыла 25 лаўрэатаў конкурсу, якія прымалі
віншаванні ў Расійскім цэнтры навукі і культуры.
У намінацыі «Паэзія» першае месца падзялілі члены СПБ
Таццяна Купрыянец і Кацярына Роўда з Мінска. Другое месца
журы прысудзіла тэлевядучай СТБ Ілоне Валынец, студэнтцы
факультэта журналістыкі БДУ Маргарыце Пыка і настаўніцы
СШ № 3 г. Ашмяны Марце Багдановіч. Дыпломы за трэцяе месца атрымалі студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага педуніверсітэта Алеся Азаранка, супрацоўніца Мінскага дзяржаўнага
лінгвістычнага ўніверсітэта Марыя Сямашка, студэнтка Беларускага дзяржаўнага педуніверсітэта імя Максіма Танка Ірына
Філімонава і вучаніца сталічнай гімназіі № 35 Анастасія Савіч.
У намінацыі «Проза» першае месца заняла член СПБ Вікторыя Сінюк (г. Мінск). Другое месца падзялілі студэнты
Мінскае гарадское аддзяленне
СПБ запрашае:
15 красавіка — на літаратурную сустрэчу са Славамірам Антановічам у
СШ № 161 (12.45).
16 красавіка — на сустрэчу з Алінай Легастаевай у дзіцячы дом № 5 (16.00).
16 красавіка — на вечар Фёдара Баравога (Беларусь) і Валерыя Калінічэнкі (Расія)
у Мінскі гарадскі тэатр паэзіі пры Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Янкі
Купалы (17.30).
17 красавіка — на сустрэчу з Янкам і
Марынай Лайковымі ў літаратурны клуб
«Шчырасць» пры бібліятэцы № 22 (16.00).
17 красавіка — на сустрэчу з Генрыхам
Тарасевічам у паэтычны клуб «Парнас»
пры бібліятэцы № 5 (17.30).
18 красавіка — у Школу юнага паэта
пры гарадскім аддзяленні СПБ (14.30).
18 красавіка — на сустрэчу з Ганнай
Кашуба «Калоссем слоў дабру малюся» ў бі-

Белдзяржуніверсітэта Максім Сямёнаў і Лілія Гусарава, трэцяе —
вучні гімназіі № 35 Ганна Палякова і Багдана Панцялеева.
Нямала цікавых работ прадставілі на конкурс юныя публіцысты. Першае месца журы прысудзіла вучням гімназіі № 35
Мікіту Дзенісовічу і Кацярыне Грыгаровіч (творчы кіраўнік —
настаўніца беларускай мовы і літаратуры Наталля Лойка). Другое месца дасталася студэнткам БДПУ імя Максіма Танка Дануце Уласавец і Таццяне Косаравай. Трэцяе месца падзялілі
студэнтка БДПУ імя Максіма Танка Галіна Бяляніна, вучаніца
гімназіі № 35 Анастасія Савіч і медсястра са Слуцкага раёна Багдана Тараканава.
Адметныя работы былі прадстаўлены на конкурс і ў намінацыі «Краязнаўства». Па-за канкурэнцыяй была вялікая работа
дзесяцікласнікаў гімназіі № 35 Матвея Шыдлоўскага і Рамана
Бардзілоўскага, якія і сталі лаўрэатамі. Журы ўручыла таксама
дыпломы і памятныя падарункі педагогу Наталлі Лойка і намесніку дэкана факультэта пачатковай адукацыі БДПУ імя Максіма
Танка Ірыне Буторынай — за вялікую творчую работу са сваімі
выхаванцамі, якія паспяхова выступілі ў літаратурным конкурсе.
Найлепшыя творы канкурсантаў будуць надрукаваны асобнай кнігай, якую падрыхтуе Мінскае гарадское аддзяленне
Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Павел КУЗЬМІЧ

бліятэку № 3 імя У. У. Маякоўскага (15.00).
Брэсцкае абласное аддзяленне
СПБ запрашае:
13 красавіка — на сустрэчу з Настассяй
Нарэйкай, прысвечаную Году малой радзімы, у СШ № 1 г. Брэста (11.00).
13 красавіка — на конкурс чытальнікаў
у Цэнтральную гарадскую бібліятэку імя
А. С. Пушкіна (11.00).
Віцебскае абласное аддзяленне
СПБ запрашае:
15 красавіка — на літаратурную сустрэчу з Тамарай Красновай-Гусачэнкай
«Па старонках кнігі “Детский мир”» у
віцебскую бібліятэку № 18 імя П. Броўкі
(12.45).
Гродзенскае абласное аддзяленне
СПБ запрашае:
17 красавіка — на сустрэчу з Пятром
Сямінскім у інтэрнат Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа (18.30).
17 красавіка — на сустрэчу з Людмілай

Кебіч і Ганнай Скаржынскай-Савіцкай у
СШ № 37 г. Гродна (11.00).
Магілёўскае абласное аддзяленне СПБ
запрашае:
17 красавіка — на пасяджэнне літаратурнай гасцёўні «Уславіць вершам родную зямлю» з удзелам Міколы Леўчанкі ў
СШ № 1 г. Быхава (14.00).
18—19 красавіка — на Куляшоўскія чытанні ў МДУ імя А. А. Куляшова (10.00).
Мінскае абласное аддзяленне
СПБ запрашае:
16 красавіка — на літаратурную сустрэчу з перакладчыцай Марыяй Кобец у
межах тыдня роднай мовы і літаратуры
ў СШ № 15 г. Пінска (12.30).
18 красавіка — на прэзентацыю кнігі
Ірыны Карнаухавай «Людзі як зоркі. Адлюстраванне» ў Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур (18.00).

Часапіс

Лiтаратура i мастацтва № 15 12 красавіка 2019

акцыя

А

Бібліятэкі чакаюць ночы

кцыя «Бібліяноч» у падтрымку
чытання пройдзе ў Мінску 19 красавіка.
Праект Нацыянальнай бібліятэкі носіць
назву «БібліяLIVE». Акрамя сур’ёзных
лекцый і трэнінгаў тых, хто хоча сабрацца вялікай кампаніяй, чакаюць «Гульнявы
партал», інтэлектуальнае спаборніцтва
«Мазгабойня», камунікатыўная гульня
«Геній фінансаў», а таксама легендарная
«Мафія» і розныя квэсты. Для больш разважлівых — пляцоўка «Ход канём» — спаборніцтвы ў шашках і шахматах. Пляцоўка
«У лабірынце традыцый» ахіне этнічнымі матывамі дзякуючы майстар-класам
па народнай творчасці, песнях, танцах,
казках і гульнях. Дабрачынная пляцоўка
«Абярніцеся» дасць магчымасць знайсці

сабе маленькага сябра ці зрабіць унёсак у
дзейнасць прытулкаў для жывёл...
Асаблівасць «Бібліяночы» ў Цэнтральнай бібліятэцы імя Я. Купалы — тэатральны кірунак. Праект «Тэатр і кніга»
напоўніцца тэатральнымі паказамі на
дзіцячай пляцоўцы, гумарыстычным
спектаклем ад Яўгена Крыжаноўскага,
пастаноўкамі Маладзёжнага тэатра эстрады і Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага, а таксама
спектаклем Ігара Пятрова «Гарбата з вярблюдам».
«Элементы жыцця» Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН зацікавяць наведвальнікаў разнастайнасцю
прапаноў: нясумныя лекцыі ад праекта
«Навука не ў сабе», адкрытая лабарато-

люстэрка тыдня

рыя і інтэрактыўная лекцыя-віктарына
ад праекта «Разумны Мінск», хімічныя
элементы пад мікраскопам, творчыя эксперыменты, арт-тэрапеўтычная лабараторыя, інтэрактыўныя кніжныя выстаўкі,
калейдаскоп унікальных старажытных
кніг...
Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І. Лупіновіча НАН і Рэспубліканская навуковая медыцынская бібліятэка
запрашаюць наведаць аграсядзібу, у якую
на час ператворыцца першая з бібліятэк.
Далучыліся да акцыі сёлета Віцебск і
Магілёў. Не ўпершыню бяруць удзел у акцыі і бібліятэкі ўніверсітэтаў.
Яўгенія ШЫЦЬКА

вернісаж

Т

Гродна атрымае фотапартрэты
аўтарства Пятра Шумава

рыумфальнае вяртанне — менавіта так назвалі госці і арганізатары ўрачыстае адкрыццё фотавыстаўкі знакамітага
парыжскага фатографа Пятра Шумава, якое адбылося ў Авальнай зале Новага замка ў Гродне.
Фотамастак нарадзіўся ў Гродне, але лёс яго закінуў далёка за
межы нашай краіны. Пётр Шумаў стаў адным з самых вядомых
фатографаў Еўропы пачатку ХХ стагоддзя і асабістым фатографам французскага скульптара Агюста Радэна. На радзіме яго лёс
складваўся сумна: вымушаны быў эміграваць з-за сваёй рэвалюцыйнай дзейнасці. Шырокі архіў яго фатаграфій стаў здабыткам
Францыі, аднак цяпер жыхары і госці Гродна атрымалі магчымасць убачыць частку спадчыны свайго вядомага земляка, які ў
Беларусі быў незаслужана забыты на доўгі час.
Экспазіцыя, што на тры тыдні вярнула на радзіму здымкі фатографа з сусветным імем, адбылася дзякуючы намаганням пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры ЮНЕСКА Паўла Латушкі і
кіраўніка гродзенскага фотаклуба Аляксандра Ласмінскага.
— Арганізацыя выстаўкі Пятра Шумава — ганаровая місія,
якая дазволіла нам адчуць гонар за нашага земляка, — падкрэслі-

імпрэза

ні культуры Беларусі ўперД
шыню за дваццаць гадоў
пройдуць у Японіі з 18 па 21 кра-

савіка 2019 года. Для беларусаў
гэта вандроўка будзе складацца не
толькі з культурных мерапрыемстваў, але і з некалькіх дыпламатычных сустрэч. Выканальніцкае
мастацтва Беларусі ў Японіі прэзентуюць прадстаўнікі творчага
калектыву «Тэатр песні Ірыны Дарафеевай».
межах дзён культуры пройдуць выступленні, прысвечаныя ІІ Еўрапейскім гульням
у Мінску і Алімпійскім гульням
2020 года ў Токіа. У Пасольстве
Расіі ў Японіі плануецца мерапрыемства, звязанае з юбілеем
утварэння Саюзнай дзяржавы.
Таксама прадстаўнікі Беларусі
ўшануюць памяць ахвяр стыхійных бедстваў 2011 года ў Тахаку.
узейная кампазіцыя «Станіслаў Манюшка — дзеяч
беларускай музычнай культуры»
ўрачыста адкрылася ў гарадскім
пасёлку Смілавічы Чэрвеньскага
раёна. У гэтым месцы знаходзіцца палацава-паркавы комплекс,
які належаў роду Манюшкаў, менавіта таму пасёлак быў выбраны
для ўсталявання экспазіцыі. Яе
стварэнне стала магчымым дзякуючы перамозе Чэрвеньскага
раённага краязнаўчага музея ў абласным конкурсе «Творчы алімп
Міншчыны» і атрыманню гранта.
Музейная экспазіцыя рыхтавалася
на працягу года. Яна размешчана ў
дзвюх залах. Першая частка распавядае пра дзіцячыя і юнацкія гады
Станіслава Манюшкі, другая —
пра вучобу ў Берлінскай музычнай акадэміі, працу кампазітара ў
Вільні і Варшаве. Пасля наведвання экспазіцыі ў спецыяльнай музычнай гасцёўні можна паслухаць
творы беларускага майстра.
Віцебску прайшла Міжнародная канферэнцыя, прысвечаная 100-годдзю стварэння
Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Асноўнымі пляцоўкамі сталі Арт-цэнтр Марка
Шагала і Музей гісторыі ВНМВ.
У мерапрыемствах канферэнцыі
ўзялі ўдзел 15 даследчыкаў з Беларусі, Расіі, Германіі, Нідэрландаў,
ЗША, Вялікабрытаніі. Міжнародная канферэнцыя «Віцебская
народная мастацкая школа і яе
спадчына (1918—1922)» арганізавана Універсітэтам Саўтгэмптана
і Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя Машэрава. Куратарамі
канферэнцыі выступілі Аляксандр
Лісаў (Віцебск, Беларусь) і Клэр Ле
Фоль (Саўтгэмптан, Вялікабрытанія).
зявятага красавіка адбылося ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу сцэнарыяў
анімацыйнага фільма, праведзенага Нацыянальнай кінастудыяй
«Беларусьфільм». Работы маладых сцэнарыстаў прымаліся з
1 кастрычніка 2018 па 31 студзеня
2019 года. Галоўны прыз атрымаў
сцэнарый «Песня Сірын» Сяргея
Рагаткі. У цэнтры сюжэта — два
школьнікі ў пошуках птушкі, якая
скрала тэлефон аднаго з іх, сутыкнуцца з персанажамі славянскай
міфалогіі, з містычнымі прыгодамі
і сыграюць сваю ролю ў выратаванні свету. Журы адзначыла яшчэ
дзве работы, аўтары якіх таксама
атрымалі прызы: «Пенаты» Алены
Зміцер і «Залаты яблык» Станіслава Сабалеўскага. Сцэнарый пераможцы конкурсу стане асновай
поўнаметражнага анімацыйнага
фільма. За рэалізацыю гэтага праекта возьмецца рэжысёр ігравога і
анімацыйнага кіно Алена Турава.
Агляд цікавінак ад
Дар'і СМІРНОВАЙ

У

М

вае Павел Латушка. — Творца вярнуўся праз свае работы дзякуючы
дапамозе мецэнатаў, перакананых
у значнасці культурнай спадчыны
Беларусі, якую трэба вяртаць на
радзіму.
Таленавітыя здымкі Пятра Шумава ахапілі ўвесь колер культуры Сярэбранага веку. У 1920-я
гады ў аб'ектыў майстра траплялі самыя вядомыя асобы часу:
Марк Шагал, Леў Бакст, Уладзімір Маякоўскі, Марына Цвятаева,
Альберт Эйнштэйн, Клод Манэ, Ігар Стравінскі, Фёдар Шаляпін
і іншыя.
Чорна-белыя фатаграфіі фотамастака даюць уяўленне аб тэхнічных магчымасцях таго часу і даказваюць, які вялікі ўнёсак
зрабіў гэты чалавек у сусветную культуру. Пасля заканчэння
праекта ў Беларусі застануцца дзве работы майстра — партрэт
Льва Бакста і аўтапартрэт.
Вікторыя АСКЕРА

Музыка як падарунак

150 музычна адораных дзяцей не толькі
з Мінска, але і з усёй Беларусі размясціліся на сцэне падчас канцэрта музыканта ў
Палацы Рэспублікі па ініцыятыве Дзяніса
Мацуева і арганізатара канцэрта Максіма
Берына. Сусветна вядомы піяніст, народны артыст Расійскай Федэрацыі Дзяніс
Мацуеў з’яўляецца кіраўніком шматлікіх
дабрачынных праграм, мэта якіх — папулярызацыя класічнай музыкі сярод моладзі.
Нездарма музыкант уключыў у праграму канцэрта «Разважанне» П. Чайкоўскага. У 1998 годзе, навучаючыся на апошнім
курсе Маскоўскай кансерваторыі, ён

перамог у XI Міжнародным конкурсе імя
П. Чайкоўскага.
Працуючы над творам, Д. Мацуеў даследуе гісторыю яго стварэння і кампазітарскую ідэю. Колькі драматызму, адчаю і ў
той жа час жадання жыць чулася ў інтэрпрэтацыі Санаты № 17 Л. ван Бетховена.
Лунаў вобраз каханай кампазітара Джульеты Гвічардзі, адчуваліся драматычныя
падзеі, калі стала зразумела, што глухата
яго невылечная. Прагучалі і «Варыяцыі на
тэму Карэлі» С. Рахманінава, напісаныя
кампазітарам у 1931 годзе, хутчэй за ўсё,
на віле Сенар. Сярод дасягненняў музыканта асаблівае месца займае дыск «Невя-

домы Рахманінаў», запісаны на раялі, які
належаў вялікаму кампазітару. Вытанчана
прагучала Балада № 4 Ф. Шапэна. Піяніст
дакладна адчувае і перадае пяшчотныя
моманты, працятыя паэзіяй прыроды,
водгукамі лесу, вады і пастаральнымі вобразамі. Кульмінацыяй канцэрта стала
Саната № 7 С. Пракоф’ева — грандыёзнае
палатно, у якім адбіліся веліч і трагедыя
першых гадоў Вялікай Айчыннай вайны.
Д. Мацуеў у гэтым канцэрце быў абсалютна розны і ўзрушальна пераканаўчы, а ў
бісоўках прадэманстраваў майстэрскае
выкананне мініяцюр.
Элеанора СКУРАТАВА

13 красавіка — 115 гадоў з дня нараджэння Міхася Модэля (Мендэля) (1904—
1980), крытыка, тэатразнаўца.
13 красавіка — 75 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Лісіцына (1944—1973),
паэта.
15 красавіка — 120 гадоў з дня нараджэння Веры Сурскай (1899—1952),
паэтэсы, драматурга, перакладчыцы, публіцыста, мастака.
15 красавіка 70 гадоў адзначае Святлана Сяргеенка, габаістка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь.
16 красавіка — 155 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Слупскага (1864—
1907), беларускага і рускага гісторыка,
археолага.
16 красавіка — 110 гадоў з дня нараджэння Георгія Чарняўскага (1909—1985),
мастака-афарміцеля, графіка.
16 красавіка — 95 гадоў з дня нараджэння Алега Луцэвіча (1924—2015), графіка.
16 красавіка 70-годдзе святкуе Мікалай
Крывашэеў, музыкант, педагог, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь.
17 красавіка — 120 гадоў з дня нараджэння Лідзіі Ржэцкай (1899—1977), народнай артысткі БССР і СССР.

17 красавіка — 90 гадоў з дня
нараджэння Івана Малчановіча,
майстра мастацкай керамікі.
17 красавіка — 80 гадоў з дня
нараджэння Анатоля Валахановіча
(1939—2016), краязнаўца, журналіста, гісторыка.
18 красавіка 70 гадоў спаўняецца Лідзіі
Вазісавай, пісьменніцы.
18 красавіка — 205 гадоў з дня нараджэння Яўстафія Тышкевіча (1814—1873),
археолага, гісторыка, этнографа, краязнаўца, музеязнаўца.
18 красавіка — 125 гадоў з дня нараджэння Канстанціна Пуроўскага (1894—
1965), фалькларыста, спевака, лібрэтыста.
18 красавіка — 110 гадоў з дня нараджэння Лазара Рана (1909—1989), графіка, мастака.
18 красавіка 60-гадовы юбілей адзначае
Валерый Магучы, скульптар.
19 красавіка — 110 гадоў з дня нараджэння Браніслава Смольскага (1909—
2005), музыказнаўца, заслужанага дзеяча
мастацтваў Рэспублікі Беларусь.
19 красавіка 60-годдзе святкуе Алег
Сільвановіч, кіназнаўца, кінакрытык,
тэлевядучы.

20 красавіка 70 гадоў спаўняецца
Паўлу Жукаву, празаіку.
20 красавіка — 105 гадоў з дня
нараджэння Міхася (Міхаіла)
Юдэлевіча (1914—1941), драматурга, тэатральнага крытыка.
20 красавіка 75-годдзе адзначае Яўген
Лецкі, празаік, крытык, літаратуразнаўца,
перакладчык.
20 красавіка 70-гадовы юбілей святкуе
Віктар Калацей, майстар манументальнадэкаратыўнага мастацтва і ў галіне комплекснага праектавання будынкаў.

Ідзе падпіска
на IІ паўгоддзе 2019 г.
1 месяц

падпісны
індэкс

Для індывідуальных
падпісчыкаў

7 р. 04 к.

63856

«ЛіМ»

3

Ведамасная падпіска

19 р. 22 к.

638562

Індывідуальная льготная
падпіска для настаўнікаў

4 р. 94 к.

63815

Льготная падпіска для
ўстаноў культуры і
адукацыі

14 р. 62 к.

63880

У

Д

Шляхі і гасцінцы

землякі

...І дакранаюся да пяра:
Іду з атлуму.
Каму багацце збіраць,
А мне — думаць...

П

ерагортваю старонкі часопіса з вершамі паэткі Марыі
Баравік, і памяць вяртае ў далёкія
ўжо гады, калі штогод маладыя
літаратары Віцебшчыны сустракаліся ў маляўнічых мясцінах
краю на семінарах творчай моладзі.
Марыя была душой і светлай
шчырай зорачкай такіх семінараў. Ад яе вершаў, здаецца, ішло
цяпло і ўнутраная радасць. Гэты
дух — ад бароў і азёр роднай Глыбоччыны. Як яна пазней напіша ў
артыкуле, прысвечаным земляку
Язэпу Драздовічу:
Дух развіднеў. Унебеліся крозы,
Як воблакі над шолахам
бярозаў.
Міналі гады, многія з тых нашых семінарыстаў пераехалі ў
абласныя гарады і сталіцу, выдалі
кнігі, займелі пасады і званні, а
Марыя Баравік не развіталася з
родным Падсвіллем. Працавала ў мясцовым Доме культуры,
экскурсаводам у цэнтры дзіцячаюнацкага турызму. І пісала вершы.
Тут ні прадаць, ні купіць —
Тут адмыслова.
Камусьці сродкі капіць,
А мне — словы…
Гэтых накопленых слоў было
нямала. Выйшлі кнігі паэзіі «Поле
долі», «Вір пяшчоты і журбы»,
з’яўляліся публікацыі ў калектыўных зборніках, часопісах і альманахах, творы для дзяцей.
Калі ў Наваполацку мы стваралі
Полацка-Глыбоцкую філію Саюза
пісьменнікаў, зноў сталі сустракацца з Марыяй часцей, разам выступалі ў чытацкіх аўдыторыях.
Калі я пераязджаў у Мінск,
Марыя перадала мне праз
сяброў-глыбачан дарагі для мяне
падарунак — выраблены ўласнымі рукамі твор — мяккую цацку.
Даўно не быў я ў Падсвіллі, даўно не бачыўся з Марыяй Якаўлеўнай. Чытаю пра поспехі яе дачкі
Марыі, якая пераняла ад маці высокі дух замілаванасці і натхнення.
Парадаваўся, калі ўбачыў падчас Дня пісьменства ў Глыбокім
вялікі партрэт Марыі Якаўлеўны
Баравік у галерэі партрэтаў славутых землякоў. Ведаю пра страты
блізкіх і родных яе людзей, чытаю
яе публікацыі ў друку, цешуся яе
вернасцю родным словам, пра
якія яна так трапна сказала:
Сумленнем іх шанаваць
Ці ў снах, ці ў крозах,
Каб сэнс святы вызнаваць
Праз слёзы…

І свет, і сонца
належаць нам

Пра што распавядае сучасная айчынная літаратура?

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ

«ЯК ВОБЛАКІ
НАД ШОЛАХАМ
НЯБЁСАЎ…»
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ніга як аб’ект разважанняў, спрэчак і дыскусій — і не толькі для
тых, хто так ці інакш звязаны з
ёю. І сярод безлічы кніг самых розных і
разумных ёсць творы беларускіх аўтараў.
Проза, паэзія, публіцыстыка, якія ствараюцца сёння, — пра нас і для нас. І нават
калі людзі ў мітусні дзён забываюцца пра
тое, што можна ў вольную хвіліну штосьці пачытаць, нашы пісьменнікі пішуць,
ствараючы вобразы эпохі, фіксуючы яе
энергетычныя выбухі, адлюстроўваючы
характары людзей і іх светапогляд. «Што
такое беларуская літаратура?» — задаліся пытаннем арганізатары фестывалю
інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». І яно
не праслізнула ў паветры незаўважаным:
зачапіла, уцягнула ў размову, прымусіла
пайсці і слухаць, слухаць і разважаць.
Тых, каго зачапіла, аказалася зусім не
мала: патэнцыйныя чытачы ёсць. Што ім
прапаноўваюць творцы?
— Што такое беларуская літаратура,
лепш за ўсё ведаюць самі творы. Яны
ведаюць нават больш, чым мы, якія знаходзімся ў стадыі «постлітаратура», —
лічыць Алесь Разанаў, паэт, перакладчык, эсэіст. — Пра беларускую літаратуру казаць складана, таму што яна не
вызначана да канца. Па-першае, з-за
таго, што не ўсе творы напісаны і кожны
яшчэ будзе дадаваць сваю фармулёўку,
што такое айчынная літаратура. Па-другое, ёсць корпус твораў ненадрукаваных
і неагучаных. Яны не дайшлі да чытача і
нават да літаратараў, якія знаходзяцца ў
пярэдадні. Мы ведаем, што ўмоўна наша
літаратура пачынаецца з Багушэвіча. Але
да яго хіба нічога не было? Ёсць пласт, які
ствараўся на адмысловай старабеларускай мове. Ён поўны адкрыццяў, багатых
і істотных. Ці адрозніваецца беларуская
літаратура ад астатніх літаратур? Ёсць
меркаванне літаратуразнаўцаў: калі
паглядзець на Зямлю, у залежнасці ад
тэрыторыі на кожнай яе частцы пануе
своеасаблівы клімат. І ў залежнасці ад
гэтага клімату вырастаюць своеасаблівыя кветкі. Адны больш любяць поўнач, другія — поўдзень… Гэта вонкавыя
атэстацыі, але самая першая — чыннік
«сваё», вельмі істотны, усёабдымны.
Чыннік «сваё» быў спярша, потым свядомасць пачала пазнаваць і распазнаваць
свет. Чалавеку не ў тым ліку, а ў першую
чаргу належыць увесь свет і ўсё сонца.
Распадабненні — гэта змаганні, вайна за
ўсё. Людзі ваююць за частковасці і самі
становяцца частковасцямі. І задача творцы — найперш давесці і зрабіць магчымым, каб увесь свет і ўсё сонца належалі
чалавеку і ён іх меў як свае. Пісьменнік
мае тварыць вялікія творы. Яго арыенцір — на найвышэйшае. Не можа быць
малою літаратура, у якой ёсць вялікія
творы. А ў беларускай літаратуры яны
ёсць, нават калі шырокаму колу невядомыя. Нейкія ідалы — найбольшыя ворагі
творчасці. Яны ўсталёўваюць штучныя
правілы і каноны, твораць абмежаванні.
Але, можа, самая вялікая перамога творчасці і творцаў — пераадоленне гэтага
ідала ў сабе. Гэта яго эга.
Сёння, калі шмат што перажывае
трансфармацыю, у тым ліку ў творчасці,
вельмі актуальнае пытанне канона. Пісьменніца Марыя Мартысевіч, напрыклад,
Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.
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распавяла, як адзін з заняткаў са студэнтамі прысвяціла таму, каб па методыцы
галасавання сабраць канон беларускай
літаратуры. Былі дадзены адказы, складзены рэйтынг. А потым цікава было
паглядзець, наколькі ён адрозніваецца
ад таго, што тыя ж людзі вывучалі ў школах і ўніверсітэтах. Тады Адам Міцкевіч
ужо фігураваў як беларускі аўтар. Ды
і ўвогуле дзякуючы перакладам творы
не на беларускай мове ўспрымаліся як
свае. А зусім нядаўна давялося пабачыць
падобную апытанку, толькі свае меркаванні выказвалі 50 экспертаў. Але ў адказах назіралася дзіўнае падабенства.
Фігуравалі Міцкевіч і Багдановіч, нават
Статут ВКЛ… Але ўсе адзначалі тое, што
адрозніваецца ад савецкай традыцыі. Ці
даходзяць тыя ж меркаванні экспертаў,
напрыклад, да настаўнікаў школ? Таму
што беларуская літаратура значна багацейшая за тое, пра што паспявае распавесці школьная праграма. І гэта ўсё
таксама рэчы, якія датычацца канона.
Ды ці не ўдакладняе наша ўяўленне пра
канон той жа праект «(Не)расстраляная
паэзія», што адкрывае забытыя імёны
айчынных літаратараў, якія працавалі на
ніве прыгожага пісьменства і зрабілі (і
маглі б рабіць далей) яе больш урадлівай
і ўразлівай.
Ёсць думка, што беларуская літаратура — гэта літаратура, аўтары якой абвяшчаюць сябе беларускімі пісьменнікамі, а моўная мяжа — нешта састарэлае і
даўно пройдзенае... Але ёсць галоўная
задача літаратуры — казаць тое, пра што
іншыя казаць не могуць, і даказваць, што
чараўніцтва існуе, што можна зачароўваць людзей словам. У нейкай ступені
гэта змаганне з хаосам, упарадкаванне
важных рэчаў і стварэнне новых сэнсаў.
Прынамсі, свае разбуральнікі канонаў у
нас ёсць — у гэтым адкрыта прызнаецца
Альгерд Бахарэвіч. Часта гавораць, што
наша літаратура існуе ў нейкай унікальнай сітуацыі, маўляў, што мы адметныя
і маем свой шлях. Але перад нашай літаратурай стаяць тыя самыя выклікі, што
і перад усімі астатнімі. Таму на яе варта
глядзець у кантэксце сусветнай ці еўрапейскай літаратуры.
Тым не менш выклікі мы ўсе назіраем
на свае вочы. Перш-наперш існаванне ў
эпоху інтэрнэту. І зніжэнне цікавасці да

чытання. Але калі гаворка ідзе пра папулярызацыю, то мала хто задумваецца:
кепская літаратура можа папулярызавацца таксама даволі паспяхова.
— Мне вельмі падабаецца метафара,
якая параўноўвае літаратуру з канарэйкамі, якіх шахцёры бралі ў шахты. Калі
туды пачынае паступаць атрутны газ, то
чалавек гэтага не ўспрымае, а птушка адчувае. Яна першая і загіне, калі што. Але
менавіта вось гэта адчувальнасць павінна
вызначаць сапраўднага творцу, — лічыць
Людміла Рублеўская, пісьменніца, паэтэса, літаратурны крытык. — Калі ў прасторы ўзнікаюць ментальныя крызісы,
натуральна, літаратура іх адлюстроўвае.
Таму, калі ў нашай прасторы ўвесь час
паўстае пытанне самаідэнтыфікацыі, захавання культурнай самабытнасці, літаратура на гэта адгукаецца. Гэта не ёсць
выключная ўласцівасць айчыннай, гэта
ўласцівасць сапраўднай літаратуры. Таму
я працягваю гаварыць пра неабходнасць
работы над стварэннем прымальнага
адэкватнага беларускага міфа як складанай сінхрадыяхранічнай структуры, у
аснове якой пазнавальны і запамінальны архетыповы вобраз нацыянальнага
героя і асяродка яго існавання. Я вырасла ў горадзе і вучылася ў школе, дзе не
чула беларускай мовы. Тым не менш я
неяк прыйшла да беларушчыны. Відаць,
у кожнай нацыянальнай літаратуры закладзены нейкі імунітэт самазахавання.
У свой час, не маючы ніякіх арыенціраў і
канонаў у літаратуры, я прыйшла да гэтага. Але, што датычыцца канона, заўсёды
побач з рэвізіяй павінна быць стваральніцтва. Каб можна было раскідваць, трэба спачатку сабраць. А збіральніцтва
яшчэ толькі-толькі пачынаецца. У нас
столькі белых плямаў у гісторыі ўвогуле,
што выпадаюць цэлыя перыяды. Але не
бывае такога, каб народ быў настолькі
бяздарны, што ў нейкае дзесяцігоддзе не
з’яўлялася паэтаў і пісьменнікаў.
Фестываль інтэлектуальнай кнігі
«Прадмова» сёлета здолеў паказаць беларускую літаратуру не толькі ў сталіцы — ён пабываў у Полацку, Гродне, Гомелі, Брэсце, а пасля Мінска яго маршрут
завершыцца ў Бабруйску. І ўсё дзеля таго,
каб прадэманстраваць, што свята — там,
дзе кніга.
Яўгенія ШЫЦЬКА

Асоба
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«Дзень у вачах —
малады, малады»
П

арадкуючы «Дні паэзіі», якіх у мяне не адзін
дзясятак (спачатку іх
выпускала выдавецтва «Беларусь», а пасля эстафету пераняла «Мастацкая літаратура»),
напаткаў і той, на вокладцы
якога пазначана «Дзень паэзіі —
81». Такога нечаканага падарунка і ўявіць не мог. Перад гэтым
якраз перачытваў зборнікі Уладзіміра Лісіцына «Жураўлінае
вясло» (1974) у колішняй серыі
«Першая кніга паэта» і «Беларусь — мая калыска» (1990).
Абодва пасмяротныя, хоць рукапіс «Жураўлінага вясла» падрыхтаваў сам аўтар.
Ёсць тое, што яшчэ жыве ў
памяці, а штосьці і забываецца.
Пры супастаўленні гэтых двух
пластоў уяўленне аб творчасці
У. Лісіцына (1944—1973) становіцца яшчэ больш поўнае.
Каторы раз дзівішся, наколькі таленавіты ён быў, хоць, па
сутнасці, толькі ўваходзіў у паэзію, намацваючы ў ёй уласную
сцяжыну. Узяць хоць бы верш
«***Пахнуць парэчкі ў нас адвячоркам…», якім згаданая падборка адкрываецца:
Пахнуць парэчкі ў нас
адвячоркам,
З неба гурочнік націнне паплёў.
Поўня, як матчын чыгун
шматвядзёрны,
Коціцца ў цішы паснулых
палёў.
Змрок васільковы, сцежка
у жыце.
Ціха паклаліся нанач сады.
Росы апалі. Колас цяжыцца.
Дзень у вачах — малады,
малады.
Не менш уражлівыя вобразы
і ў іншых вершах: «Глыток з вачэй тваіх адпіў, // І ўпершыню —
з азёр» (***Вада смачнейшая з
ручча…»), «Грай, кустоў расцягнуты гармонік, // Пра тугу
вясёлую маю» («***Нават тым
галубячым далоням…»), «Як
першы зазімак, бялізна // Ляціць
у траву пад дрэва» («Маці мые
бялізну на сажалцы»), «Не глядзі з-пад лоба // Белай завірухай» («***За акном у садзе…»).
Ступаць менавіта сваёй дарогай яму было куды цяжэй,
чым іншым. Але і прасцей. І
гэта зусім не сумяшчальнасць,
здавалася б, несумяшчальнага.
Трагічна прасцей, бо ў беларускай літаратуры, бадай, няма
больш такога творцы, які б у маленстве столькі перажыў. Як і ў
сусветнай.

Ч

асам
сцвярджаецца, што нарадзіўся ён
13 красавіка 1944 года
ў вёсцы Пагосцішча Лёзненскага раёна. Там пасля вайны жыў
з маці і старэйшым братам Іванам. Пра з’яўленне на свет усё
правільна. Ды Пагосцішча стала для яго сваім толькі пасля
заканчэння Вялікай Айчыннай
вайны, а перад гэтым… Прыведзенае ў аўтабіяграфічнай
паэме «Дзірваны» настолькі жудаснае, што калі б гэтага не было
ў сапраўднасці, немагчыма было
б паверыць. Бязлітасная праўда
датычыцца не толькі яго самога,

але і ягонага брата, каму твор і
прысвечаны. Прайшлі праз нямецкае пекла і іх бацькі, вывезеныя ў Германію:
…Не верце
метрыцы,
Дзе напісана:
«… ў 1944 годзе…»,
		
шчэ
«Лёзненскага раёна»,
«в. Пагосцішча…»
Праўда іншая: «Гэта маці //
Апасля, па непісьменнасці — //
Асцерагалася // Непрыемнасцей… // Мяне знайшлі на тым
свеце… // У канцлагеры //
«Асвенцім», // «Майданек», //
«Дахау»… // Значэння не мае //
Ўсё роўна дахаты // Дарогі не
мае». Дакладней, лагер гэты
называўся Флігегорт. Сюды
трапілі і многія беларусы, каго
«прыклады і боты каваныя…
заганялі ў эшалоны». Бацьку свайго ён так і не пабачыў,
бацька малодшага сына —
таксама. Затое ўсё жыццё ў ягоным уяўленні паўставалі «пузатыя перапоўненыя баракі, як
карасі», якія «аб’еліся таннага
варыва».
Жудаснасць, бесчалавечнасць
дэталяў, падрабязнасцяў лагернага быту ўлавіла, вядома, не яго
дзіцячая памяць — пра гэта неаднойчы расказвалі пасля вызвалення маці і старэйшы брат. А
ўжо гэтыя згадкі, асабліва братавы, не па-дзіцячы сур’ёзныя,
атрымлівалі
інтэрпрэтацыю
У. Лісіцына праз сістэму вобразных дэталяў. Але значэння не
мае, адкуль усё гэта. Галоўнае,
што праўдзіва і пераканаўча. Як
і тое, што немаўлём і сам прайшоў праз пакуты пекла.
У расповедах пра паэзію У.
Лісіцына згадваецца і пра паэму
«Дзірваны», бо менавіта яна гучыць трывожным набатам, што
нагадвае: «людзі, памятайце,
не забывайце, што такое вайна». Але гэта не толькі набат, а
і рэквіем: «Настрой шмат якіх
твораў (Уладзіміра Лісіцына. —
А. М.) зліваецца з водгуллем
таго рэквіема, што не аціхаў у
душы паэта. Уражанне такое,
нібы ён, радуючыся сонцу і блакіту неба, усмешцы дзяўчыны
і звычайнай зеляніне ў полі ці
лесе, чуў побач галасы вайны».
Згадкамі аб вайне творчасць
У. Лісіцына, безумоўна, не абмяжоўваецца. Ён нямала падарожнічаў. Водгулле гэтых паездак —
у некаторых яго вершах: «У Каркініцкім заліве», «Калуга ўвечары», «На Таймыры», «На горнай
рэчцы ў Якуціі» і інш. У гэтым
шэрагу асабліва вылучаецца
верш «Рацэ Лене», які прысвечаны вялікай сібірскай рацэ. Ды
паняцце Лена набывае дваякае
значэнне. Найперш, канешне, —
гэта сама рака. Але адначасова
ўспамінаецца і дзявочае імя, сугучнае гэтай назве.
Верш напісаны з такім замілаваннем, што гэтыя два найменні
як бы зліваюцца ў адно цэлае.
Трэба нават падумаць, пра што
гаворка. Аднак гэта ніколькі не абцяжарвае ўспрыманне
зместу. Яшчэ больш радуешся,
наколькі па-майстэрску паэт
дзеліцца пабачаным. Лірычны

герой ненавязліва сведчыць
сваю прысутнасць, становячыся
не проста сузіральнікам, а тым,
каго гэтая прыгажосць па-сапраўднаму радуе. Сузіранне ракі
яму настолькі ва ўцеху, што гатовы абняць яе, захутаць:
У «Леначкі», у «Леначкі»
Каменныя каленачкі.
Зялёная касыначка,
Брывоў дзве каласіначкі.
Дарэмна просяць грузчыкі
Тваёй прыгожай ручанькі.
А я цябе, якутачку,
Увечары захутую…

газеты «Сцяг перамогі». Некаторы час вучыўся ў Літаратурным
інстытуце імя А. М. Горкага ў
Маскве. Завочна скончыў тэатразнаўчае аддзяленне Беларускага
тэатральна-мастацкага
інстытута — напісаў кандыдацкую дысертацыю. Пераехаўшы
ў Крым, жыў у Джанкоі, дзе быў
дырэктарам мясцовага Палаца
культуры, а пасля настаўнічаў.
Ды ніколі не забываў, што для
яго Беларусь:
Беларусь — мая калыска,
Маці белая мая,
Прыглядзі, каб, як калісьці,
Зноў не выкуліўся я.
Дзе такія дажджасеі!
А хаціны, як грыбы,
Белай ножкай зрубы селі
У зялёную глыбінь…

Н

Паэтычны малюнак становіцца яшчэ больш прывабнапрыцягальным. І яшчэ больш
узмацняецца адчуванне, што
нібыта і не рака перад табой, а
дзяўчына.

У

вершы «Рацэ Лене»
спалучаны ярка выражаная вобразнасць і нават пэўная песеннасць, блізкія
фальклорнай традыцыі. Разам з
тым відавочна, што паэт, творча
засвойваючы тое лепшае, што
было да яго, сам пісаў так, што
яно станавілася адкрыццём. На
гэта ў прадмове да кнігі «Беларусь — мая калыска», назваўшы
свой артыкул словамі самога
У. Лісіцына «На Радзіме — усё
паэзія», праўдзіва засведчыў
Рыгор Барадулін: «Паэзія Уладзіміра Лісіцына падкрэслівае
нязводнасць беларускай мовы,
яе неабходнасць душы ўражлівай і зварушлівай, душы неачарсцвелай і па-велікоднаму
світальнай. Даводзіцца толькі
здзіўляцца, як помніў мову, як
адчуваў слова паэт, які практычна мала жыў на Беларусі.
Адчуваў гэтак глыбока і ўсебакова, што сам нават утвараў словы. І падчас цяжка разабрацца,
дзе слова з Лёзненшчыны, а дзе
слова, створанае самім паэтам».
Працаваў шахцёрам у Данбасе,
там скончыў Лісічанскае педагагічнае вучылішча. Вярнуўшыся ў Беларусь, настаўнічаў на
Лёзненшчыне, супрацоўнічаў з
рэдакцыяй мясцовай раённай

ельга не пагадзіцца з
Р. Барадуліным, што ў
У. Лісіцына, «не было
традыцыйнага таптання пачаткоўца — уваходзіў у родную
літаратуру бурна, стала, са сваёй
тэмай, са сваімі адметнымі вобразамі, са сваёй манерай пісьма. Ён умела ўздымаў моўныя
пласты, спяшаўся сказаць пра
тое, што балела, што незагойнай ранай вярэдзіла ўспаміны».
Хоць да сваёй творчасці ставіўся самакрытычна, можа, нават
залішне. У адным з лістоў да
Рыгора Іванавіча прызнаваўся:
«Калі ж, аднак… вершаў пакуль што і няма, то ёсць задумы,
ёсць! Як і ў кожнага пачаткоўца,
бо тым ён і цікавы. А праходзіць
час — і нідзе яны не ўвасобяцца. Гэтага баюся і я. Бо пры маім
узросце і разам з пятнаццацігадовымі стукацца ў адны дзверы… Друк мяне зусім не вабіць.
Недзе на Лёзненшчыне ў райгазеце можна было б з палову
змясціць. Усё роўна там, у гэтым
краі, паэтаў не было, і, відаць, не
будзе…»
Уладзімір Лісіцын параўноўваў сябе з «жывым буслянём».
Як буслянё, якое рана аперылася і ладзіла сваё гняздо на
дзялянцы роднай Беларусі. Як
успамінаў Барыс Бур’ян, паэт
падахвочваў яго напісаць драму, героямі якой бы «былі паэт
Міхась Чарот і актрыса Алеся
Александровіч.
Рамантычнае
каханне. Сумесныя выступленні на падмостках новага, таго,
што яшчэ толькі выпроствала
крылы для палёту, беларускага
нацыянальнага тэатра».
Барыс Іванавіч не ўдакладніў,
чаму не ўзяўся за ажыццяўленне гэтай прапановы. Хоць, калі
б пачаў пісаць такі твор, несумненна, ён атрымаўся б, бо аўтар
меў творчы досвед і ў галіне драматургіі. Былі ў яго п’есы «Зорка
Венера» (у суаўтарстве з Міколам Алтуховым), «Твой высокі
поўдзень», напісаў і шэраг сцэнарыяў для радыё, тэлебачання
і дакументальнага кіно.
Бадай, перашкодзіла ўвасабленню гэтай задумы ранняя
смерць У. Лісіцына, — маглі б
пісаць п’есу разам. Ды ўжо ягоны жыццёвы і творчы цягнік
набліжаўся да свайго апошняга паўстанку. Магчыма, калі б
знаходзіўся бліжэй да родных

мясцін, ягонае жыццё склалася
б больш шчаслівым. Падтрымка заўсёды значыць шмат. Маральная — не ў меншай ступені.
Адно сяброўства з Р. Барадуліным дало вельмі шмат.

А

днак Рыгор Іванавіч
знаходзіўся далёка ад
Джанкоя. Пры ўсім жаданні пастаянна кантактаваць
было немагчыма. Патэлефанаваць жа не выпадала заўсёды.
Заставалася ліставанне. Аднак
пры сціпласці У. Лісіцына гэта
таксама не заўсёды з’яўлялася
выйсцем. Часам перапісваўся
з братам. Яму паслаў і свой роспачны верш, напісаны 9 красавіка 1973 года:
На развітанне не падам рукі.
Не быў, Джанкой, ты сябрам мне
ніколі —
Тугі маёй зялёныя кругі
Штошырак разбягаюцца
наўкола.
Канал надзеі — цёк ты
без надзей.
І лёс глухі стаяў на вадаскідзе.
Цяпер прыйшоў мой самы
светлы дзень,
Ім свой адзначу тыдзень.
У нікуды, а ўсё ж такі дамоў
Мяне цягнік зялёны
перакоціць.
Гарачынёй матуліных камоў
Да горла радасць першая
падкоціць.
Усход гарачы схопіць булаву
І сонцам б’е снягі на Беларусі.
… Узняўшы галаву, з’явіўся
бусел,
І я прад ім схіляю галаву.
Гэты верш стаў апошнім ягоным паэтычным творам. Напісаўся за чатыры дні да дня
нараджэння. Дваццаць дзявятага ў яго няпростым лёсе. Жыць
заставалася яшчэ ўсяго тры месяцы. 12 ліпеня таго ж 1973-га ў
адчаі, што ў яго ўсё не так, як у
іншых, добраахвотна паставіў
крыж на сваім зямным жыцці.
У вечнасці, несумненна, яму
«сняцца сны аб Беларусі». Не
могуць не сніцца, бо прызнанне
«Беларусь — мая калыска» — не
нейкая паэтычная дэкларацыя.
Для кожнага, хто любіць Айчыну, гэтыя словы гучаць запаветам. У дадзеным выпадку
запаветам У. Лісіцына — аднаго
з найвыдатнейшых нашых паэтаў, талент якога згас на самым
узлёце. Але як святло згаслых
зорак паступова даходзіць да
Зямлі, так і сапраўдная паэзія
абавязкова знаходзіць новых
прыхільнікаў.

Х

оць і быў адарваны ад
Бацькаўшчыны,
Уладзімір Лісіцын адчуваў
беларускамоўную стыхію вельмі
глыбока (гэтаксама адчуваў, як і
Максім Багдановіч, які трапіў у
беларускамоўную стыхію толькі ў маі 1895 года, калі з маці і
братамі жыў у вёсцы Вяззе пад
Асіповічамі. Зусім яшчэ нядаўна
чужая яму беларуская мова адразу стала роднай і блізкай).
Алесь МАРЦІНОВІЧ
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Не толькі аддаць, але і прыняць...

А

б’ёмная
падборка вершаў Міколы Мятліцкага «Гарачыя
зоры шчакою адчуць» адкрывае сакавіцкі нумар
«Полымя». Чытаючы яе,
міжволі думаеш: ці ёсць у
свеце хоць нешта, што б
не хвалявала пісьменніка?
Любоў да жыцця і Бацькаўшчыны, да ўсёй зямлі,
замілаванне яе краявідамі,
праблемы планетарнага
маштабу — усё адлюстравана ў творчасці паэта. Ёсць і інтымная лірыка, і прасякнутыя настальгічнымі пачуццямі радкі. Адметнасць
светаадчування творцы ў тым, што ён пасярод ідылічнай карціны сузірання прыгажосці знаходзіцца не
толькі тут і цяпер у канкрэтным пункце на мапе Зямлі,
а нібыта ва ўсіх пластах часу: і мінулым, і будучыні: «У
Цэнтральным батанічным садзе / Бела-ружовы май /
Раскашуе дзівоснымі пералівамі... (...) Ды косы прамень
болю / Імгненна душу працінае — / З-за нейкага чуба
высакадрэвіны / Глядзіць вогненны твар сонца, / Які падаўся мне зараз / Вельмі ж падобным / На ўлюбёны ў
прыроду свету / Твар першага дырэктара батсаду / Прафесара Сцяпана Мельніка, / Бязвінна расстралянага / У
1938 годзе дзесь / Пад курапацкімі соснамі...»
Матывы паэзіі Віктара Ярца, Валянціна Семянякі, Івана Капыловіча традыцыйныя: унутраны свет у

спалучэнні са знешнім і рамантычныя стасункі з ім,
прадчуванне надыходу разняволенасці ў прыродзе, а
значыць, і ва ўласнай душы, любоў да маці і роднага
краю, тэма малой і вялікай дарогі і вандроўкі па іх: у
грыбы альбо ў свет, у жыццё.
Прозу прадстаўляюць Уладзімір Гніламёдаў заключнай часткай рамана «Праўда жыве пасярэдзіне», Валерый Гапееў апавяданнем «Так хочацца курыць...» і
Уладзімір Мазго — лірычнымі мініяцюрамі пад агульнай назвай «Знічкі вечнасці».
Творы ўсе вельмі разнапланавыя, таму кожны чытач
знойдзе тое, што падабаецца менавіта яму: тыя, чыё
дзяцінства і юнацтва прайшлі ў першыя пасляваенныя
дзесяцігоддзі, хутчэй зацікавяцца раманам Уладзіміра
Гніламёдава; мініяцюры Уладзіміра Мазго прывабяць
літаратурна-музычны багемны асяродак (хтосьці можа
сустрэць і сваё імя: адно шкада, што ўспамінаў пра Ларысу Геніюш, чыім суседам быў аўтар, — хаты ў Зэльве
знаходзіліся побач — менш, чым на старонку)...
А апавяданне Валерыя Гапеева з задавальненнем прачытае і моладзь, і чытач сталага веку. У аснову твора
пакладзены ўзаемаадносіны паміж людзьмі, паміж чалавекам і сістэмай. Трымае твор любоўная лінія. Аўтар
па-майстэрску выбудоўвае сюжэт, робіць яго напружаным з першай старонкі, вядзе за сабою — прычым
хочацца не ісці, а бегчы, пакуль не дачытаеш да канца.
Сімпатыі чытача цалкам на баку галоўнага героя Віталя, журналіста, які не стаў прагінацца пад тых, ад каго
залежаў яго лёс як супрацоўніка газеты, які апекаваўся маладой карэспандэнткай і знаёміў яе з сакрэтамі

стварэння тэкстаў. У дыялогах паміж імі адкрываецца філасофская глыбіня разумення жыцця і сябе ў ім:
«...Прыняць тое, што нехта ўмее лепш за цябе, — удвая
цяжэй. Але, калі навучышся прымаць, дык тады і радасці ў тваім жыцці ўдвая больш», «...Каханне — гэта не
толькі гатоўнасць аддаць усяго сябе, ахвяраваць. Каханне — гэта яшчэ і ўменне прыняць...». Аўтар «кідае»
сваіх герояў на бязлюдны востраў пасярод балота, ствараючы тым самым экстрэмальныя ўмовы, што спрыяюць раскрыццю характараў. Нечаканае, але зразумелае
завяршэнне: Віталь перамагае і цяжкія ўмовы, і холад, і
голад, усіх выратоўвае, але аказваецца цалкам бяссільным, дый абыякавым перад праявамі бюракратычнага
механізму... Ён не змагаецца супраць несправядліва
ўскладзенага на яго штрафу, бо разумее бессэнсоўнасць
супрацьстаяння сістэме. Магчыма, аўтар цалкам спісаў
сюжэт з жыцця. Хочацца верыць яму ва ўсім, без кроплі сумненняў. Але яны ўзнікаюць, праўда, у дробязях.
Напрыклад, пры апісанні, як Віталь зрабіў плыт памерам тры на пяць метраў, змацаваўшы бярвенні... коскай,
сплеценай з падранага летняга адзення ды ніжняй бялізны. Хаця на востраве з вялікай доляй верагоднасці
магла б знайсціся лаза ці іншае гнуткае галлё. А, магчыма, аўтар хацеў падкрэсліць высакароднасць свайго героя: побач — каханая жанчына, чые грудзі амаль
цалкам відаць з-пад абрэзанай майкі, ды й астатняй вопраткі на ёй — самы мінімум, але Віталь душыць у сабе
«звера»...
Яна БУДОВІЧ

Ціхмяны подых суму
Т

рэці нумар «Нёмана» не па-вясноваму маркотны.
Як нагода пагараваць аб мінулым, паразважаць
пра лёс, успомніць крыўды і промахі. Магчыма, час вясновых мрой і надзей яшчэ наперадзе?
Асноўныя матывы паэтычнай падборкі Міколы Мятліцкага «На вякоў няпростым раздарожжы» (пераклад з
беларускай мовы Андрэя Цяўлоўскага) — жыццё і смерць.
Увага паэта скіраваная на гісторыю і тое, як яна адгукнецца ў будучыні. Хвалюе яго і памятны полк, сімвал
вечнай памяці аб смерці маладых, і Троя, якую Шліман
адкрыў для чалавецтва, і піраміды Егіпта, жыццё якім
надаюць толькі бесцырымонныя турысты. У вершах
можна сустрэць Гамера, які крочыць да берагоў Эгейскага мора, Амара Хаяма, які піша павучальныя радкі, Францыска Скарыну, што стаіць на мытні… Аўтар
імкнецца пераканаць: паэт — дзяжурны па планеце і
такім застанецца назаўсёды.
«Што ж так сэрца маё растрывожыла?» — пад такой
назвай пададзена падборка жаночай паэзіі. Паэтэсы
быццам знаходзяцца ў пошуках шчасця, якое нельга

Ш

вярнуць, бо яно ўжо прайшло. Але яны імкнуцца схапіць хоць яго кавалачак у ветры, у пялёстках ружы, у
расінцы, што ляжыць ля ног... Іна Фралова назірае за яго
зменлівасцю і прастатой, якой мы не заўсёды верым і не
хочам прыкмячаць. Святлана Быкава бачыць шчасце ў
сіле і прызванні паэта. Ганна Ціханава знаходзіць радасць у шчырых дзіцячых пачуццях. Наталля Гарбачова таксама ўяўляе шчасце як дзяцінства, якое звязана з
усім родным, што было і што засталося ў жыцці. Для
Наталлі Саветнай шчасце — гэта памяць, якая не дазволіць адарвацца ад сваіх каранёў, стаць іншым чалавекам. Вершы больш падобныя да асабістых разважанняў,
чым да звароту ў бок гэтага.
Апавяданні Уладзіміра Сцяпана пад назвай «Дзве
даты» (пераклад на рускую мову Алёны Маркавай) —
для тых, хто шукае цікавыя і ў большай ступені журботныя сюжэты ў паўсядзённым жыцці. Творы лаканічныя
па форме і рэалістычныя па змесце агортваюць сваёй
непадробнасцю. Аўтар — сапраўдны майстар псіхалагічнага метаду. «Казка» распавядае пра трагічны

выпадак, што звёў мужчыну
і жанчыну. «Тры сямёркі» —
апавяданне, якое агаляе
ўсю бесперспектыўнасць
і непапраўнасць жыцця
жанчыны, якая п’е. Твор
«Вялікая падушка» прысвечаны складанай тэме —
старасці. Ды найбольш
драматычным падаецца
«Гомель — Мінск». Герой —
дзівак, які на працягу пяці
гадзін у цягніку чытае
кнігу. То невядома чаго
хвалюючыся, то ледзь не плачучы, то на доўгі час задумваючыся, а часам нават молячыся, гэты чытач забывае,
дзе ён і з кім, знаходзячыся ў палоне кнігі і ў нашых думках. І напрыканцы даецца адгадка: у руках мужчыны —
твор яго сына, але пад фотаздымкам на вокладцы дзве
даты...
Яўгенія ШЫЦЬКА

Адчуць смак кожнага слова

то такое яма
ў
нашым
уяўленні?
Толькі
негатыўны вобраз,
які мае яшчэ і яскравае пераноснае
значэнне.
Здрада,
паражэнне, падзенне, нарэшце, канец… Але як апісаць яму ў кантэксце
не наўпрост адной
асобы, а філасофскай праблемы? Валерыя Мандрык у аднайменным апавяданні літаральна
ў паўтары старонкі ўкладае ўсю шматзначнасць гэтай
з’явы, здольнай адлюстраваць чалавечую сутнасць.
Вось яна ёсць, гэтая яма. Каму яна перашкаджае? Каго
напружвае? Для каго праблема? І пра што сведчыць
адна толькі яе наяўнасць? Класічны матыў у адметнай
кароценькай аўтарскай спробе да ўвагі чытача «Маладосці».
Дзмітрый Шулюк — аўтар, які прагне надаць вартасці кожнаму слову ў тэксце. Але з-за гэтай прагі становіцца відавочна: з першага прачытання яго творы
зразумець нельга. Таму іх і хочацца перачытаць, унікнуць у сэнс кожнага сказа і ў выніку — ці атрымаць
асалоду, ці адчуць раздражненне. Апавяданне «Then»
вылучаецца нетыповай структурай (з-за перамешвання рэальнага свету і свету ўяўнага), хоць і аднароднае
па настроі, поўным нясцерпнага трагізму. На першым
плане — пачуцці: адкінутасці, адрынутасці, неспакою.
Праз вобраз «ненатуральнага» чалавека можна пазнаць
рэальныя адносіны, шчырыя эмоцыі і, галоўнае, мяжу
паміж нормай і адхіленнем. У творы «Прелесть жизни»

аўтар нібыта «выкрывае» сябе ў наступных радках:
«...ты толькі тады сапраўдны ты, калі ствараеш, калі
гуляеш з літарамі ў словы, калі правакуеш з’яўленне
тэксту на экране, чытаеш яго, каб, сціснуўшы зубы, заціснуць клавішу backspace, выдаліць усё і пачаць зноў,
каб выдаліць яшчэ раз і пачаць, дазваляючы сабе прыпынкі толькі двух “п”: піва і прыбіральні». Твор у творы, апавяданне здольнае пераносіць думкі і пачуцці ў
палярныя бакі. У адрозненне ад папярэдніх твораў, адметных кампазіцыйна і ідэйна, у апошнім апавяданні
падборкі «Зыход 12:23» аўтар кінуўся ў звышвысокую
філасофію, чым заблытаў: розныя сферы і эпохі, неверагоднасць і непрадказальнасць ідэй напаўняюць тэкст.
Сэнс у ім, напэўна, ёсць, і не адзін. Але ў такой арганізацыі твора шукаць іх нецікава. Ды сам аўтар нібы адказвае: «...у кожнага ёсць свой бог. Добра — гэта тое, што
задавальняе твайго бога».
У творы Сяргея Лабады «Жахлівіца» ёсць тое, што так
паважае аўтар у творах Кафкі, Маркеса, і ў прыватнасці
Лаўкрафта, — магічнасць у рэальнасці. Спакойны, але
загадкавы пачатак, напружаная кульмінацыя абяцаюць
надзвычаўную развязку. Апавяданне добра ўяўляецца
ў якасці экраннага хорару дзякуючы сюжэту: у розныя
эпохі вершнік, шляхціц і хлопец пакалення інтэрнэту
завітваюць у хаціну ў лесе з рознымі мэтамі. Хтосьці
хоча падсілкавацца, хтосьці дазнацца правільнай дарогі, а хлопчык увогуле шукае чагосьці жудаснага, каб выкласці ў інтэрнэт, — і знаходзіць. Іх аб’ядноўвае ўспамін
вобраза страху, якім яны дзеляцца з гаспадаром хаціны.
Ды яшчэ жудасны фінал, які беспаваротна чакае.
«Старонку аднаго верша» займае твор Марыі Маляўкі
«Браславы». Гэта пра восень і ўспаміны, пра горыч і
сум, пра былое шчасце, якое не вернецца. І толькі вобраз плёскату прыбою на досвітку, пад які стыне пена
часу, зможа вярнуць адчуванне асалоды жыцця.

Алеся Лапіцкая лічыць, што ў вершах галоўнае —
думка. Нізка «Храналогія» гэта пацвярджае, засяроджваючы ўвагу як на будзённым, так і на вечным.
Аднастайная рэчаіснасць (беларуская ў тым ліку) прымушае аўтара звярнуцца да тэмы будучыні, якая вельмі
хвалюе. І задумацца над асабістым, унутраным светам,
з якога ўсё пачынаецца.
Калі хочаш забіць іншага,
Галоўнае — добра схавацца.
За дом, за дрэва або за словы.
Але, няглядзячы на сур’ёзнасць і дакладную акрэсленасць тэм і ідэй, ледзь не кожны верш жыццесцвярджальны. Няма той крыклівасці, трагічнасці і
незваротнасці, уласцівай многім паэтам. Адчуванні
спакою, цішы і мудрасці ў поўнай ступені перадаюцца
чытачу.
Падобная па настроі і нізка вершаў Міколы Мятліцкага «Сонца прамень». Нягледзячы на надзённасць
тэм, важных і патрэбных, аўтар падае вершы ў лёгкай і
няхітрай манеры. І якую б тэму паэт ні выбраў, усё будзе
аздабляцца блізкасцю прыроды. І спевы салаўя, і рабіна
ў зімнім парку, і майскі цвет, і грыбная сцежка… Усё,
што побач з чалавекам.
«Маладосць» працягвае знаёміць з творамі конкурсу «Слаўная кампанія: рэаANIMAцыя». У творы Уладзіміра Мажылоўскага «Цярновы вянок з белых руж
і васількоў» — цэлы экскурс у жыццё на Віцебшчыне
ХІХ стагоддзя. Уласнае бачанне біяграфіі паэта Пранціша Вуля аўтар раскрывае праз класічную пабудову сюжэта, лагічнасць аповеду і яснасць ідэі, якая прасякнута
пафасам нацыянальнай ідэнтычнасці і роднай мовы.
Яўгенія ШЫЦЬКА
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аўрад ці трэба камусьці даказваць,
што літаратуразнаўства не павінна абмяжоўвацца праблематыкай, якая
абумоўлена развіццём толькі айчыннай
літаратуры. Гэта разумела. Так ці інакш,
суаднясенне нацыянальнага досведу з
замежным непазбежна выводзіць на кантэксты іншых маштабаў. А гэта, у сваю
чаргу, дазваляе больш грунтоўна асэнсоўваць набыткі і арыенціры на будучыню. Прычым параўнальныя даследаванні
непасрэдна спрыяюць таму, каб усталёўваліся і ўмацоўваліся міжлітаратурныя і
наогул міжкультурныя сувязі. І зноў жа
зразумела, што ў гэтым плане асаблівая
роля належыць славістычным даследаванням, якія больш за ўсё стымулююць
усведамленне і «самасці», і агульнасці.
Гэта дэманструе Г. У. Навумава ў аўтарскай манаграфіі «Феномен культурнага памежжа ў творчасці Іва Андрыча»,
прысвечанай творчасці югаслаўскага
пісьменніка, нобелеўскага лаўрэата па
літаратуры 1961 года.
Аднак змест названай кнігі не абмяжоўваецца творчасцю І. Андрыча. Тут
мы маем справу са спробай асэнсаваць
пэўныя асаблівасці існавання славянскай супольнасці наогул і нашага этнасу
ў тым ліку. Г. Навумаву цікавяць пэўныя
мадэлі міжкультурнага ўзаемадзеяння,
генетычна і тыпалагічна блізкія нам, беларусам.
Нельга не адзначыць, што за апошні час
гэта ўжо другая, прысвечаная сербскай
літаратуры, кніга, выдадзеная пад навуковай рэдакцыяй доктара філалагічных
навук, прафесара і акадэміка Сербскай
акадэміі навук Івана Чароты (нядаўна
«ЛіМ» прадстаўляў кнігу Л. С. Цымановіч «Рускія імпульсы ў творчасці Пятра ІІ
Петравіча Негаша»). Так што плённасць
беларускай югаславістыкі выяўляецца не
толькі ў работах самога І. А.Чароты, але і
таленавітых яго вучняў.
Відаць, не лішне згадаць пра асобу,
якая стала аб’ектам даследавання. Іва
Андрыч вядомы і ў нашай прасторы, бо
яго выбранае трапіла ў распачатаю, але
так і не рэалізаваную серыю «Скарбы
сусветнай літаратуры». На беларускую
мову Андрыча перакладалі Вячаслаў Рагойша, Алесь Разанаў, Леанід Самасейка,
Барыс Сачанка, Галіна Тварановіч, Іван
Чарота і іншыя. Карацей кажучы, бела-

русы не пазбаўлены магчымасці знаёміцца з яго творчасцю на роднай мове.
А кніга, пра якую мы вядзём гаворку,
падштурхоўвае вярнуцца да твораў знакамітага югаслава і паглядзець на яго
з іншага ракурсу. Г. Навумава спрабуе
падагуліць досвед паўднёва- і ўсходнеславянскага андрычазнаўства і даць адказы на пытанні, якія сёння хвалююць як
паўднёваславянскіх братоў, так і нас.
Справа ў тым, што ўся творчасць Андрыча так ці інакш суадносіцца з надзвычай складаным пытаннем межаў, і
праблематыка «памежнасці» ў яго мае самыя разнастайныя формы ўвасаблення.
Г. Навумава падрабязна аналізуе гэта на
прыкладзе структуры сюжэтаў, хранатопаў, вобразаў герояў, сістэмы рэлігійных,
фальклорных і міфалагічных матываў.
Рэлігія і міфалогія паказваюцца як
маркеры нацыянальнага светапогляду,
якія вельмі істотна ўплываюць на агульнае ўспрыманне вобразаў, а таксама
з’яўляюцца імпульсамі для разгортвання сюжэтаў. Г. Навумава абгрунтавана
даводзіць, што ў творах Андрыча рэлігійны складнік выконвае дзве функцыі —
светапоглядную і інтэгратыўна-дэзынтэгратыўную. Прычым першая з іх адлюстравалася больш за ўсё ў ранняй
лірычнай прозе гэтага пісьменніка, а
другая — у яго гістарычнай прозе пазнейшага часу.
Феномен памежжа на розных узроўнях
мастацкага тэксту разглядаецца праз метадалагічныя наробкі такіх тэарэтычных
напрамкаў, як кампаратывістыка, рэцэптыўная эстэтыка, герменеўтыка, нараталогія, семіётыка. Напрыклад, мастацкі
свет у яго прасторавым вымярэнні Навумава прапаноўвае разглядаць як шматсастаўную структуру «свой» — «чужы»,
што, ў мастацкім тэксце выяўляецца з
дапамогай арыгінальных наратыўных
прыёмаў. Прычым інтэрпрэтацыя семантыкі гэтых структур чытачом будзе адрознівацца ў залежнасці ад яго ўласных
гарызонтаў чакання, а таксама іншых
параметраў, якія вызначаюць стаўленне
рэцыпіента да тэксту.
Асаблівая ўвага ўдзяляецца вобразу
чалавека памежжа. Разглядаючы спосабы мадэлявання гэтага вобраза, даследчыца паказвае асаблівую ўскладненасць
унутранага свету чалавека, залежнага ад
некалькіх рэальнасцяў. Яна асэнсоўвае,
што значыць адначасова несці некалькі ідэнтычнасцяў, належыць да дзвюх ці
трох культур, лічыць кожную з іх сваёй,
а пры гэтым па-сапраўднаму з ніводнай

Фота Кастуся Дробава.

Футуралогія Андрыча: датычыцца не толькі сербаў

не ідэнтыфікаваць сябе. Той, хто некалі
апынаўся ў падобнай сітуацыі, павінен
разумець рэфлексіі Г. Навумавай наконт
спецыфікі вобразаў так званых вандроўнікаў культур у Андрыча.
Як паказвае Навумава, існуюць падставы для таго, каб па розных параметрах
параўноўваць этнакультурную сітуацыю
рэспублік былой Югаславіі і былога Савецкага Саюза. «Памежнасць» можна
лічыць рысай як быцця многіх краін і
народаў. Прычым гэта праяўляецца не
толькі ў гісторыі.
Адзін з раздзелаў кнігі дае цікавы агляд
матэрыялаў СМІ: аказваецца, украінскія
журналісты неаднаразова параўноўвалі
сітуацыю на сваёй радзіме з сітуацыяй
у Босніі і Герцагавіне, а ў некаторых выпадках нават непасрэдна звярталіся да
творчасці Андрыча, шукаючы ў яго прозе тлумачэнні гістарычных працэсаў,
якія праходзілі на ўкраінскіх землях, і іх
вынікаў. Цікава таксама, што і пра Беларусь мінскі журналіст Д. Скрынчанка на
пачатку ХХ стагоддзя пісаў: «У нас свая
Боснія».
Але ж падобныя канстатацыі нельга
інтэрпрэтаваць выключна як перасцярогу. Памежжа як такое — месца плённай
і эфектыўнай «сустрэчы» супрацьлеглых
сэнсаў, узаемадзеянне якіх прыводзіць
да нараджэння новых феноменаў культуры. Трэба толькі разумна падысці да
працэсу ўзаемадзеяння, каб не дапусціць
ператварэння міжкультурнага дыялогу ў
канфрантацыю. Так трэба разумець андрычаўскую мастацкую філасофію ў тлумачэнні Навумавай.
Пры гэтым нельга не згадзіцца з тым,
што літаратурны твор здольны часам
аказаць наймацнейшы ўплыў на працэсы грамадскага развіцця, чым палітыка, навука і філасофія, бо, як піша
Навумава, «калі нейкай канцэпцыі надаць

мастацкую форму і з дапамогай сродкаў
мастацтва прымусіць чытачоў адчуць яе,
можна дабіцца многага: засвоіць важныя
ўрокі, якія дапамогуць вырашыць шэраг
найважнейшых пытанняў сучаснасці,
пазбегнуць кровапраліццяў і вызначыць
стратэгію развіцця ўласнай дзяржавы,
якая знаходзіцца ў стадыі транзітыўнага
грамадства». Аўтарка манаграфіі якраз
паспрабавала актуалізаваць гэтую праблематыку творчасці сербскага пісьменніка дзеля пераасэнсавання надзённых
балючых пытанняў. Адно з іх датычыцца ўзаемадзеяння хрысціян цяперашняй
Еўропы з мусульманамі. А гэта ж было на
парадку дня падчас акупацыі Асманскай
імперыяй Балканаў…
Абгрунтоўваючы думкі Андрыча і
ўласныя інтэрпрэтацыі, Навумава звяртаецца да распрацовак вядомых прадстаўнікоў цывілізацыйнага падыходу
ў філасофіі О. Шпэнглера, А. Тойнбі і
С. Хантынгтана. Ёсць шмат падстаў
для параўнання ідэй югаслаўскага пісьменніка і заходніх мысляроў. Дарэчы,
звернем увагу, што Тойнбі і Хантынгтан, ведучы гаворку пра ўзаемадзеянне
лакальных цывілізацый, указваюць і на
беларускія тэрыторыі як на памежжа
культур.
Для беларускага чытача найбольшую
цікавасць, пэўна, уяўляе раздзел «Футуралогія Іва Андрыча». У ім аўтарка
разважае пра створаныя пісьменнікам
вобразы будучыні. І звяртае ўвагу на небяспеку існавання ва ўмовах памежжа
культур і цывілізацый, ставіць пытанне
пра перспектывы вырашэння супярэчнасцяў, якія суправаджаюць быццё ўсіх
народаў-«памежнікаў». Зрэшты, надзея
на мір і гармонію ўсё ж такі не пакідае
чытачоў твораў Андрыча і манаграфіі
Навумавай.
Аляксей ЦІМАФЕЕЎ

Ненавязлівае свячэнне
Я

к паэтэса здолела захаваць
у сабе багацце свету? Як
удаецца ёй ісці з годнасцю па
лязе вострай брытвы, на якім
заскарузлі крывавыя сляды
горкай памяці папярэдніх пакаленняў? Творчасць Тамары
Бярэзінай — прыклад таго,
пра што пісаў Мікалай Рэрых:
«Спытаюць: як перайсці жыццё? Адказвайце: як па струне
бездань — прыгожа, ашчадна,
імкліва».
Кніжачка «Рэха спадчыны»
выйшла летась у выдавецтве
«Кнігазбор». Яна невялічкая,
усяго сто старонак. Гэта сто
файлаў не проста адмысловай
інфармацыі і свежых паэтычных вобразаў. Гэта сто імгненняў: прыгожых, беражлівых,
імклівых, у кожным з якіх, нібы
ў кроплі расы, адлюстраваўся
навакольны свет з яго гукамі, фарбамі, расчараваннямі,
пакрыўджанай годнасцю і адноўленай душой. Гэта рэдкая

кніга, у якой можна чытаць радкі і тое, што занатавана паміж
радкамі.
Расчараваная душа ізноў
Губляе лёгка свой спакой
маўкліва,
Разгублена, трывожна,
сіратліва
Хвалюе гордую ў жылах кроў…
У гэтым санеце паэтка падсвядома занатавала лейтматыў
усёй сваёй творчасці, толькі
ёй уласцівых матывацый і абуджальнікаў натхнення. І хоць
сцвярджае ў наступным вершы,
што «Гасподзь трымае лёс наш
у руках», але не перакладае адказнасці за сваё жыццё на сілы
нябесныя, а стварае ўласны
апаэтызаваны свет на свой густ
і па сваіх маральна-этычных
канонах. У гэтым свеце «сонца
казыча руку прамянём», «мароз
спявае песні вечарамі», «зорныя
пацеркі мераюць травы», «Сці-

шана дыхае ветрык». Метафары, магчыма, не самыя новыя,
але ж як да месца прыстасаваныя, як гарманічна ўпісаныя ў
канву твораў.
Кніга «Рэха спадчыны» —
вынік творчай працы маладзечанскай пісьменніцы. Аўтар
у ёй паўстае спачатку вельмі
ўражлівай, далікатнай, эмацыянальна ўзрушанай паэткай, а
ў другой частцы — летапісцам,
прычым вельмі дакладным і
аб’ектыўным у апісанні падзей
з гісторыі сям’і, роду, творчага
акружэння. У мемуарных творах цешыць тое, што аўтарка
не выпінае сваё асабістае «Я» на
першы план, чым часам грашаць
многія мемуарысты. Яна хоць
і непасрэдны ўдзельнік многіх
падзей, але застаецца назіральнікам, які фіксуе і занатоўвае
рэчаіснасць, не даючы ацэнак і
не выносячы прысуду.

Не агрубела, не счарсцвела,
не страціла пяшчоты яе душа ад
несправядлівасцяў, што выпалі
на долю роду і блізкіх. Моцны
дух паспрыяў захаванню маральнага стрыжня, які дазваляе
быць па-над брудам будзённасці
і пустой мітуснёй у пошуках матэрыяльных выгад.
Энергетыка паэтычных радкоў
выпраменьвае
роўнае,
цёплае, ненавязлівае свячэнне. Вобразы не раздражняюць
празмернай мудрагелістасцю,
надуманнымі пасажамі. Яны
не заўжды «новаспечаныя», але
апраўданыя кантэкстам.
Як адзначыў ва ўступным слове да зборніка краязнаўца, пісьменнік Міхась Казлоўскі, «гэтыя
вершы вельмі адметныя, са сваім
аўтарскім поглядам і почыркам
і вельмі асабістым паэтычным
светаадчуваннем». І нават калі
нешта не адпавядае рэальнасці («жураўліным клінам восень

адлятае» (бо клінам лятуць
вадаплаўныя)), банальная сініца ў руках — зусім не сімвал
пакоры лёсу, не апраўданне, а
чарговая матывацыя для пошукаў сэнсу жыцця ва ўмовах, якія
немагчыма перарабіць, нельга
абмінуць, і застаецца толькі сцвярджацца ва ўласным свеце.
Ала КЛЕМЯНОК

Паэзія
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Ляжала недалёк ад хаты
(Яна схацела рызыкнуць) —
Тры дні не елі ваўчаняты,
Уноч не здолелі заснуць.

Усхваляваны, я пабачыў
Сярод натоўпу, ля глухой сцяны,
Дзяўчынку — юную скрыпачку
І футарал на бруку ледзяным.
Студзіў калючы холад рукі,
Ды яркі голас скрыпкі не глушыў,
Ліліся велічныя гукі,
Як слёзы пакаянныя душы.
Чаму і што сюды загнала
Прыгожы, дзіўны талент малады?
Яму б стаяць прад чуйнай залай,
А не сярод прахожых і слаты.
...Іду, мяне сцінае сорам,
Душа, зніякавелая, баліць,
І ўслед бязлітасным дакорам
Мелодыя Агінскага гучыць.

Ваўчыца

Васіль КУЗЬМІЧ

Яе абклалі выпадкова —
Сабакі вынюхалі след,
Калі яна ў шыззі яловым
Паўдня высочвала «абед».

Трывогі і смутак
Трывогі ўсе і светлы смутак свой
Я цалкам толькі жніўню
давяраю,
Калі празрыста-яснаю парой
У наваколлі лета дагарае.
Нязмушана ён кліча за сабой
У свет, які ўяўляецца мне
дзіўным.
…Чародкай шумнай ластаўкі
наперабой
На правадах шчабечуць штось
нявінна.
Дзянніца адмыслова, як мастак,
У фарбы яркія распісвае прасцягі,
Туман сувой ля рэчкі сцеле так,
Нібы ён з рыбай цяжкі невад
цягне.
Ужо касцоў у лузе галасы
Не абуджаюць росныя світанні.
Сум у падстрэшку вострае касы
Спрабуе разгадаць травы
маўчанне.

Я памкнуся насустрач праз снежную
Кругаверць, што закрыла і неба, і дол,
Каб цябе зразумець зноў мяцежную,
Ды — снягі і снягі і нікога вакол…

...Развітальны позірк —
Мяккі, дарагі...
Крочу па дарозе
Белае тугі.

Худая, хворая, старанна
Іх грэла ў жудасны мароз,
Ды ранкам голад апантана
Да вёскі бліжняе панёс.

***
Ад Вашай сонечнай усмешкі
Цяплеюць нават халады,
Між снегу мрояцца пралескі
І ў белай квецені сады.

Праз сінечу ночы,
Шапатлівы снег
Бачу твае вочы,
Чую мілы смех...

...Лёс праклінаючы ваўчыны,
Яна рванула да хлява
На сыты віскат парсючыны,
Ды стрэлам зрэзана была.

Скрыпачка ў
падземным пераходзе
Круты мароз і вецер прыткі
Прыспешвалі ў падземны пераход,
А там трывожны голас скрыпкі
Нязвыкла шчыра сустракаў народ.

Нас дваіх з табой.
Сонечна ўсміхацца
У смузе густой.

Вачэй святлістыя паляны
Калі квітнеюць прада мной, —
Я хараством зачараваны
І чысцінёй іх незямной.

Зімой

Крычалі, бегалі наўкола,
Сабакі грызлі за бакі,
Яна лягла за частаколам
І не ашчэрвала клыкі.

Серабрыстае паветра,
Серабрыстае святло.
Ад сярэбранага ветру
З дрэў злятае серабро.

Калі яе лупіць зжадалі,
Звісалі слёзаў ледзяшы.
А дзесьці ў лесе паміралі
Галоднай смерцю малышы.

Песня Прыроды
Я ў маленстве любіў завіруху,
Забіраўся ў глухі закуток
І, дыханне затоіўшы, слухаў
Чыстазвонны яе гаварок.

Серабрысты снег наўкола!
Мчацца лыжы — дагані!
Сто сярэбраных мелодый
На сярэбранай лыжні.
Серабрысты ад марозу,
Ловіць месячык са мной
Серабрысты цёплы позірк,
Серабраны голас твой.

Столькі чараў і музыкі дзіўнай
Нараджалася ў сэрцы маім.
І сядзеў я, шчаслівы, гадзіны —
Шчыры-шчыры прад светам усім.

Пад сярэбраную радасць,
Разганяючы мароз,
Будзе срэбрам шчасце падаць
Ля сярэбраных бяроз.

Падкрадаўся мароз паступова,
Сіні вечар спускаўся на двор,
З неба месяц мядзянай падковай
Выкрасаў серабро белых зор…
І з дзяцінства майго ўжо заўсёды,
У мароз, у снягі, у слату,
Я, напоўнены песняй прыроды,
Чую сэрцам яе дабрату.

Замяло, загуло, замяцеліла,
Быццам шэрыя здані ўзвірылі шляхі.
Свет самота густая зацеміла.
І навошта яна? За якія грахі?..

Сіні Снег
А душа, як неба,
Музыкай гучыць.
Слоў зусім не трэба,
Сіні снег звініць.
Абсыпае шчасцем
У небе звечара бадзёры маладзік
Сваім нарогам пачынае ўзворваць
Раўнюткі і нямераны цалік,
Каб на яго абшарах сеяць зоры.
Сягоння ранкам у маім акне
Чырвоным зарывам успыхнула
рабіна,
Бліснула срэбрам павуціна
для мяне,
Як згадку пра імклівы час зрабіла.
Усё, чым сэрца ў споведзі жыве,
У жніўні з глыбінёю мной адчута.
Яму я давяраю ўсе свае
Трывогі і асенні светлы смутак.

Супадзенні

Яшчэ трывожных раздзяляльных
ліній
У прыродзе не заўважыш анідзе.
Вярнуцца марыць у лагодны
жнівень
Пахаладзелы вераснёўскі дзень.

Раманс

Праз густую сцяну завірушную
Не расквеціцца твой веснавейны пагляд.
Задыхаюся я ў гэту непагадзь скрушную,
Што змяла нашых дзён і начэй зарапад.
Ды забыць немагчыма ніколі нам,
Нашых мрой і шчаслівых узлётаў да
зор…
І чаму паглынула іх лёсу расколіна?
І чаму ахінае мяне твой дакор?

І я жыву, шчаслівы самы,
Святлом акрылены паэт.
Я і без Вас — заўсёды з Вамі,
Бо Вы ўпрыгожылі ўвесь свет.

***
Замятае, замятае
Сумны, ціхі снегавей
След Твой цёплы, залатая,
Між каштанавых алей.
Белы снег бінтуе сэрца,
Што паранена Табой,
Ды яму ўсё ж не ўдаецца
Астудзіць душэўны боль.
Я Цябе не вінавачу, —
Грэх — вініць за нелюбоў,
І за тое, што не страчу,
Што ў Табе я не знайшоў.
Дык няхай нястомна вее
Белы, чысты снег зіма.
Хай даруе мне завея,
Што Цябе ў мяне няма.
Ды вясной, як снег растане,
Я вярнуся зноў сюды,
Каб на спомінах спаткання
Тут адчуць Твае сляды...

Тут логіка сезонных супадзенняў,
Што перамены існаму нясе.
У іх — глыбіняў неспазнаных
сувязь,
У ёй — бясконцасці жыццёвы рад.
Абноўлены, у квецені красуе
Да восеньскага супадзення сад.

З дажджоў і
навальніцы
Не дадзена прыродзе

памыліцца —
Складае каляндар дакладны свой.
Уявіцца лагічнай навальніца,
Што разгуляецца асенняю парой.
Блісне маланка яркаю ўспышкай,
Але ж уздоўж і ўпоперак спярша
Яна стралою вогненнай распіша
Знямелы і ўстрывожаны абшар,

Яшчэ слядоў выразнага знямення
У прыцішэлым садзе не відно.
Зялёны ўбор ён неўзабаве зменіць
На колер лістападаўскіх абноў.

Прашые над прысадамі сутонне,
Пакуль не згасне недзе за сялом…
Магутна і аблегчана застогне —
Абрынецца за небакраем гром.

Іх апране наросхрыст і нядбайна.
Зашастае вятрыска ў голлі дрэў,
Які нашэптваць будзе саду
тайна,
Нібы ён невылечна захварэў.

Ёсць у прыроды цудадзейны

Ён жоўкне — і лістота аблятае,
І вынік прадказальны прама тут:
Мінецца хутка восень залатая,
Снягі ваколле беллю замятуць,

Іх верасень адразу разгадаў,
Спазнаў наскрозь да самае
драбніцы.
…Гартаецца асенні каляндар,
Што складзены з дажджоў
і навальніцы.

У зеляніну сад вясна адзене,
Зазіхаціць пад сонцам у красе.

Як песня жаўры па-над жытам,
Пяшчотна голас Ваш звініць.
Вы з мары казачнай нібыта
Узніклі сэрца загаіць.

дар —
Са зменамі ў надвор’і не пазніцца.
Своечасова жнівень перадаў,
Як спадчыну, у восень таямніцы.

Дар'я ШЭІНА

Міхась ПАЗНЯКОЎ
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Беларусь мая
мілая

Край мой бачыцца посцілкай,
Рукой Божаю вытканай,
Зямлі сэрца дрыготкае,
Летуценнае, плыткае...
Лёс, як нітку танюткую,
Бог у кросны закладвае,
Тчэ рукою магутнаю,
Кожны крок твой згадвае.
Твая песня самотная
Раніць сэрца чуллівае,
Ты, як маці, пяшчотная,
Беларусь мая мілая.
Я прайду нівай жытняю
Ды падзякую Госпаду
За зямлю старажытную,
За краіну дзівосную.

Музыкам

Дзівоснай сілай гукі
прамаўляюць

Той музыкі, што ўзрушвае
да слёз,
Малітваў, што моц духу
узнімаюць,
Ды спеваў, што змяняюць
краю лёс.
Вось тое, пра што словамі
не скажаш:
Тая любоў, што шчыміць
сэрца мне,
Тая любоў, што меншаю
не стане
Нават калі мне вочы
цемра агарне.
Тая любоў, што ўсё
перавярнула,
Каб я прачнулася, нібы была
ў сне,
Тая любоў, што некалі
кранула
Таемных струнаў ніткі
ува мне.
Тую любоў я толькі
сэрцам чую,
Яна ціхмяная, не плача,
не крычыць.
Аднойчы я любоў пазнала
тую,
Пабачыўшы распятай
на крыжы.
Хацела б, каб мелодыя
ўсё грала,
Калі ўжо й мова скорана
маўчыць,
Бо тое, пра што слова
не сказала,
Дапоўніць музыка.
Хай музыка гучыць!

Проза

Эдуард ДУБЯНЕЦКІ
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эта здарылася летнім вечарам гадоў дзесяць таму
ў адным санаторыі. Прычым шматлікія відавочцы, сярод якіх быў і я, па-рознаму ўспрынялі
тое, што адбылося. Хтосьці палічыў гэта выпадковым,
хтосьці — падазроным. Я ж і яшчэ некалькі чалавек дакладна ведалі: ўсё было спланавана загадзя. Але пачну
па парадку.
Я тады сядзеў на лаўцы непадалёк ад увахода ў санаторый і чытаў не надта цікавы раман, знойдзены ў бібліятэцы. А, па шчырасці, у глыбіні душы марыў пра
сапраўдны захапляльны раман з прыўкраснай паненкай.
І вось калі я адклаў кнігу ўбок і зірнуў удалечыню, то пабачыў, што ад аўтобуснага прыпынку па асфальтавай
дарожцы якраз ідзе… стройная і прыгожая дзяўчына з
доўгімі каштанавымі валасамі. Кампанію ёй складала крыху старэйшая жанчына невысокага росту. Як высветлілася
пазней, абедзве былі даўнімі сяброўкамі і працавалі ў адным выдавецтве. Маладую прыгажуню, якой і было наканавана перажыць тое прыкрае здарэнне, звалі Машай, а яе
спадарожніцу — Настассяй Паўлаўнай.
Калі сяброўкі прайшлі міма мяне і накіраваліся да ўваходных дзвярэй, я пабачыў, як мужчыны-курцы, што стаялі на ганку, нібыта па камандзе адначасова павярнуліся
ў бок Машы і правялі яе пажаднымі позіркамі, а адзін з
іх нават ціха прысвіснуў: «О Божа, што за прыгажуня?!».
І сапраўды, Маша неўзабаве стала мясцовай зоркай: з
поспехам выступіла на канцэрце мастацкай самадзейнасці, дзе хораша праспявала эстрадную песню і бліскуча
выканала жарсны танец жывата. Акрамя таго, яна выдатна плавала і часам яе бачылі ажно ля самага астраўка
ў цэнтры возера, куды не насмельваліся заплываць нават
мужчыны. Таксама яна някепска гуляла ў валейбол. Паўсюль яе суправаджалі воклічы «Маша, брава!», а пасля
канцэртных выступаў яе адорвалі кветкамі і працяглымі
апладысментамі.
Маша была вельмі камунікабельнай, вясёлай і рухавай, узнёсла-рамантычнай дзяўчынай. Акурат з-за гэтых
якасцяў, а таксама з-за прыроджанай схільнасці да флірту
хтосьці з пацыентаў назваў яе «нашай санаторнай феяй»,
а яшчэ адзін жартаўнік нават склаў вершык, дзе былі наступныя словы:
…Закаханы ў Машу ўсе мужчыны,
Гнуць прад ёй яны гатовы спіны.
Але ж Маша — фея дзіўная з нябёс —
Водзіць мужыкоў усіх… за нос…

Л

ітаральна на наступны дзень пасля прыезду Машу пачалі бачыць у кампаніі мужчын — пераважна сярэдняга ўзросту. Бо каму
не захочацца прагуляцца на свежым паветры разам
з прыцягальнай маладой дзяўчынай — можна павыхваляцца, парасказваць усялякія байкі, зрабіць прыгажуні камплімент! А вось ці прыходзіліся даспадобы
гэтыя шпацыры самой Машы, можна было хіба толькі
здагадвацца. Я заўважыў, што з цягам часу няспынная
балбатня кавалераў пачала дзяўчыну напружваць і на
яе мілым тварыку ўсё часцей з’яўляліся стомленасць і
расчараванне. Дарэчы, з-за гэтых няспешных штодзённых прагулак нейкі мясцовы дасціпнік нават іранічна
ахрысціў Машу «дамай з мужычком» — па аналогіі з незабыўнай чэхаўскай «дамай з сабачкам».
Праз пэўны час мне, аднак, стала ясна, што нашай гераіні найбольш прыемна бавіць час з Максам — высокім
маладым чалавекам спартыўнага выгляду. У такія хвіліны Маша ледзь не свяцілася ад шчасця і шмат смяялася.
Але Макс, які сапраўды быў паспяховым спартсменам, на
публіцы паводзіў сябе вельмі стрымана і, у адрозненне
ад многіх іншых мужчын, вызначаўся падкрэсленай нешматслоўнасцю. Цяпер ужо кожны дзень Маша з Максам,
узяўшыся за рукі, рабілі свой традыцыйны мацыён вакол
возера альбо па лясных сцяжынках.

Маша, брава!
І вось тады, калі Маша ўжо займела сталага кавалера,
да яе пачаў заляцацца адзін настойлівы, навязліва-нахабны прыхільнік, мажнага целаскладу і прыблізна паўвекавога ўзросту. Калі побач з дзяўчынай не было Макса, ён
пачынаў загаворваць з Машай, выхваляўся сваімі былымі
працоўнымі і ваеннымі заслугамі, а таксама разнастайнымі амурнымі прыгодамі. Гэтага немаладога лавеласа з-за
ягонае залішняй вагі празвалі Пузанам. Наша гераіня старалася ўсяляк пазбягаць прыставучага блазна, але гэта не
заўсёды ўдавалася. Праўда, у некаторых сітуацыях на дапамогу прыходзіў Макс, якога Пузан асцерагаўся.
Мяне асабіста Маша адразу паланіла сваёй непасрэднасцю, эмацыянальнасцю, нейкай дзіўнай сумессю гуллівасці і чуллівасці. Праўда, хоць я і марыў пазнаёміцца з ёй
бліжэй, але ж так і не рашыўся на гэта з-за ўласнай нясмеласці і павагі да ўжо зробленага Машай выбару.
Праз нейкі час я заўважыў, што Пузан, які спачатку
выказваў Машы сімпатыю і нават некалькі разоў купляў
ёй шакаладкі і марожанае, пачаў мяняць сваё стаўленне
да дзяўчыны. Чаму? Відавочна, Маша катэгарычна адмовілася стаць ягонай каханкай. Нахабнага і самаўпэўненага
ўхажора гэта, канечне, вельмі пакрыўдзіла. І вось што адбылося далей.
Аднойчы Пузан са сваім знаёмым сядзеў у бары, пацягваў каньяк і нешта ажыўлена распавядаў свайму суразмоўцу. Я таксама зайшоў туды, каб выпіць кавы. І
ненаўмысна стаў сведкам абуранага маналогу Пузана:
— Ну ты паглядзі, якая ж Машка ўсё-ткі наравістая: я ёй
купляю прысмакі, кажу кампліменты, цалую ручку... Раблю ўсё магчымае, а яна ну ніяк — толькі сухое «дзякуй». І
ўсё! Дзе ж яе прыхільнасць, дзе пацалункі ў адказ, дзе згода
на інтым?!
— Ай, ды кінь ты завіхацца, усё роўна нічога з гэтага не
выйдзе! —параіў знаёмы. — Я ўпэўнены, што ты, браток,
нічога не даб’ешся. Не твайго поля ягадка! У яе ж ёсць малады і здаровы каханак.
— Не, цяпер я так проста не адступлюся. Ты ж мяне ведаеш: альбо атрымаю яе, альбо…
— Альбо што? — здзівіўся субяседнік.
— Альбо зраблю так, што яна запомніць мяне на ўсё
астатняе жыццё!
Я не змог больш трываць і вырашыў умяшацца, бо
зразумеў, што Пузан выношвае нейкі небяспечны для
Машы план:
— Паслухайце, што вы верзяце?! Якую такую правакацыю супраць бязвіннай дзяўчыны рыхтуеце? Зразумейце,
у яе сваё жыццё, свае інтарэсы, і калі вы ёй папросту не
падабаецеся, то хіба за гэта можна помсціць?!
— А ты чаго лезеш не ў сваю справу?! Заткніся і шыбуй
адсюль! — раздражнёна кінуў у мой бок Пузан. — Я цябе,
нягеглы рыцар-заступнік, нават слухаць не буду, а зраблю
так, як захачу, і ніхто мне не перашкодзіць!..
Я не стаў далей спрачацца з хамам і выйшаў з бара. Пасля гэтай непрыемнай размовы і з-за нейкага нядобрага
прадчування я доўга не мог заснуць. А ўначы прысніўся
нядобры сон пра тое, што пасля шыкоўнага выступлення
Машы на канцэрце на сцэну ідзе з кветкамі Пузан, а затым нечакана цягне дзяўчыну за руку і скідвае са сцэны
наўпрост на галовы гледачоў.
Прачнуўшыся раніцай, я вырашыў абавязкова распавесці Машы пра падслуханую размову. І па сёння яшчэ
шкадую, што не зрабіў гэтага своечасова, сорам падступае
за тую нерашучасць…

У

вечары ў клубе, калі загучала рамантычная
кампазіцыя, я насмеліўся запрасіць Машу на
танец. Блізкасць дзяўчыны ашаламіла мяне.
Словы вылецелі з галавы. Мне хацелася толькі аднаго:
быць побач з ёю, трымаць сваю руку на дзявочай таліі,
неўзнарок кранацца каштанавых валасоў, адчуваць яе
дыханне на сваёй шчацэ… Маша ж, калі танец завяр-
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Апавяданне

шаўся, ледзь чутна прашаптала: «А вы мне адразу спадабаліся сваёй інтэлігентнасцю і выхаванасцю!..». Ад
нечаканасці я толькі і змог, што прамармытаць: «Дзякуй, Маша! Ты — цудоўная дзяўчына! Дай Бог табе
шчасця!»
У той вечар Маша была ў надзвычай прыўзнятым настроі. Крыху пазней да яе далучыўся Макс, яны шмат
танцавалі. Маша ўсміхалася, прыязна з усімі шчабятала,
смяялася і жартавала. Яна паспела патанцаваць не толькі
са мной і з Максам, але і з некаторымі іншымі мужчынамі.
І тут яе запрасіў на павольны танец не зусім цвярозы Пузан. Перамінаючыся, як мядзведзь, з нагі на нагу зусім не ў
такт музыцы, моцна абдымаючы Машу, ён палез цалавацца. Дзяўчына паспрабавала вырвацца, але таўстун прыціснуў яе да сябе і не адпускаў. І раптам нечакана для ўсіх ён
узняў танклявую дзяўчыну над галавой і закруціў у паветры. Разгубленая, збянтэжаная Маша спуджана ўскрыкнула, амаль завішчэла: «Адпусціце мяне!..». Але Пузан не
адпускаў, а толькі круціў, круціў, круціў… Праз некалькі
імгненняў Пузан страціў раўнавагу, выпусціў Машу з рук
і ўпаў сам. Дзяўчына моцна ўдарылася галавой аб падлогу
і на некалькі імгненняў нават страціла прытомнасць. Да
таго ж акурат на яе наваліўся Пузан усім цяжарам свайго
мажнага цела. Відавочцы гэтага здарэння дружна ахнулі,
некаторыя спалохана закрычалі. Музыку адразу спынілі,
людзі кінуліся на дапамогу. Пузан жа борздзенька ўзняўся
з падлогі і са словамі: «Прабачце, я не хацеў…» выкуліўся з танцавальнай залы ў начную цемру. Адным з першых
да пацярпелай падбег Макс, узяў яе на свае дужыя рукі і
панёс да дзяжурнага ўрача. Я ішоў побач і блытана, хвалюючыся распавядаў Максу, што гэта зусім не выпадковае
здарэнне, што Пузан здзейсніў усё наўмысна і што гэта я
вінаваты: не паспеў іх папярэдзіць… Не ведаю, ці зразумеў
мяне хлопец, бо як і ўсе, ён быў у шоку і вельмі перажываў
за здароўе каханай.
А на наступны дзень гэты выпадак атрымаў нечаканы працяг. Пузан як ні ў чым не бывала сядзеў у адных
плаўках на санаторным пірсе ў шэзлонгу і загараў. Неўзабаве да яго падышлі Макс з Машай, прычым дзяўчына
ішла марудна і крыху накульгвала. Маладыя людзі пачалі
штось эмацыянальна і на падвышаных танах даводзіць
Пузану. Па абрыўках фраз было зразумела, што гаворка
ідзе пра ўчарашні выпадак. Нечакана Маша ўшчыльную
падышла да крыўдзіцеля і заляпіла яму смачную поўху. Не
застаўся ўбаку і Макс: ён моцна штурхануў таўстуна ў плячо і той кулём плюхнуўся ў азёрную ваду.
У тым месцы было неглыбока, няўдалы лавелас-небарака спачатку знік пад вадой, але літаральна праз некалькі
імгненняў устаў на ногі і пад смяшкі прысутных пачаў махаць кулакамі ўслед Машы з Максам, якія пад ручку няспешна крочылі ў бок санаторыя.

Н

ікога з удзельнікаў той даўняй гісторыі больш
не бачыў, бо назаўтра раніцай з’ехаў з санаторыя. Адзінае, на што я змог рашыцца, дык
гэта прыблізна праз месяц патэлефанаваць Машынай
сяброўцы Настассі Паўлаўне. Тая і распавяла мне, што ў
Машы ўсё добра, яна па-ранейшаму працуе рэдактарам
у сталічным выдавецтве і самотна жыве ў сваёй аднапакаёвай кватэры. З Максам Маша пасля санаторыя не
сустракалася, бо хлопец з’ехаў да сябе ў абласны цэнтр
і пасля некалькіх тэлефонных званкоў спыніў з дзяўчынай усялякія стасункі: у яго з’явілася новая каханая.
А на заканчэнне гутаркі Настасся Паўлаўна перадала
мне ад Машы гарачае прывітанне і цёплыя словы ўдзячнасці за дапамогу. Калі я пачуў слова «дапамога», то адразу
здзівіўся, але неўзабаве зразумеў, што яна мела на ўвазе…
Згадку пра той санаторны адпачынак, і галоўнае — пра
казачны танец з незвычайнай дзяўчынай мая памяць захоўвае як чароўны талісман. Наяве і ў сне я заўсёды буду
шаптаць два незабыўныя словы: «Маша, брава!».
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Пісьменнік — як ракета
Віктар Ерафееў пра галоўнае творчае прызначэнне

«Вышэй за аблокі».
Пра ступені параўнання
прыслоўяў

П

аразважаем сёння толькі пра форму
вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў
і канструкцыі з імі.
Калі чытаеш паэтычныя радкі і сустракаешся
з выразамі «шыбуй вышэй аблокаў» і «ўзносіць
вышэй за аблокі», не можа не ўзнікнуць пытанне:
як жа правільна? Зазірнуўшы ў апошні акадэмічны Слоўнік беларускай мовы (2012), знаходзім:
«вышэй прысл.», з чаго вынікае, што правільны — другі выраз: канструкцыя з прыслоўем у
вышэйшай ступені параўнання аформлена з выкарыстаннем прыназоўніка за. Як у І. Муравейкі: «А каб яшчэ я крылы меў, // Вышэй за лес бы я
ўзляцеў» ці ў В. Быкава: «Чалавек, часам нягледзячы ні на што, становіцца вышэй за свой лёс
і, значыцца, вышэй за магутную сілу выпадку».
Разгортваем падручнік па беларускай літаратуры для VI класа на с. 129: «Плавалі [буслы] па
крузе, узнімаючыся вышэй і вышэй… Вышэй воблакаў!..» Зазірнуўшы ў апошняе выданне Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай
мовы (2016), знаходзім аж тры значэнні, сярод
якіх два прыназоўнікі. Выяўляецца, што і гэта
правільна! Але з якой прычыны? Таму, што не
сустрэўся аўтару апавядання дасведчаны рэдактар, а іншы прапусціў у друк непісьменны выраз? І ён яшчэ кадыфікаваны ў слоўніку…
Зразумела, што прыслоўі вышэй, ніжэй, больш,
менш, лепш, горш, бліжэй, далей і іншыя павінны афармляцца з прыназоўнікамі за, да, ад: знаходзіцца ніжэй за ўзровень мора, бліжэй да вёскі,
ніжэй па цячэнні ад Мінска, корпаўся даўжэй за
суседа, і гэта пацвярджаюць прыклады з твораў
Якуба Коласа, Янкі Купалы, Кузьмы Чорнага,
Івана Мележа…
Існуе і другі варыянт канструкцый — са злучнікамі чым або як, якія аўтары выкарыстоўваюць
у залежнасці ад задумы ці ад структуры сказа.
Напрыклад, два сказы з твораў У. Гніламёдава:
«Важыла кожная не менш за дваццаць кілаграмаў»; «“І дзень, і ноч”, — дадаў Амброжый, які
пакутаваў у гэтым сутарэнні, відаць, больш,
чым брат». Узнікае патрэба ў злучніку тады,
калі пры аб’екце параўнання ўжо ёсць прыназоўнік: пратрымацца да вечара — «Мы не маглі б пратрымацца больш чым да вечара, але я
быў забіты раніцай, якраз на пачатку штурму»
(У. Караткевіч); праз хвіліну адчыніліся дзверы — «І праўда, не больш чым праз хвіліну ён
[Крушынскі] ужо адчыняў дзверы» (А. Федарэнка).
Яшчэ адзін момант, на які варта зважаць
падчас канструявання выказвання. Некаторыя словазлучэнні з кампаратывам прыслоўя
ўваходзяць у склад генітыўных канструкцый,
структура якіх не можа «прыняць» прыназоўнік
за з вінавальным склонам, напрыклад: «Увогуле
ж, усяго беларусамі былі названы творы больш
чым 70 пісьменнікаў» (А. Бадак). Таму разнастайныя «юбілейныя» публікацыі з выразамі:
«Аўтар больш за 400 навуковых прац»; «Сёння
Андрэй Уладзіміравіч — аўтар больш за паўсотню навуковых работ, прысвечаных гістарычнай
тэматыцы», патрабуюць праўкі: больш чым 400 і
больш як паўсотні.
Аўтары часта не абцяжарваюць сябе думкай
наконт выразу больш таго. Хіба тут больш не
прыслоўе, а толькі тады, калі пасля яго стаіць
лічэбнік: больш за 30? Чытаем:«“Дзедаўшчыны”
мы не ведалі, субардынацыя з сяржантамі і
афіцэрамі — і не больш таго» — трэба: і не
больш за тое.
Часам можна пачуць пярэчанне: а як жа параніўся вышэй локця? Па-першае, можна сказаць
параніўся вышэй ад локця, а, па-другое, І. Мележ
у падобным выпадку напісаў: «Шыя, акуратна
паголеная, загарэлая вышэй за каўнер, ніжэй
была таксама белая і кволая» (у больш раннім
творы знойдзем і «Рана крывавілася на бядры на
вяршок вышэй калена»). Значыць, выйсце заўсёды можна знайсці — як той казаў, было б жаданне. І ў аўтара, і, безумоўна, у рэдактара.
Пятро ЖАЎНЯРОВІЧ

Адзін з самых выдаваных за межамі
сучасных пісьменнікаў Расіі завітаў у Мінск.
Ён з тых творцаў, якія добра ведаюць, што
такое самвыдат ці дысідэнцтва за савецкім
часам, але яго думкі цікавыя ў кантэксце
развіцця сучаснай культуры. Нешта з
прамоўленага на сустрэчы літаратараў
розных краін мы ўхапілі:
...Я доўга пішу, магу сказаць, што пісьменнік падобны да
старога савецкага радыёпрыёмніка. Калі мы іх слухалі, там
з’яўляліся пазнакі: Брусель, Парыж, Лондан… Мы ўключалі, яны хрыпелі — не было ніякага ні Бруселя, ні Парыжа. Але раптам прарывалася нешта, калі хтосьці хутка
размаўляў на незразумелай мове. Дык вось у пісьменніка ў
адрозненне ад журналіста энергія ідзе не ад сябе, а да сябе.
І ты гэту энергію павінен ухапіць, павінен настроіцца на
хвалю, нешта пачуць, перакласці, нават калі збівае з толку
хрып ці «глушылкі». Але скрозь іх раптам пачынае нешта
прарывацца.
Калі праходзіць выпрабаванне талентам, то трапляеш
у гэтую сітуацыю. І калі ты не хочаш слухаць, няма цярплівасці ці проста стаміўся, але аднойчы раніцай прачынаешся, перачытваеш напісанае і думаеш: гэта не тое, што
табе загадалі напісаць. Гэты стан трэба захоўваць. А вось
грамадзянская твая пазіцыя павінна быць і смелай, і яркай,
а галоўнае — па-філасофску і гістарычна абгрунтаванай…
Пісьменнік не нясе адказнасці за тое, што адбываецца, ён
проста прапаноўвае вашу мару, выпрабоўвае вашы жыццёвыя і творчыя сілы. І ў гэтым сэнсе ён сапраўды з’яўляецца
чалавекам, які крыху (ці больш) пашырае вашы чалавечыя
магчымасці. Я бачу сапраўдную пісьменніцкую задачу ў
пышырэнні чытацкіх мар і магчымасцяў.
…У мяне кнігі выйшлі на шматлікіх мовах свету. Першы
раман «Руская прыгажуня» я напісаў у 80-м годзе, ён выйшаў у Парыжы ў 89-м і ў Маскве ў 90-м. Быў дзікі скандал.
У друкарні рабочыя адмаўляліся друкаваць кнігу. У Савецкім Саюзе выйшла 200 рэцэнзій на гэты раман — яны
былі не проста ганебныя, а шалёныя: гэта здзек з савецкай
культуры, наогул культуры, і я пачвара… Але крыху раней
у французскім выдавецтве той жа раман выйшаў на французскай мове, і яны прадаюць правы на яго найлепшым
выдавецтвам свету, уключаючы «Пінгвін». Праз нейкі час
«Руская прыгажуня» становіцца бестселерам нумар адзін
у Галандыі, мае тамтэйшыя выдаўцы вазілі мяне па ўсёй
краіне. У адным маленькім гарадку падыходзіць дзяўчына
і кажа: «Спадар Ярафееў, а чаму ў вашай кнізе няма сексу?»
Я абамлеў: за што толькі мяне ні папракалі ў Савецкім Саюзе, а тут — няма сексу… Я зразумеў, што не трэба арыентавацца на чытача. Таму што ў адной краіне скажуць так,
а ў іншай — інакш. Цяпер «Руская прыгажуня» выйшла ў
Піцеры ў серыі «Азбука класікі», я там стаю паміж Дастаеўскім і Венечкам Ерафеевым…
...Мой бацька быў асабістым перакладчыкам Сталіна,
працаваў памочнікам Молатава. Мы жылі на Алімпе савецкай улады. Я пра гэта напісаў кнігу «Добры Сталін»,
якая перакладзена на дзясяткі моў, нават на экзатычныя. У
мяне было шчаслівае дзяцінства. Адзіны, каго я любіў тады
больш, чым Сталіна, — Дзед Мароз. Мы жылі ў эпіцэнтры
таталітарызму. А калі Сталін памёр і пачалася адліга, бацьку накіравалі ў Парыж. І тады ў мяне было шчаслівае
парыжскае дзяцінства, мы нават сябравалі з Пікаса. Памятаю, як тата чамаданамі вазіў грошы партыі…
А калі мы стварылі альманах «Метропаль», тата займаў
яшчэ больш сур’ёзную з пункту гледжання савецкага чалавека пасаду — быў паслом пры міжнароднай арганізацыі
ў Вене. Нас было тры пісьменнікі, якія выступілі супраць
цэнзуры, савецкай улады. «Метропаль», па сутнасці, стаў
атамнай бомбай, якая ўзарвала савецкую літаратуру.
Тату выклікаў Грамыка — наконт таго, што піша сын. І
паступова людзей вакол нас станавілася меней. Тата хадзіў
бледны, а на 40-ы дзень (лічбы маюць значэнне) сітуацыя
вырашылася, яго выклікаў таварыш Зімянін, які займаўся
ідэалогіяй: «Няхай піша ліст, інакш касцей не збярэ». Мы
ўжо жывём у кватэры, якая раптам паблякла (хатняй работніцы больш няма), і бацька тады кажа: «Ужо ёсць адзін
труп: гэта я. Напішаш ліст — будзе два трупы». І ён страціў
працу.
Калі мама прачытала «Добрага Сталіна», яна сказала:
«Ты тату забіў другі раз». Я не ведаю, у якой краіне сын
дыпламата мог бы напісаць пра сваю сям’ю з такой адкрытасцю. Але я разумеў, што калі не напішу адкрыта, усё адно
ўсё павылазіць. Бацькі на той час ужо старэнькія сталі, і
гэта быў жах. Але тата паспеў пабываць на прэзентацыі
гэтай кнігі ў нямецкага пасла ў Маскве. Бацька атрымаў
маральную палёгку: кніга яму прысвечана. Быў шчаслівы,
як яго ўсе віталі. Але бацькам гэтая гісторыя далася цяжка, і яны сказалі, каб я публічна патлумачыў, чаму напісаў
такую гадасць. У газеце «Moskow news» быў мой артыкул
«Бацькі — не дзеці». Паўтара года мы з татам не размаўлялі. Потым у мяне нарадзілася дачка, і мы прыйшлі з жонкай
на татаў дзень нараджэння, пазнаёмілі з унучкай — і яны

мне даравалі. Эвалюцыя таты была неверагодная. У апошнім інтэрв’ю замежнаму тэлебачанню ён сказаў: «Мой сын
апярэдзіў свой час». Калісьці на тэлебачанні выходзіла мая
праграма «Апокрыф», але ў 11-м годзе яе закрылі — якраз
у дзень смерці бацькі.
…Аўтарства, існаванне пісьменніка — гэта як існаванне Бога. І тут няма ніякіх функцыянальных ці іншых абмежаванняў. Пісьменнік атрымлівае сваю прастору, і ён на
гэтай прасторы паша. І калі ў яго ёсць эліксір, які называецца талент, то ён стварае даволі значную літаратуру. І калі
ён становіцца асобай часу, то праз сваё імя ўжо можа дазволіць сабе рабіць нейкія гучныя заявы. Але… Пісьменнік,
які кідае ўсе свае сілы на барацьбу, можа і прамахнуцца. І
гэта здаралася нават з вядомымі пісьменнікамі-антысаветчыкамі. Таму што пісьменнік павінен быць аддзелены ад
таго, каб пакласці сваё імя на пратэст супраць таго, гэтага
ці іншага. Прычым пры любым рэжыме — манархічным,
таталітарным ці дэмакратычным. У яго іншыя задачы. Так,
пісьменнік — гэта бунтар па сутнасці. Але ён бунтуе, таму
што ў яго іншае бачанне свету. І кожны раз гэтае бачанне
аказваецца нейкай яркай каметай, якой чытач захапляецца: бо для яго нейкія рэчы, пра якія гаворыцца, могуць
быць толькі марай. Бунт пісьменніка — мара чытача. Важна мець на ўвазе, што пісьменнік не павінен ператварацца
ў дысідэнта. Ён павінен заставацца абсалютна свабодным,
свабодным ад усяго, уключаючы дысідэнцтва і ўключаючы ўладу. Калі ты не будзеш адчуваць абсалютную свабоду,
для цябе будзе істотны ці адзін, ці другі бок, ці абодва разам, і тады з цябе вымуць душу. На мой погляд, гэта вельмі
істотна.
Мяне два разы выганялі з савецкага Саюза пісьменнікаў, у рэшце рэшт так і не прынялі. Але калі ты сапраўды
ўдзельнічаеш у бунце, то абавязкова трэба мець на ўвазе,
што гэта не галоўная твая творчая задача. Твая творчая задача — напісаць нешта, што застанецца надоўга, а яшчэ
лепш — назаўсёды.
...Бо што такое культура? На мой погляд, гэта барацьба
з энтрапіяй, калі разглядаць у філасофскім сэнсе. Мы змагаемся з энтрапіяй праз зносіны, самымі рознымі спосабамі. У тым ліку мастацкімі — ад Гамера да Малевіча ці ад
Міцкевіча да Мандэльштама. Барацьба з энтрапіяй давала
магчымасць чалавеку быць чалавекам. Мы ведаем толькі
частку энтрапіі, якую назіраем звонку, але шмат зла хаваецца ў нас саміх. Лепш энтрапію пашукаць у саміх сабе. Мы
часта перакладваем усё зло на дзяржаву. Ці часам перакладваем на іншыя дзяржавы ці народы. А яшчэ Хрыстос
казаў (і пра гэта гаворыцца ў Евангеллі), што знешняе зло —
гэта яшчэ не галоўнае зло, але трэба перамагчы ўнутранае
зло. У нашай пакутнай культуры — то царызм, то бальшавікі — стварылася ілюзія, што толькі яны вінаватыя. А
мы чысценькія. Гэта філасофія, якую сфармуляваў Тургенеў у «Бацьках і дзецях», але гэта не ўвайшло ў апошнюю
рэдакцыю: чалавек добры, абставіны дрэнныя. Мы пад
гэтай шапкай і жывём. Думаем: зараз гэтых прыбяром, тых
пасунем… Калі Пастэрнак сустрэўся з дачкой сваёй каханай, якая збіралася з’язджаць, сказаў ёй: «Дарэмна робіш,
што з’язджаеш, бо тут усё можна зваліць на кіраўніцтва, а
паедзеш у Францыю, там — толькі на сябе»...
На жаль, мы вельмі шмат страцілі па філасофскай лініі ў
ХХ стагоддзі і вельмі кепска да яго прыстасавіліся. Таму і
дагэтуль упэўненыя, што чалавек добры, а абставіны кепскія. А хто прыдумаў гэтыя абставіны?..
…Калі мы выбіраем лінію, хто такі пісьменнік, мы павінны паглыбіцца ў філасофію і падумаць не толькі пра тое,
што там для сябе бачым, але і пра тое, хто мы такія. Можна
бясконца казаць, што ўлада жудасная, і гэта банальна. А з
іншага боку, што мы можам прапанаваць, каб іншая ўлада
не стала такой? Так, ёсць аб’ектыўныя рэчы: у нас выразалі
ўсю харошую арыстакратыю, буржуазію, рабочы клас, нават сялянства вынішчалі. І інтэлігенцыя моцна пацярпела.
Мы цяпер — найлепшыя з горшых. І цяпер нам няпроста.
Таму пісьменнік — як ракета, якая саманаводзіцца: разумее, куды ляцець і ці наогул ляцець.
…Разумею, што мы рухавікі асветніцкай ідэалогіі Русо,
Вальтэра, Дзідро. Працэс ідзе, не хутка, але ідзе. І мы, постсавецкія народы, такія розныя, і дзякуй Богу, што вы ідзяце сваім шляхам, няхай і павольна, але ідзяце.
Запісала Ларыса ЦІМОШЫК

Кніжны свет
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супрацоўніцтва

У коле шанавальнікаў
Беларускіх кнігавыдаўцоў чакаюць у Палтаве

23—24 мая па ініцыятыве Палтаўскай
абласной дзяржаўнай адміністрацыі
пры падтрымцы Палтаўскага абласнога савета адбудзецца II Універсальная
кніжная выстаўка-кірмаш «ПОШУК» —
«Полтавська Оаза Шанувальників
Украінськоі Книги».
З беларускага боку, акрамя прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі
краіны, удзел у выстаўцы возьмуць
паліграфічны камбінат імя Якуба Коласа, выдавецтва «Народная асвета».
Расказвае дырэктар паліграфічнага
камбіната імя Якуба Коласа Ігар Маланяк:
— Апошнім часам выразна шырацца
беларуска-ўкраінскія кніжныя стасункі.

І гэта праяўляецца не толькі ў выданні
кніг беларускіх пісьменнікаў ва Украіне, але і ў выданні перакладаў украінскіх пісьменнікаў на беларускую мову.
Восенню мінулага года прадстаўнічая
беларуская дэлегацыя была на кніжнай
выстаўцы ў Львове. Цяпер мы запрошаны ў Палтаву. Павязём туды шэраг кніг,
што выдадзены апошнім часам у Мінску, якія сведчаць пра беларускаўкраінскія стасункі. Спадзяёмся наладзіць сувязі для арганізацыі выдання
ўкраінскіх кніг у Беларусі. Можам,
дарэчы, і проста выдаваць прадукцыю
ўкраінскіх выдавецтваў па-ўкраінску.
Сёння рабіць гэта не так складана. Хацелася б знайсці ў Палтаве і партнёраў

для развіцця знешнеэканамічных стасункаў у галіне паліграфічнай, выдавецкай справы.
Дарэчы, II Універсальная выстаўкакірмаш «ПОШУК» сёлета прысвечана
250-годдзю з дня нараджэння выдатнага палтаўчаніна — украінскага паэта,
перакладчыка, драматурга, асветніка
Івана Пятровіча Катлярэўскага (1769—
1838). У праграме выстаўкі — сустрэчы
з пісьменнікамі, прэзентацыі, семінары, аўтограф-сесіі… Цэнтральная пляцоўка выстаўкі — Палтаўская абласная
ўніверсальная навуковая бібліятэка імя
І. П. Катлярэўскага.
Сяргей ШЫЧКО

прэзентацыя

Прыемна пазнаёміцца: балотныя істоты

кіх жывёл можна сустрэць на балоце? Якія расліны там
растуць і што трэба браць з сабой у вандроўку, калі
збіраешся прайсці па балотных мясцінах? Пра гэта распавядае Алена Масла ў новай кнізе «Балотныя прыгоды. Цікавінкі
ад Бульбінкі і Журавінкі», прэзентацыя якой адбылася ў Міжнародны дзень дзіцячай кнігі ў краме «Кнігаполіс» г. Мінска.
Кніга «Балотныя прыгоды. Цікавінкі ад Бульбінкі і Журавінкі», што ўбачыла свет у выдавецтве «Пачатковая школа», распавядае пра таямнічы і захапляльны свет беларускіх
балот. Дырэктар выдавецтва Вольга Ваніна адзначыла, што
аўтар у займальнай форме знаёміць дзяцей з асаблівасцямі
ўтварэння балот, іх відамі і значэннем. Асобнае месца ў кнізе
адведзена знаёмству з жывёльным і раслінным светам балот.
Разам з галоўнымі героямі — цікаўным і дасведчаным хлопчыкам Бульбінкам і дзяўчынкай Журавінкай — маленькія
чытачы здзейсняць казачнае падарожжа па балотных абшарах, наведаюць хатку баброў, высветляць, чаму ласі скідаюць
рогі і ці можа выдра працаваць карэспандэнткай.
Алена Масла паказала, што на балоце не абысціся без гумовікаў, таму падчас прэзентацыі абула іх, каб не праваліцца
ў імправізаваны вадаём. Дзецям было цікава слухаць гісторыі аўтара, легенды, а таксама знаёміцца з героямі. За адказы
на пытанні пра балота, яго жыхароў і міфічных істот пісьменніца пачаставала трох самых дасведчаных і актыўных
журавінавым варэннем. Цікава, што сярод гасцей аказалася
маленькая і разумная чатырохгадовая дзяўчынка Ева, якая
распавяла, што на балоце можна сустрэць вадзяніка.

Фота Яны Сабіны.

Я

У падарожжа — з Аленай Масла і выдавецтвам «Пачатковая школа»

Не толькі салодкія пачастункі панеслі з сабой госці святочнай імпрэзы, але і кнігі з подпісам самой пісьменніцы. Выданне прыцягальнае яшчэ і тым, што ўтрымлівае простыя
кулінарныя рэцэпты і займальную гульню па матывах казачнага падарожжа. Праілюстравала кнігу беларуская мастачка
Аксана Аракчэева.
Напрыканцы прэзентацыі быў праведзены розыгрыш, пераможца якога атрымаў у падарунак «Балотныя прыгоды.
Цікавінкі ад Бульбінкі і Журавінкі».
Таццяна НАХАНЬКОВА

Калі факты
становяцца сюжэтам

сустрэча

П

ісьменнік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і
Расіі, праўлення Беларускага фонду міру,
дзяржаўны і грамадскі дзеяч, заслужаны журналіст Беларусі, аўтар больш як
15 кніг гістарычных раманаў і дакументальных аповесцяў, лаўрэат прэміі Беларускага саюза журналістаў «Залатое
пяро», лаўрэат літаратурнага конкурсу
«Залаты купідон»… Можна вельмі доўга пералічваць перамогі і заслугі Славаміра Антановіча, які днямі сустрэўся
са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта інфаматыкі і радыёэлектронікі.
Адной з цікаўнасцяў аўтара даўно стала машэраўская тэма, вельмі важная, але
на той час закрытая. Каб напісаць кнігу
пра Машэрава, Славаміру Антановічу
давялося і ў Маскву ездзіць, і ў архівах
працаваць. Усё гэта мела плён: кніга
«Пётр Машэраў» вытрымала не адно
выданне.
— Яшчэ ў шостым класе пачаў друкавацца ў «Зорьке», потым — у газеце «Пионер Беларуси». Ужо тады спрабаваў сябе
на радыё, была нават рэкамендацыя для
паступлення на журфак. Але не склалася — выбраў БНТУ, дзе пачаў друкаваць
ва ўніверсітэцкім выданні «Імпульс»

свае вершы, — расказаў пісьменнік. —
Усе мае кнігі для мяне як дзеці. Дорага
дасталіся: пісаць проста так нельга, калі
няма доступу да архіваў. Але склалася,
што пашанцавала працаваць з вялікімі
дзяржаўнымі дзеячамі, што дапамагала
назапашваць матэрыялы.
Асобная старонка творчасці пісьменніка — кніга «Вязні Пішчалава замка».
Аўтар у мінулым працаваў у Вярхоўным
судзе і Генеральнай пракуратуры, што
дапамагло ў стварэнні такога знакавага выдання. У аснове аповеду — самыя
шакавальныя злачынствы і насельнікі
мінскай губернскай турмы, а пазней
следчага ізалятара № 1. Тэма цяжкая
і складаная, але калі шмат напрацавана і знойдзена дастаткова матэрыялаў,
пра яе нельга маўчаць, упэўнены аўтар.
Ён лічыць, што ўсё мае дакументальнае
пацвярджэнне. Зразумела, акрамя любоўных ліній раманаў, у якіх Славамір
Антановіч знаходзіць своеасаблівую
аддушыну. Ёсць у пісьменніка і пакуль
адзіны зборнік вершаў «Вяртанне ў
юнацтва». Дарэчы, словы аднаго з вершаў пакладзены на музыку, і створаная
кампазіцыя прадстаўлена ў конкурсе на
гімн Гродзеншчыны — радзімы пісьменніка.
Яўгенія ШЫЦЬКА

імпрэза

К

Пачуць
запаветы

нігу «Малой радзімы запаветы
продкаў. Народная духоўная
культура Жыткавіцкага раёна» прадставілі ў цэнтры культуры Жыткавіцкага раёна. У зборніку прадстаўлены
фальклорна-этнаграфічныя і міфалагічныя матэрыялы, запісаныя ў палявых экспедыцыях на тэрыторыі раёна.
Прадставіць выданне прыехалі
аўтары кнігі — навукоўцы з Гомельскага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны
В. Новак і Н. Багамольнікава, старшыня Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі
У. Гаўрыловіч, начальнік аддзела
ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі Жыткавіцкага райвыканкама С. Агіевіч, супрацоўнікі
Жыткавіцкай раённай бібліятэкі,
прадстаўнікі выдавецтва «Беларусь».
Адна справа — пазнаёміцца з кнігай
і праз яе зацікавіцца, што мае твая малая радзіма, іншая — пабачыць і пачуць тыя самыя запаветы продкаў.
Фальклорна-этнаграфічны калектыў
«Міжрэчча» Пагосцкага сельскага
клуба-бібліятэкі здолеў перакінуць
масток з сучаснага ў мінулае, да якога звяртае і кніга. І нават не адна: да
імпрэзы наладзілі яшчэ кніжную выстаўку «Чароўны свет фальклору» і
выстаўку дэкаратыўна-прыкладной
творчасці.

выдавецкі кошык
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• Пад вокладкай кнігі
«Янка Маўр. Наш вечны
рабінзон: штрыхі да партрэта», што летась пабачыла свет, — успаміны пра
пісьменніка яго родных
і блізкіх, а таксама калег
па пяры. Гэтыя ўнікальныя запісы дапамагаюць
больш глыбока раскрыць творчую асобу
аўтара і шматграннасць яго таленту. Асоба
творцы выклікае шчырае захапленне, калі
даведваешся некаторыя факты з яго біяграфіі. Напрыклад, тое, наколькі моцным
было імкненне юнага Івана Фёдарава (гэта
сапраўднае імя пісьменніка) да ведаў: каб
атрымліваць па пошце праспекты са звесткамі, ён з сябрамі, такімі ж дапытлівымі
хлопцамі, змываў сляды штэмпеля з пагашаных марак, потым іх выкарыстоўвалі (на
новыя не было грошай). У 1906 годзе малады Іван удзельнічаў у нелегальным з’ездзе
настаўнікаў — тым самым, за ўдзел у каторым Кастусю Міцкевічу (Якубу Коласу) давялося адсядзець тры гады ў астрозе...
Уклала выданне Марыя Міцкевіч. Яно адрасавана шырокай чытацкай аўдыторыі.
• Вучням малодшых
і сярэдніх класаў, настаўнікам і педагогам-арганізатарам будзе цікавы
зборнік «Народны каляндар
школьніка».
Ён знаёміць дзяцей і
падлеткаў з асноўнымі
беларускімі
традыцыйнымі святамі і абрадамі,
якія размеркаваны паводле часінаў года.
Да кожнага свята падабраны творы розных жанраў: і народныя (песні, прыказкі,
прыкметы, легенды, паданні), і аўтарскія
(вершы, апавяданні, казкі, сцэнарыі для
школьных імпрэз). Таксама пад вокладкай
кнігі апісана шмат народных дзіцячых рухальных гульняў, якія можна арганізоўваць
на свежым паветры ў дзіцячых садках,
школьных групах прадоўжанага дня, лагерах адпачынку.
• Летась у выдавецтве
стартаваў адметны праект: распачалося выданне
9-тамовага даследавання
светапогляду
кітайскага
народа. Пакуль свет пабачыла толькі першая кніга
«Ключавыя
канцэпты
кітайскай думкі і культуры: Прэса па даследаванні
і вывучэнні замежных моў». Аўтары яе раскрываюць адметнасць нацыянальнай ментальнасці: жыццёвых нормаў, прынцыпаў,
архетыпаў, карціны свету і набору духоўных каштоўнасцяў. Асаблівасць выдання
ў тым, што яно білінгвістычнае: кожнае
паняцце ілюструюць кітайскія іерогліфы,
апісанні даюцца спачатку па-кітайску, а
потым у перакладзе на беларускую мову.
Тое ж і адносна цытат, якія дапаўняюць
апісанні. Выданне — вынік даследавання
Нацыянальнага праекта сацыяльнага фонду грамадазнаўства «Пераклад, распаўсюд і
стварэнне баз даных кітайскіх ідэалагічных
культурных тэрмінаў». Яно зацікавіць аматараў усходняй філасофіі.
• У серыі «Светлыя знакі:
паэты Кітая» пабачыў свет
зборнік вершаў «Метафара белага снегу», укладзены Юліяй Алейчанкай. Яго
аўтар — Ван Цзянчжаа —
самы блізкі да нас сучаснік
(нарадзіўся ў 1963 годзе).
Пераствораныя
па-беларуску вершы адкрываюць
адметны мастацкі свет, у нечым блізкі, а ў
нечым зусім нечаканы айчыннаму чытачу:
Поўня цалавала вузкую дзюбку хмарачоса,
Залівала чашуйчатае святло.
І пісала чорны ліст закаханаму
сланечніку.
Чыстая вада разлівалася і стварала
парабалу квазіпяшчоты,
І патанала ў сваім адлюстраванні.
Яна БУДОВІЧ

12

Art-кірунак

Лiтаратура i мастацтва № 15 12 красавіка 2019

			Уладзімір Тоўсцік:

«Я мастак, які любіць і
паважае сваю справу»

У

ладзімір Тоўсцік — адзін з тых аўтараў, які ўмее
здзіўляць. Сюжэты яго карцін напоўнены ўспамінамі, гістарычнымі дэталямі і асабістым успрыманнем
свету. На яго палотнах можна часта ўбачыць беларускія
гарады, людзей, знаёмыя вуліцы, пазнавальныя будынкі, плошчы. Творчасць гэтага аўтара — яркая з’ява ў сучасным беларускім мастацтве, у чым можна ўпэўніцца
на выстаўцы «Тэрыторыя партрэта. Блізкі погляд», што
праходзіць у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі
да 70-годдзя творцы. Падчас невялічкай экскурсіі па
выстаўцы мастак падзяліўся некаторымі ўспамінамі пра
студэнцтва, выказаўся пра сучаснае мастацтва і расказаў, што яго натхняе:
— Мой тата вельмі любіў мастацтва, займаўся ім. Аднойчы нават спрабаваў паступаць у мастацкі інстытут
у Харкаве. Не атрымалася. А я ажыццявіў яго мару.
Зараз лічу, што, напэўна, гэта была і мая мара. Мяне
захапляла маляванне, жывапіс. Вядома, я не быў упэўнены, што дакладна стану мастаком, але лёс падвёў да
гэтага. Як і многія дзеці з Мінска, я спачатку трапіў да
Сяргея Пятровіча Каткова, які літаральна захапіў мяне
творчасцю. Бацька мой быў ваенны, і нам нечакана давялося з’ехаць на тры гады з Мінска. Гэтыя тры гады я
маляваў сам, а калі вярнуліся назад, трапіў да Анатоля
Васільевіча Бараноўскага, які ўзяў удзел у маім творчым
фарміраванні.
Мая любоў да мастацтва таксама звязаная з музеямі.
У дзяцінстве я часта бываў у Нацыянальным мастацкім.
З тых часоў для мяне музей стаў містычнай прасторай,
дзе па начах ходзяць Кацярына Другая і Іосіф Вісарыёнавіч Сталін, нашы несмяротныя класікі і князі Радзівілы. Гэта заўсёды зачароўвала…
У тэатральна-мастацкі я спачатку паступіў не на жывапіс. Пайшоў вучыцца на дызайн. Адвучыўся ўвесь
першы курс, але мне вельмі падабалася маляваць. І праз
год я вырашыў паказаць сваю работу на аддзяленні жывапісу. Педагогі вырашылі, што маляваць магу. І перавялі на аддзяленне жывапісу. Пасля тры гады ў Акадэміі
мастацтваў СССР у Баку.
— Ці былі выкладчыкі, якія моцна на вас паўплывалі падчас вучобы?
— Я ўдзячны ўсім сваім настаўнікам. Вельмі прыемна
ўспамінаць урокі Натана Воранава ці свайго бакінскага настаўніка Міхаіла Абдулаева. Гэта тыя людзі, якія
сваёй творчасцю фарміравалі разуменне мастацтва. Я і
сваім вучням удзячны, і калегам, ва ўзаемаадносінах з
якімі адкрываю шмат новага, узбагачаюся. Многія неяк
жорстка рэагуюць на крытыку, я ж лічу, калі крытыка
шчырая, то трэба яе чуць.
Калі вучыўся ў творчых майстэрнях Акадэміі мастацтваў СССР у Міхаіла Абдулаева ў Баку, здаралася
шмат пацешных гісторый. Такі добры чалавек ён быў.
Мне падабалася яго слухаць. Ён меў акцэнт, і мне не
заўсёды лёгка было яго разумець. Падыходзіць да мяне
адзін раз і кажа: «Валодзя, паглядзі які сулет». Я стаю
і зразумець не магу, што гэта такое. І тут праз некаторы час разумею, што гэта сілуэт. З тых часоў гэта слова
толькі з ім і асацыюю.
Наогул з задавальненнем успамінаю той час. Беларусь
усё ж паўночная краіна, а ў Азербайджане ментальнасць
і тэмперамент людзей зусім іншыя. Мне вельмі падабалася мець зносіны з бакінцамі, бачыць іх ветлівасць.
Многія мастакі ездзілі туды вучыцца (хоць у Мінску
былі выдатныя майстры-мастакі). За тры гады жыцця ў
Баку ад гэтай школы нічога не засталося. Ментальнасць
Усходу перамагала.
— Ці былі моманты непрыняцця вашай творчасці?
— Сказаць, што ўсё было бясхмарна, напэўна, не змагу. У мяне не было гучных скандалаў ці выпадкаў, калі
мяне не прымалі. Але досыць часта крытыкавалі. Міхаіл
Андрэевіч Савіцкі ніколі не губляў шанцу сказаць, што
мае работы яго не прыцягваюць. Гэта, вядома, не проста перанесці. Тым больш калі мэтр кажа. Але за сваё
жыццё я навучыўся адчуваць сябе шчаслівым. Шчасце
для мяне — гэта любімая справа. Гэта калі атрымліваецца стварыць новую і цікавую работу. Цяпер у той крытыкі я не бачу нічога дрэннага. У нейкі момант я стаў

вельмі талерантна ставіцца да любых крытычных меркаванняў.
— Апошнім часам мастацтва трансфармавалася,
стала шматжанравым. Як ставіцеся да гэтых тэндэнцый?
— Мастацтва — гэта такая шырокая галіна, як, напрыклад, навука. Гэта сфера спасціжэння сэнсу праз
інтуіцыю, праз унутранае ўспрыманне крыніц святла.
Мастацтва не можа развівацца без трансфармацыі, яно
развіваецца па спіралі. Бывае, што яно на нейкім моманце актуалізуецца, на нейкім вяртаецца да традыцыі.
Сёння яно пашыраецца. Усё дваццатае стагоддзе ламала
звычайнае ўяўленне, сыходзіла ў спецыфічныя глыбокія паняцці формы. У дваццаць першым стагоддзі нарадзіліся іншыя адгалінаванні ў мастацтве. Але адначасова ў ім існуе ўсё, што было і раней.
Лічу няправільным разуменне, што калі прыйшло
дваццаць першае стагоддзе, то ўсё традыцыйнае адышло ў нябыт. Існуе ж класічная музыка, існуе фальклорная музыка, якая не сціраецца пры новым існаванні ў
часе. Адбываецца пашырэнне спектра. Не дай бог дапусціць таго, каб адзін кірунак змагаўся з іншым. Гэта
спекуляцыя.
Для мяне мастацтва — гэта свабода. Унутры, безумоўна, ёсць свой цэнзар. Калі нешта не падабаецца, я не
буду рабіць. Цяпер вельмі часта гучыць меркаванне,
што заказ у мастацтве — гэта дрэнна. Але мне дзіўна
такое чуць. Усё мастацтва перыяду эпохі Адраджэння
зроблена на заказ. Зноў жа ўсё фарміруе стандарт мыслення. Мне здаецца, што гэта шчасце, калі ты знаходзіш разумнага заказчыка і можаш з ім дыскутаваць. Ён
узбагачае цябе, а ты — яго.

Партрэт Васіля Сумарава з дачкамі Дашай і Кацярынай. 2018 г.

— Вас часта называюць постмадэрністам. Як ставіцеся да такога вызначэння вашай творчасці?
— Хутчэй, мне да гэтага няма ніякай справы. Галоўнае, каб мае работы адгукаліся ў сэрцах. І наогул: постмадэрніст ці не — гэта хутчэй праява стэрэатыпнага
мыслення, якая да чагосьці прывязвае. Мастак можа
адкрыць свой свет, як гэта зрабілі тыя ж Шышкін ці
Пікаса, Мадзільяні і гэтак далей. Не трэба прывыкаць
да стэрэатыпаў, а трэба разглядаць той свет, які мастак
можа стварыць. Развагі пра тое, што я постмадэрніст
альбо народны мастак і маю шмат рэгалій, мне абсалютна нецікавыя. Хачу, каб усе разумелі: я проста мастак,
які любіць і паважае сваю справу.
— Ці ёсць у мастацтве сяброўства?
— Я ўпэўнены, што дружба ёсць і розныя мастакі
даюць імпульс адзін аднаму, каб стаць лепшым, больш
цікавым. Але ў жыцці ў цэлым (не толькі ў мастацтве)
кожны адстойвае сваю харызму. Вось гэта адстойванне стварае невялікае адчуванне спаборніцтва. Кожны
імкнецца абараніць свой свет. Калі творчая асоба спрабуе прадставіць сябе больш, чым яна ёсць, яна становіцца смешная. Калі патанае ў сціпласці, то становіцца
нецікавай. Таму, калі ў мастацтве пачынаецца сяброўства, ты павінен клапаціцца пра яго, кантраляваць сябе і
цікавіцца тым, чым займаецца сябар. Для мяне адзін з
важных сяброў па жыцці — жонка. Якраз яна мне ніколі
не дазволіла злавіць, як кажуць, «зорную хваробу», якая
часам накрывае.
З універсітэцкай пары засталося шмат сяброў. Наша
пакаленне мастакоў аказалася вельмі цікавае і ветлі-

вае. Мы дапамагалі адзін аднаму ў выбары правільных
творчых рашэнняў.
— Ці звяртаюцца да вас як да майстра студэнты па
дапамогу: як знайсці сябе ў мастацтве?
— Напэўна, сёння такога ў прынцыпе не бывае. Студэнты змяніліся, яны проста так не прыйдуць і не будуць прасіць: «Уладзімір Антонавіч, дапамажыце». Усё
ў большасці залежыць ад мяне. Мая задача — убачыць
схільнасць вучня і дапамагчы яе развіць. Тут жа важна
яшчэ і тое, каб ён мне паверыў. Выкладчык не заўсёды
аўтарытэт. Тым больш сфарміраваць іншага чалавека
немагчыма. Магчыма яго навучыць, дапамагчы адшліфаваць нейкія навыкі, але не сфарміраваць.
Я павінен навучыць студэнтаў грамаце, якая існуе ў
выяўленчым мастацтве, і дапамагчы зразумець шлях,
па якім ісці далей. Я наогул такі чалавек, што калі бачу
чалавека, які малюе выдатна, то адразу ў вочы скажу.
Чалавеку імпульс патрэбны. Крытыкаваць магу, але
няма ў мяне жорсткай крытыкі. Стараюся падказаць,
дапамагчы. Рэзкія словы адбіваюць жаданне ствараць.
— Вы шмат кажаце, што трэба адлюстроўваць у работах гісторыю сваёй краіны. А як гісторыя з’явілася
ў вашым жыцці?
— Мне са школы вельмі падабаўся прадмет гісторыі.
Я стараўся больш паглыбіцца ў яе, зразумець, як тыя
ці іншыя падзеі адбіліся на сённяшнім дні. Тым больш
кожны заўсёды перажывае свой сучасны прамежак
гісторыі. Па рабоце заўсёды відаць, у які час яна напісана. Гэта вельмі адчуваецца. Рускі мастак Віктар Іваноў казаў, што мастацтва нараджаецца знізу. Вось ён
усё жыццё пісаў родную Разань, мясцовых жыхароў,
апісваў іх побыт. Здавалася б, банальныя рэчы, але ён
знаходзіў мастацкую форму, якая ўздымала гэтыя рэчы.
Асабліва ў мастацтве партрэта назіраецца рознае
стаўленне да гісторыі. Адзін мастак хоча дагадзіць камусьці партрэтам, другі хоча глыбока зразумець, раскрыць асобу. За кожным партрэтам стаіць лёс. Гэта ж
ужо таксама адсылка да гісторыі, яе разбор на дэталі.
У мяне былі вельмі розныя ідэі з напісаннем партрэта.
Напрыклад, партрэт Уладзіміра Вішнеўскага. Як мастак
я мыслю вачыма, бачу выразнасць вобраза. І вобраз
натхняе на развагі. Чаму я яго апрануў у мантыю Радзівіла? Таму што я яго ўспрымаю як шляхціца. Ён жа
ўбачыў партрэт і кажа: «Ніколі не думаў, што мяне можна ўявіць такім. Але ж на партрэце я». А мы з ім жывём
побач. Выкладаем на суседніх кафедрах і сябруем шмат
гадоў.
А вось, напрыклад, Уладзімір Савіч для мяне заўсёды
чалавек з птушкай шчасця. Ёсць штосьці ў ім вельмі
добрае, шчаслівае, што перадаецца іншым. Я яго такім і паказаў. Ды ён жа рабіў цудоўныя кнігі, звязаныя
з фальклорам. Птушка тут сімвалізуе яго дзейнасць,
чалавечую натуру — прадмет дае гледачу штуршок да
разважання.
Адна з маіх любіх тэм — Мінск. Я нарадзіўся ў Мінску, мінчанін у 3-м пакаленні. Таму гэтаму гораду шмат
чым абавязаны. Тэма гісторыі і сучаснасці роднага горада прысутнічае ў маім жыцці.
— Чым натхняецеся ў творчасці?
— Чытаю вельмі шмат літаратуры. Люблю гістарычную, прафесійную, мастацкую ніколі не адкладаю ўбок.
Мой любімы беларускі пісьменнік — Уладзімір Караткевіч. Яго «Ладдзя роспачы» вельмі паўплывала на
мяне. Менавіта гэтым творам ён раскрыў цікавасць да
сваёй зямлі. Што можа быць лепш у літаратуры? У творы, прысвечаным гэтай легендзе, я вырашыў адлюстраваць усё, што звязана з Беларуссю. Там ёсць неба, вада
і Мірскі замак як знак зямлі. Дык вось каб прыйсці да
гэтага знаку, мне спатрэбілася шмат часу.
Вельмі натхняюць і работы розных беларускіх майстроў. Я ўжо пералічваў імёны сваіх настаўнікаў. А як
жа прыемна зірнуць на творы Аляксандра Кішчанкі,
Гаўрылы Вашчанкі. Ганаруся работамі маіх вучняў —
Андрэя Задорына, Уладзіміра Ганчарова, Сяргея Рымашэўскага, Аляксандра Дзямідава…
— Ці хочаце, каб дзеці і ўнукі працягвалі ваш шлях?
— Хто б з мастакоў гэтага не хацеў? Але я заўсёды
задаюся пытаннем, ці жадаюць гэтага яны. Так, я бачу,
што ўнучка цягнецца да творчасці і радуюся гэтаму.
Але гэта складанае пытанне, бо дынастыйным мастакам
заўсёды складаней адстаяць і знайсці сябе. Мне здаецца,
што дзіцяці заўсёды лепш ісці па закліку душы, а не капіраваць досвед бацькі ці маці. Я вельмі рады, што мае
дзеці пайшлі па тым шляху, які ім цікавы.
Вікторыя АСКЕРА
Фота Кастуся Дробава
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На мяжы рэальнага і ірэальнага
«М.аrt.кантакт»: класіка, сучаснасць ды іншыя слоганы

З

21 па 27 сакавіка ў Магілёве чатырнаццаты раз прайшоў Міжнародны маладзёжны форум «М.аrt.кантакт».
Сёлета арганізатары вырашылі аб’яднаць
яго стракатую праграму — 23 спектаклі з
10 краін — слоганам «Класіка і сучаснасць».
Гледачы змаглі пабачыць, напрыклад,
два «Вішнёвыя сады»: грузінскі рэжысёр
Давід Мгебрышвілі паставіў Чэхава ў Новым тэатры польскага Забжэ, а ўлюбёнец
фестывальнай публікі пецярбургскі рэжысёр Леў Эрынбург працягнуў роздумы
над творамі Антона Паўлавіча ў сваім тэатры-студыі «Невялікі драматычны тэатр»
(абодва спектаклі, дарэчы, падобныя

ён стараецца адцягнуць увагу дзяцей ад
абстрэлу і прымушае рашаць цікавыя задачы на логіку. Абраная форма апавядання, мноства інтанацый і матэматычная
выбудаванасць ролі пазбаўляюць спектакль меладраматычнай слязлівасці, але
не кранальнасці, не вострага адчування
трывогі. І, канечне ж, уражвае самадастатковасць актрысы, якой патрэбныя,
па вялікім рахунку, толькі чамадан ды
куб. Усё астатняе — гэта сама Нарынэ і
яе гісторыя.
Яшчэ адзін монаспектакль, дзе жыццё нечакана становіцца вайной, — гэта
«Сібір» Фелікса Мітэрэра ў пастаноўцы

пазітыўнага стаўлення да сябе. Абедзве
гісторыі надзвычай актуальныя сёння.
Колькі такіх ціхмяных чужых, што ўзялі
ды забілі з невытлумачальных прычын,
мы бачым у стужках навін штодня? І ці
маем права не мысліць пазітыўна, калі
распаўсюджаны сінонім пазітыўнага —
правільнае мысленне?
У гэтых дзвюх работах уражвае,
безумоўна, і пераклад гісторый на мову
прадмета. У «Чужым» галоўнымі дзейнымі асобамі, нароўні з жывым планам,
становяцца безаблічныя вучэбныя гапітна-трасцявыя лялькі. Захапляюць
вырашэнні асобных сцэн з дапамогай
праекцый ды тэатра ценяў. Напрыклад,
калі Чужы забівае араба, на дыване пісягамі крыві тчэцца новы ўзор. Ну і, канечне, нельга не адзначыць дасціпнасць
музычнага афармлення: на «вінаватасць»
сонца ад пачатку намякае славутае
«Sunny» ад «Boney M».
У «Кандзідзе…» Ігар Казакоў аддае
перавагу жывому план, уводзячы на
шмат якія ролі драматычных артыстаў
(у тым ліку і на галоўную — Аляксандра Куляшова). Аднак за кошт лялек
рэжысёр густоўна вырашае ў фарсавым,
хуліганістым ключы большасць жорсткіх ці эратычных сцэн. Так, інквізіцыя
робіць шашлычкі з чалавечкаў-лялечак.
Кунігунда з дапамогай лялечных ножак
творыць цуды ў ложку. Ну, а яўрэй і інквізітар, высвятляючы адносіны, сімвалічна мераюцца пэўнымі прадметамі,
як у непрыстойнай прымаўцы.

НОВЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ
Сцэна са спектакля «Кандзід, ці Аптымізм».

схільнасцю рэжысёраў да апакаліптычнай трактоўкі «Вішнёвага саду»). Але
тут жа побач праграма прапаноўвала і
сцэнічную версію бестселера Андруся
Горвата «Радзіва “Прудок”» — незалежны беларуска-ўкраінскі праект «Гэтамы».
Варта зазначыць, што ў якасці крытэрыю падзелу на класіку і сучаснасць
гледачы маглі скарыстацца не толькі літаратурнай асновай, але і сцэнічнай мовай,
эстэтычнымі прынцыпамі і г. д. Увогуле ж,
сёлетняя праграма была настолькі разнастайная, што кожны мог прыдумаць да
яе свой слоган. Мой асабісты выглядаў
бы так: «Монаспектаклі, тэатр лялек, новыя тэндэнцыі».

МОНАСПЕКТАКЛІ
Адно з самых папулярных глядацкіх
пытанняў у беларускіх тэатральных касах: «Колькі чалавек будзе на сцэне?»
Чым больш, тым ахвотней на спектакль
купяць білет. На жаль, жанр монаспектакля цяпер становіцца гісторыяй для
падрыхтаванай публікі, у большай ступені фестывальнай, чым рэпертуарнай.
На сёлетнім форуме таксама склалася
невялікая, але заўважная праграма монаспектакляў: «Мая сям’я ў маім чамадане»
Ерэванскага дзяржаўнага тэатра лялек імя
Аванеса Туманяна (Арменія), «Коба» —
Незалежны тэатральны праект Аляксандраса Рубіноваса (Літва) ды «Сібір» Тэатра (не)нарматыўнай пластыкі (Расія).
Пра два з іх — крыху падрабязней.
«Мая сям’я ў маім чамадане» — гэта
асабістая гісторыя рэжысёра і выканаўцы Нарынэ Грыгаран. Падчас карабахскай вайны яе бацька трапіў у палон,
быў знявечаны, цудам вярнуўся. А потым сям’я аказалася перад няпростым
выбарам — уратаваць, пераправіўшы на
верталёце ў Арменію, можна было толькі
аднаго чалавека, астатнім выпадала спадзявацца на літасць лёсу. Пра ўсе гэтыя
падзеі Нарынэ распавядае ад імя сябе —
адзінаццацігадовай дзяўчынкі. Ваенная
рэчаіснасць паўстае прыгодніцкім светам, дзе дзеці не задаюцца пытаннем,
чаму пасля палону ў таты няма зубоў, а

Рамана Кагановіча. Дом састарэлых,
куды сям’я сына здае нямоглага бацьку,
ажыўляе ў ім прыблізна той жа эмацыянальны стан, што помніцца з лагера
для ваеннапалонных у Сібіры. Ён трапіў
туды падчас вайны, але здолеў вярнуцца
дамоў у Германію, пражыў жыццё і вось
напрыканцы зноў апынуўся ў Сібіры, з
якой не выбрацца... Акцёр Сяргей Азееў, што чытае маналог старога, працуе
без грыму, ствараючы візуальны вобраз
выключна пластыкай. Сродкі выразнасці, уласцівыя руху, экстрапалююцца і на
работу з тэкстам (нагадаю: спектакль
пастаўлены ў Тэатры (не)нарматыўнай
пластыкі). Так ключавым для вырашэння маналогу становіцца рэчытатыўны
рытм, які падмацоўваецца рытмам візуальным — паступовым перамяшчэннем
(з кастылёў — на хадункі і г. д.) углыб
сцэны, дзе боўтаецца на вешалцы касцюм для апошняга шляху ў труне. Фінал
пераводзіць гэта трагічнае апавяданне ў
трагікамічнае. Памерлы герой раптам пачынае дрыгаць ступнёй з біркай на пальцы ў такт музыцы. Вядома, у кожнага з
нас знойдзецца прыклад такога моцнага
духам старога, у смерць якога не верыцца. Здаецца, зараз ён падымецца з труны
і раскажа пра хібы ўласных памінак. Але
трагікамізм не прыбірае пытання: што
трэба зрабіць, каб развітанне з жыццём
не нагадвала канцэнтрацыйны лагер?

ТЭАТР ЛЯЛЕК
Санкт-Пецярбургскі Вялікі тэатр лялек (Расія) і Магілёўскі абласны тэатр
лялек (Беларусь) прадставілі на форуме прэм’еры, якія паспелі сыграць літаральна адзін раз. Але знайшліся і іншыя,
больш грунтоўныя, падставы, каб ва
ўласнай свядомасці аб’яднаць іх у дыптых — палярнасць надасабовых канфліктаў. У «Чужым» паводле Альбера
Камю піцерскага ВТЛ (рэжысёр Дзяніс
Казачук) грамадства вымагае ад чалавека, каб ён заплакаў на пахаванні маці. А
ў магілёўскім «Кандзідзе, ці Аптымізме»
паводле Вальтэра (рэжысёр Ігар Казакоў) жыццё вымагае ад галоўнага героя

Няхай «новыя тэндэнцыі» як вызначэнне выглядае такім сабе штампам, але
яно напраўду трапнае. «М.аrt.кантакт»
пільна сочыць за актуальнымі кірункамі
тэатральнага працэсу. Так, напрыклад, у
сёлетняй праграме форуму з’явілася новая генерацыя ўкраінскага сацыяльнага
кабарэ — рэйв-бэнд «ЦэШо». Апантаныя тэатралы абавязкова згадаюць іх
папярэдніц, што некалькі гадоў таму запамінальна выступілі на Міжнародным

мы гэтага года стаў спектакль «Чалавек
з Падольска» Тэатра.doc (Расія) паводле першай п’есы Данілава. Дарэчы, абсурдная гісторыі пра тое, як паліцыя
намагаецца прычыніць дабро і заставіць
звычайнага жыхара Падольска Мікалая
пабачыць прыгажосць у будзённасці,
стала апошняй пастаноўкай заснавальніка Тэатра.doc і вядомага драматурга ды
рэжысёра Міхаіла Угарава, які заўчасна
пайшоў з жыцця.
Форум сфакусаваўся і на некаторых
заўважных падзеях у сучаснай беларускай літаратуры ды драматургіі — кнізе Андруся Горвата «Радзіва “Прудок”»
і п’есе Андрэя Іванова «З вучылішча».
Цікава, што абодва творы былі прадстаўлены ў інтэрпрэтацыі ўкраінскага
рэжысёра Стаса Жыркова. У спектаклі
«Яна яго любіла», пастаўленым паводле п’есы Іванова ў Адэскім акадэмічным
украінскім музычна-драматычным тэатры імя Васіля Васількі (Украіна), рэжысёр застаўся верны сабе, увасобіўшы
гісторыю птвшніцы Танькі, дзе кожны
кахае, як можа, на мяжы рэальнага і
ірэальнага. У незалежным тэатральным
праекце «Гэтамы», які Жыркоў рэалізаваў с беларускімі акцёрамі, са сцэны
гучыць хор галасоў. З яго ўвесь час выбіваецца новы саліст, каб расказаць са
сваёй адметнай інтанацыяй яшчэ адну
гісторыю з дзённіка.

ГОРАД-ФЕСТЫВАЛЬ
Дапісваючы тэкст, я падумала пра адну
яскравую рысу Міжнароднага маладзёжнага форуму «М.аrt.кантакт», якая не адбілася ні ў рэальным, ні ў прыдуманым
слоганах, але якую проста неабходна адзначыць. Часам здараецца так, што фестываль у городзе існуе неяк асобна ад
жыцця гараджан. Вы сабе тут спектаклі
глядзіце, мы сабе на працу ездзім і рознымі справамі займаемся. Але гэта не
выпадак Магілёва. Прасачыць уключанасць магіляўчан у фестывальнае жыццё можна на самых розных узроўнях.
Хочаце, паглядзіце на фінансы і лічбы:

Сцэна са спектакля «Яна яго любіла».

форуме тэатральнага мастацтва «TEART» —
фрык-кабарэ «Dakh Daughters». Традыцыю, закладзеную «Dakh Daughters» і
іншымі музычнымі праектамі рэжысёра
Улада Троіцкага ў кіеўскім Цэнтры сучаснага мастацтва «ДАХ», працягнулі
маладыя і дзёрзкія — банда культурных
камікадзэ, што спявае пра ўсё тыя ж
праблемы (каханне, вайна, спробы спасцігнуць жыццё), але на свой капыл і з неверагодным драйвам.
Не абмінуў увагай «М.аrt.кантакт» і
з’яўленне новай зоркі драматургіі на
постсавецкай прасторы — Дзмітрыя
Данілава. Адным з хэдлайнераў прагра-

на прэс-канферэнцыі дырэктар форуму
Андрэй Новікаў адзначыў, што 60% бюджэту «М.аrt.кантакту» — гэта сродкі ад
продажу білетаў. Хочаце, паглядзіце на
назвы і жанры: магіляўчан цікавіць самы
розны тэатр — зала збярэцца і на док, і на
мона, і на кабарэ. За чатырнаццаць гадоў
«М.аrt.кантакт» так трывала ўбудаваўся
ў гарадское жыццё, так аб’яднаў публіку
і зрабіў яе актыўным удзельнікам падзей,
што стаў не проста форумам, а горадаўтваральнай культурнай інстытуцыяй.
Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ
Фота Яўгеніі АЛЕФІРЭНКІ
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Багі і асобы
Ф

естываль польскіх фільмаў
«Вісла» зноў у Беларусі. Гэтым
разам прыхільнікі польскага кінематографа змогуць наведаць кінапаказы не толькі ў Мінску (кінатэатр
«Цэнтральны», 12—16 красавіка),
але і ў Віцебску (кінатэатр «Мір»,
13—14 красавіка).
Найлепшыя польскія стужкі
апошніх гадоў, якія атрымалі прызнанне не толькі сярод айчыннай,
але і замежнай аўдыторыі, складаюць праграму фестывалю. Але
мэты яго датычацца не толькі кіно:
праз экран гледачы могуць убачыць Польшчу, уявіць яе не толькі
з пункту гледжання прыроды, але
найперш пазнаёміцца з людзьмі, адчуць, чым жывуць сучасныя жыхары краіны.
Смешныя і сумныя пачуцці, займальныя і жахлівыя, містычныя і
гістарычныя моманты часам прасякнуты поспехам, часам — балючай гістарычнай паразай. Дэбюты, а
таксама новыя карціны аўтараў ужо
паспелі сабраць багатую калекцыю
кінапрэмій.
Падчас афіцыйнага адкрыцця гледачы ўбачаць фільм «Дачка трэнера». Гэтая драма Лукаша Гжэгажака
распавядае гісторыю дачкі і бацькі,
жыццё якіх засяроджана вакол тэнісных турніраў, паказвае нерэалізаваныя амбіцыі ды імкненне да
незалежнасці. На сустрэчу з беларускімі гледачамі прыедзе выканаўца
галоўнай ролі Караліна Брухніцкая.
Але калі хто не паспеў паглядзець падчас «Лістападу» на вялікім
экране драму Паўла Паўлікоўскага
«Халодная вайна», то ёсць магчымасць зрабіць гэта цяпер. Прасачыць гісторыю кахання, якое ад
пачатку было немагчымае, таму што
час і абставіны, у якія былі пастаўленыя героі, вымагалі дакладнага выбару ідэі, што будзе весці па жыцці.
Ці можна супраціўляцца абставінам
у «немагчымы час», кожны вызначыць сам, не зважаючы на рэальныя
(гістарычныя) прыклады. І кожны
можа атрымаць сваю перамогу.
Фільм «Вежа. Светлы дзень»
рэжысёра Ягады Шэльца распавядае пра адносіны сясцёр, адна з якіх
знікла на некалькі гадоў, але цяпер
вярнулася. Ці магчымае прымірэнне і пачатак новага жыцця? Чорная
камедыя Паўла Маслёна «Прыступ
панікі» распавядае, як часам нечаканыя падзеі могуць змяніць жыццё,
прычым «пад раздачу» выкрутасаў
лёсу трапляюць звычайныя людзі.
Яны ж — бацька і сын — сталі героямі фільма Аляксандра Петжака
«Юліуш», дзе ёсць магчымасць паразважаць пра каштоўнасць чалавечых адносін. Камедыя «Вольт»
Юліуша Махульскага таксама пра
каштоўнасці, альбо тое, што мы часам разумеем пад імі. Ды і «Гатовыя
да ўсяго. Экстэрмінатар» (рэж. Міхал Рагальскі) — гісторыя пра двух
сяброў, якія некалі ставілі перад
сабой высокія мэты ў свеце музыкі,
але сутыкаюцца з рэчаіснасцю.
Ці можна з ёю спрачацца, спрабаваць змяніць? Так, адказвае Лукаш
Панькоўскі, аўтар фільма «Багі».
Гэта экраннае ўзнаўленне біяграфіі
прафесара Збігнева Рэлігі, выдатнага польскага кардыяхірурга, які зрабіў першую ў Польшчы аперацыю па
перасадцы сэрца. Асоба, якая наважылася ў неспрыяльных абставінах
змяніць дзеючыя правілы, здольная
мяняць свет. Ці не так?
Марыя АСІПЕНКА
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Пункт гледжання
Таццяна Логінава, вачыма якой мы бачым свет

Кінааператараў называюць
па-рознаму: правая
рука рэжысёра, вочы
фільма, першая скрыпка
здымачнай групы...
Безумоўна адно: калі існуе
кінематаграфічная эліта —
гэта менавіта кінааператар.
Таленавіты кінааператар можа выратаваць умоўна-мастацкі фільм, бездар
жа здольны пахаваць геніяльную задуму. Усё гэта факты, пацверджаныя
часам, гісторыяй кіно і досведам пакаленняў. Шчаслівы рэжысёр той, у каманду якога трапляе Таццяна Логінава.
Логінава — значыць не проста «малюнак», а Кадр. Логінава — значыць
не проста ракурс, а пункт гледжання.
Дакладна выбудаваны відэашэраг —
палова поспеху стужкі. А калі погляд
аператара ўзмоцнены натхненнем, добрым густам і яшчэ любоўю — поспех
гарантаваны.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР,
лаўрэат прэміі ЛКСМБ, прызёр Нацыянальнага кінафестывалю і міжнароднага кінафестывалю «Лістапад»,
уладальнік прэстыжных прафесійных
узнагарод на розных кінафестывалях,
сёлетняя юбілярка Таццяна Логінава
не спачывае на лаўрах. Сакрэт яе поспеху — у высокім прафесіяналізме,
мабільнасці, невычэрпнай творчай

1. «Вянок санетаў» (1976 г.), кінапаэма.
Аўтар сцэнарыя Віктар Муратаў.
Рэжысёр-пастаноўшчык
Валерый
Рубінчык.
Аператар-пастаноўшчык Таццяна
Логінава.
Мастак-пастаноўшчык
Аляксандр
Чартовіч.
Кампазітар Яўген Глебаў.

Кадр з фільма «Вянок санетаў».

Некалькі «складнікаў поспеху» сышліся ў патрэбным месцы, у патрэбны
час дзеля працы над неверагодна паэтычным фільмам пра вайну: у ім гучаць вершы Бэлы Ахмадулінай. Але,
як ні дзіўна, фільм без агаворак хвалілі
нямногія. І — нямногае ў ім. Аператарскую працу, напрыклад.
«Неадступна за героем і ў поўнай
згодзе з рэжысёрам ідзе камера...
Логінавай — аператара чулых, нервовых паветраных фарбаў і паўтонаў, —
улоўліваючы найтачэйшыя пераходы
настрою, ствараючы адэкватную стыхіі
верша атмасферу…» — пісаў крытык
В. Тураўскі. «Вялікая доля поспеху
належыць маладому аператару, якая
ў гэтай працы цалкам праявіла сваю
здольнасць валодаць прасторай кадра,
не проста фіксуючы імгненне, але як
бы прымушаючы яго доўжыцца, робячы яго фактам мастацтва» — гэта
цытата з рэцэнзіі Т. Цюрынай.
2. «Дзікае паляванне караля Стаха»
(1979 г.), містычная драма.
Аўтары сцэнарыя Уладзімір Караткевіч, Валерый Рубінчык.
Рэжысёр-пастаноўшчык
Валерый
Рубінчык.
Аператар-пастаноўшчык Таццяна
Логінава.

энергіі і... няздольнасці да кампрамісаў.
Чалавек, чыімі вачыма ў рэшце рэшт
фільм убачыць глядач, не павінен быць
іншы. Хоць прыкладаў прафесійнай
неадпаведнасці куды больш, чым прыкладаў для пераймання...
Нарадзіўшыся ў Маскве, з 1970 года
яна працуе на «Беларусьфільме». Карціны, якія сталі класікай нацыянальнага кіно, і эксперыменты, на якія
вырашаюцца дзёрзкія дэбютанты,
стаяць у яе паслужным спісе побач.
«Вянок санетаў» і «Дзікае паляванне
караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі» і «Знак бяды», «Дзікія звяры
свету» і «Яшчэ пра вайну» «Анастасія
Слуцкая»... Удзельнічала ў стварэнні
дакументальных фільмаў «Пяць хвілін
да кахання», «Мастак Барыс Забораў»,
«Геній месца», «Божа мой», «Завядзёнка», «Мужчынская справа», «Дар»,
«Інакіня» і інш.
Якія крытэрыі яе «выбару натуры»,
калі ўключыць у гэтае паняцце і сцэнарый, і рэжысёра, і мастака? Бо ў чалавека, які мае падобную прафесійную
рэпутацыю, гэты выбар ёсць заўсёды.
Адказ — на экране: у кінааператара ёсць магчымасць адказваць на любыя пытанні, якія датычацца творчай
кухні, не словам, а справай. Да свайго
юбілею Таццяна Логінава прыйшла з
важкім творчым багажом, па-ранейшаму ўпэўненай рукой, пільным сэрцам
і ўважлівым позіркам. Назва адной з

Мастак-пастаноўшчык
Аляксандр
Чартовіч.
Кампазітар Яўген Глебаў.
Фільм стаў самастойным творам, які
здолеў стварыць адметную атмасферу
часу і перадаць настрой, які панаваў
на землях Беларусі таго часу. І не ў малой ступені гэта атрымалася дзякуючы
працы аператара. Замак XVII стагоддзя, дзе можна было здымаць, знайшлі
ва Украіне, на Львоўшчыне (дарэчы,
як і для здымак «Чорнага замка Альшанскага»). Але містыка хавалася не
толькі ў замку, а хутчэй па-за яго сценамі, калі даводзілася здымаць сцэну
пагоні — спецкамерай і запаволенымі
здымкамі. Тэхніка шмат у чым дапамагала ў здымках «першага містычнага трылера», створанага ў савецкі час.
Але сам фільм атрымаўся зусім не савецкі. У тым ліку і дзякуючы містычнай аператараскай працы, дзе хапіла і

Кадр з фільма «Дзікае паляванне караля
Стаха».

панарамных здымак, настрою, створанага прыглушанай каляровай гамай, а
таксама псіхалагізму ў выкананні артыстаў, што здолела перадаць камера.
3. «Знак бяды» (1986), ваенная драма.
Аўтары сцэнарыя Васіль Быкаў,
Яўген Грыгор’еў, Оскар Нікіч.
Рэжысёр-пастаноўшчык
Міхаіл
Пташук.
Аператар-пастаноўшчык Таццяна
Логінава.
Мастак-пастаноўшчык
Уладзімір
Дзяменцьеў.
Кампазітар Алег Янчанка.

дакументальных стужак, знятых аператарам Логінавай, ідэальна падыходзіць
для самой Таццяны — «Геній месца».
Той добры дух, які робіць тэрыторыю,
дзе знаходзіцца, жывой, цёплай, чароўнай, святой. Свет, дзе жыве і творыць
Таццяна Логінава, — гэта кінематограф. Цудоўнае месца для геніяў...
Дастаткова нагадаць нават некалькі фільмаў, якія можна пераглядаць
шмат разоў, і магія іх ад часу не страцілася. Гэта стужкі, адметныя з пункту гле-джання аператарскай працы,
даюць магчымасць зразумець, які ўнёсак у беларускае кіно зрабіла Таццяна
Логінава.
Юлія ЛЯШКО

Карціна запускалася як
нацыянальны
праект, рэжысёр
рабіў
стаўку на беларускіх артыстаў. Але сам
Васіль Быкаў
убачыў сваю
гераіню ў Ніны
Кадр з фільма «Знак
бяды».
Русланавай. Яе
партнёрам стаў
Генадзь Гарбук. Праз камеру мы бачым
псіхалагічную драму, якую перажываюць героі.
Найбольш складанай для здымак
стала сцэна пажару. Здымка была адказная, таму задзейнічалі тры камеры.
Логінава працавала як галоўны аператар, таму яе камера была асноўная.
Для другой камеры запрасілі аператара
Дзмітрыя Зайцава: ён здымаў на спецыяльным пад’ёмніку — верхнім пункце для кадраў з дымам. Каля трэцяй
камеры стаяў сам Пташук. Для здымкі
гэтай сцэны трэба было спаліць асобную дэкарацыю. Гэта была сапраўдная
хата, да яе далучылі хлеў, калодзеж,
дробныя пабудовы. Усе разумелі: калі
здымаць, то адразу, таму што потым
гэтыя дэкарацыі зноўку не пабудуеш.
І вось падпалілі дом, пачалі здымаць,
а асноўная камера не ўключылася. Механік спрабаваў нешта зрабіць, але сам
вельмі хваляваўся, адчувалася нервовае напружанне. Так і знялі — без асноўнай камеры… Гэта кіно: у ім можна
пацярпець падчас працы, і дзеля яго
даводзіцца цярпець любыя нечаканасці. А ці чакала Таццяна Логінава, што
ў выніку сам Васіль Быкаў выкажа ёй
сваю высокую адзнаку?..
Ёсць фільмы, якія можна пераглядаць шмат разоў. І, ведаючы, як і ў
які час яны здымаліся, захапляцца,
што без спецэфектаў і камп’ютарнай
графікі, толькі дзякуючы прафесійнаму погляду, уменню трымаць кадр
і падкрэсліць псіхалагізм сітуацыі,
яны здольныя моцна ўздзейнічаць на
гледача.

Музыка

Лiтаратура i мастацтва № 15 12 красавіка 2019

ГУЧАЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУ

15

на сваёй струне

Развагі з нагоды прэм’еры оперы Станіслава Манюшкі «Галька»
на сцэне Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі
Нешта з намі заўсёды робіцца ўпершыню.
Некалі ўпершыню мы не збаяліся быць шчырымі, і прахалода адхлання наведала нас.
Не збаяліся выстаяць, не
здрадзіць, не збочыць, не
схібіць і — зірнулі на сваё жыццё па-іншаму, змаглі змяніць
яго і самі змяніцца, а пазней
здзівіцца той палёгцы, якая
прыйшла як узнагарода за адчайнасць.
Мы не збаяліся і здолелі
зразумець сваё жыццё як глыбіню. Мы рызыкнулі і зразумелі,
што быць мужным невыказна
прыемна! Лёгкая, ціхая радасць
знайшла дом у нашых душах.
Адкрыцці, азарэнні, выхад за
межы звычайнага некалі былі
ўпершыню. І цяпер дзівоснае
ўспрымаем як належнае.
Беларуская культура поўная
гэтым дзівосным «упершыню». Упершыню кнігадрукаванне. Упершыню Статут,
дзяржаўнасць, упершыню свой
балет, свая опера, свой геній,
свая датычнасць да гісторыі.

кой багатай на мастацкія праявы краіне.
Гучаць па-беларуску з дадаткам «упершыню» — усё яшчэ
выклік, здзіўленне, выхад за
межы звычайнага.
Калі шалі гісторыі, скасабочаныя цынічным часам, атрымліваецца ўсталяваць на восі, тады
карціна свету мяняецца. Рэкі
вяртаюцца ў свае берагі. Традыцыі, нібы дрэвы, аднаўляюць
неабходную сувязь: карані ўзносяць жыватворныя сокі высока
да кроны.
Найноўшаму перакладу на
беларускую мову лібрэта оперы пашанцавала. Святлена Немагай — малавядомы герой
нашага часу, светлы чалавек і
найсумленнейшая постаць у
беларускім музыказнаўстве. Менавіта ёй належыць упершыню
перакладзенае на беларускую
мову лібрэта оперы Уладзіміра
Вольскага (1848).

рэтках”, як іх тады называлі.
Публіка Вільні, Гародні і Менска, — гарадоў былога Вялікага Княства Літоўскага, амаль
штогод мела асалоду з прэм’еры
яго чарговай оперы. Улічваючы ўмовы тагачаснай тэатральнай канкурэнцыі і густы
нерафінаванай публікі, малады
таленавіты кампазітар пісаў пераважна адна- і двухактовыя камічныя ці сатырычныя творы».
Такім чынам, пяць гадоў
руплівай працы, пяць гадоў
збірання «ягада да ягады» паспрыяла таму, што яшчэ адна
ідэя Віктара Скарабагатава
ўзышла. Адным словам, яшчэ
адно «сузор’е Скарабагатава»
засвяцілася новымі барвамі, і
5 красавіка адзін з найлепшых
твораў Станіслава Манюшкі,
напісаны ў ХІХ стагоддзі, у ХХІ
загучаў па-беларуску на сцэне опернай студыі Беларускай
дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Для ажыццяўлення задуманага спатрэбілася 5 гадоў. Ціха
і непрыкметна ў светлай галаве
Віктара Іванавіча Скарабагатава
(заслужанага артыста Беларусі,
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі)
выспяваў вобраз святкавання
200-годдзя Станіслава Манюшкі. Падзея здарылася, здзівіла і
ўпрыгожыла сабой свет.
Цяжка жыць манахромна,
звычайна, страціўшы арыенціры. Выгоды эфемернага дабрабыту хутка вычэрпваюць
сябе. Выратаванне ад навязаных
стэрэатыпаў — запальванне зорак, адкрыццё новых сузор’яў,
праектаванне будучага, якое,
як вядома, пачынаецца з нашага мінулага. Вяртанне спадчыны дзіўным чынам запальвае
патрэбныя ліхтары.
Віктар Іванавіч Скарабагатаў і
опера — жыццё, вартае рамана.
Віктар Іванавіч Скарабагатаў і
опера С. Манюшкі «Галька» —
адзін з яскравых эпізодаў з
жыцця артыста, падзея, цяпер
ужо запісаная ў гісторыю культуры народа.
З думкі паставіць оперу Станіслава Манюшкі «Галька» на беларускай сцэне, вярнуць яе ў
культурны кантэкст беларускага мастацтва ўсё і пачалося.

КРЫХУ ГІСТОРЫІ
Шлях да зорнага імгнення няпросты. Опера «Галька», якая
гучыць са сцэн нацыянальных
тэатраў 25 краін свету, у Беларусі была пастаўлена аднойчы —
у 1975 годзе на сцэне Вялікага тэатра оперы і балета. Тады
опера «Галька» не магла гучаць
на мове арыгінала. Як не магла
гучаць і па-беларуску. Яна гучала па-савецку. Лёс гэтай пастаноўкі наўрад ці можна лічыць
удалым для гісторыі беларускага мастацтва.
Гучаць па-беларуску сёння —
адметнасць. Ты будзеш заўважаны.
Гучаць па-беларуску сёння —
зусім не норма ў маштабах таЗаканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Фота Сяргея Махава.

ВЫСОКАЯ
ДАТЫЧНАСЦЬ

Безумоўна, і раней былі спробы перакладу. Напрыклад, Яўгенам Міклашэўскім. Але спробы
не сталі здабыткам сцэны.
Яшчэ раней, у 1922 годзе, Янка
Купала захапіўся ідэяй гучання
оперы па-беларуску і працаваў
над лібрэта разам з перакладам «Слова аб палку Ігаравым».
Што рухала Купалам? Адкуль
з’явілася гэта зацікаўленасць?
Чаму работа засталася незавершанай? Чаму стала аб’ектам непрывабнай крытыкі (чытаем у
9-м томе Поўнага Збору твораў
Янкі Купалы)? Чаму, не давёўшы
да ладу пераклад, пераключыўся
на лібрэта оперы «Князь Ігар»?
Лібрэта Святлены Немагай
«спявае». Максімальна набліжанае да музычнай эмоцыі і
сцэнічнай афектацыі, яно супадае, адпавядае сэнсаваму эквіваленту. Прайшоўшы стадыі
тэкст — думка, тэкст — вобраз,
тэкст — мова, мастацкі пераклад застаецца лёгкім для гучання і выканаўцаў і арганічным
настолькі, што становіцца непрыкметным.
Сама Святлена, якая закаханая ў музыку Манюшкі не
менш, чым у паланэзы Агінскага, піша: «Як оперны кампазітар Станіслаў Манюшка не
пачаўся са знакамітай “Галькі”.
Да часу з’яўлення яе другой,
“варшаўскай” чатырохактовай
рэдакцыі і пераезду кампазітара
ў 1858 годзе на сталае жыхарства ў польскую сталіцу яго пяро
доўгіх дваццаць гадоў адточвалася на невялікіх операх — “апе-

КАРМІЧНЫЯ
СУСТРЭЧЫ
Жыццё прыводзіць да неабходных сустрэч. Зводзіць людзей для выканання асабістай
задачы, якая дзіўным чынам
супадае з кармічнымі задачамі
найбліжэйшага атачэння, зямлі, народа, дзеля стварэння новых дынамічных, разлічаных на
доўгае існаванне, энергій. Стваральны дух вісіць над імі…
Пазнаць тыя сустрэчы можна
па лёгкасці знаёмства, імгненным узаемаразуменні, па нейкім тонкім супадзенні дэталяў,
па тых адказах на пытанне, якія
ведаеш раней, чым прагучыць
само пытанне. Па тым, як счытваецца няўлоўная, імклівая хваля прадбачання, якая выносіць
раптам на ціхія берагі яшчэ няспраўджанай будучыні.
Сяброўства Дуніна-Марцінкевіча з кампазітарам Станіславам Манюшкам прынесла такі
плён, што нам у маштабах нацыі
і нацыянальнай культуры часам
цяжка ўсвядоміць.
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч —
аўтар чатырох опер Манюшкі.
Сярод іх — «Сялянка», якая нарабіла шуму і пазбавіла спакою
ўсю паліцыю губернскага горада. Афішы оперы здзіраліся са
сцен. Оперу забаранялі. Адзіны
беларускамоўны клавір знік.
Тэатр, у якім упершыню прагучала беларускамоўная опера,
знішчаны. У 1984 годзе.
Імкненне знішчаць беларускае больш-менш патлумачыць

можна. А вось адкуль няўхільнае імкненне ствараць па-беларуску ў самы неспрыяльны час?
Загадка.
Шукаць падказкі трэба ў псіхалагічным полі творчага чалавека і яго фенаменальнай
уразлівасці. Станіслаў Манюшка, пачуўшы ўпершыню оперу
К. Вэбера «Вольны стралок»
(Вільня, 1836) у выкананні прафесійнай трупы Шміткомпфа, імгненна і катэгарычна
вырашыў для сябе стаць кампазітарам. Шалі ўздрыгануліся і... сцішыліся: факт нібыта
нязначны, але, угледзеўшыся,
заўважаеш, што нават суровая
логіка радасна заўсміхалася. Бо
Карл Вэбер на той час не толькі
кампазітар, але і арганізатар нямецкай трупы, якая была створана ў процівагу пануючай тады
італьянскай оперы і адыграла
важную ролю ва ўсталяванні
перш-наперш нацыянальнага
опернага мастацтва. Упершыню ўвасобілася галоўная тэма
нямецкага рамантызму — вызваленне праз чыстую ахвяру.
(фінал манюшкаўскай «Галькі»
згадваеце?).
С. Манюшка для ўвасаблення сваёй опернай ідэі больш за
К. Вэбера пашырыў разбег інтэрпрэтацый і варыянтаў тлумачэння свайго фіналу: замест
вэбераўскага
супастаўлення
фантастычнага і бытавога кантэксту, тут — бытавы і містычны. Над месцам, дзе адбываюцца падзеі, плывуць густыя
балотныя туманы, перамяшчаюцца хвалістыя энергіі чарадзейства, мітаў, казак. Усё
ахутана гушчынёй містыкі з
неапазнаным дагэтуль паходжаннем,
трансцэндэнтным
існаваннем і неўміручасцю.

МІСТЫЧНЫЯ ЗНАКІ —
ВЕСТУНЫ ПЕРАМЕН
Містычнасць оперы прачытваецца на ўсіх планах — па бытавой «гарызантальнай» лініі з
разгортваннем падзей, калізій,
танцавальнымі сцэнамі балю
да праяўленай праз анёльскія
спевы і гукі аргана «вертыкалі»,
дзе свядомасць галоўнай гераіні
Галькі саступае няўцямнаму,
затым зноў, перайначаная, вяртаецца назад і запісваецца ў
памяці новымі знакамі, новай
каліграфіяй, новым мітам.
Любоўны трохкутнік — фабула — як знешняя прылада, як
абгортка каштоўнай кнігі, якую
прыносіш з крамы і выкідваеш
як непатрэбную — забываецца.
Яснай графікай кантрапункту
праяўляюцца
акцэнтаваныя
персанажы, звязаныя драматургічнымі пункцірамі і адным сэнсавым полем. Сімвал чысціні і
адданасці (галоўная гераіня) не
здольны адпусціць ад сябе сімвал здрадніцтва і злачынства.
Святло мусіць спаліць цемру.
Ці дапамагчы. Зло ўсяго толькі непраяўленае дабро і паміж
імі — народжанае «дзіця». Шалі
пахіснуліся. Шалі імкнуцца да
раўнавагі і… ніхто не зважае
на свайго, таго, хто існа кахае.
Дзіўна. Вельмі.
Калі ж выпрабаванне не
пераадолена, заступаюць іншыя законы, больш жорсткія
і няўмольныя. Народжанае ад
здрадніка дзіця не мае шансаў

Ларыса СІМАКОВІЧ,
кампазітар
выжыць. Пануючую ўладарную
сілу гэткай жа сілай не перамагчы. Сысці, змірыцца — адзінае
выйсце. Сысці-ўзнясціся, уверх,
на іншы ўзровень, ахвяруючы
дзеля тых, хто застаецца быць,
жыць, ствараць, трываючы
цынічную перамогу і часовую
перавагу моцных. Іншага выйсця пакуль няма, апроч таго, як
ствараць сваё, высокае, неразбуральнае, ігнаруючы «сытасць
сытых» і іх баляванне на ахвярах загінулых.
Што
называецца,
шукай
алюзій і вызначай супадзенні.
Міты на тое і міты, каб заставацца непраяўленымі пэўны час,
каб апярэджваць, папярэджваць падзеі, якія адбыліся недзе
на тонкім плане, і ў нас ёсць час
падумаць, узважыць, падрыхтавацца.
Містычныя знакі — вестуны
перамен. Мы ўсе з гэтых мітаў —
з шызых, плывунных, бязважкіх
туманоў. Не кожнаму дадзена
зразумець. Не кожны адчуе, што
нам аніяк без, паводле паэта,
«...тых палёў, дзе каласіцца
жыта, / І васількамі плача аб
былым, / Якое, нібы дзень адзін, пражыта, / Але не знікла,
як знікае дым, / А з намі засталося валунамі / Ад замкаў, што
разбураны былі, / І засталося
ўмшэлымі крыжамі / На могілках, што лесам параслі... / І тых
людзей, што марылі пра рай / На
роднае зямлі для ўсіх тутэйшых /
І для цябе, хоць ад радзімы ты /
Далёка будзеш жыць і сніць аб
лепшым / І светлым часе — хай
не залатым — / Для родных ніў,
для родных ветлых хатаў, / Дзе
беларусь жыла і будзе жыць / На
злосць усім сусветным супастатам, / Так, як святло жыве ў святым крыжы». (В. Шніп).
Зноў тонкімі, містычнымі
промнямі ўзнікаюць паралелі.
1 студзеня 1848 года опера
ўпершыню прагучала ў Вільні, увасобленая намаганнямі
віленскіх аматараў музыкі. А
праз 10 гадоў яна прагучала на
прафесійнай сцэне (Варшава)
з трыумфальным поспехам як
бясспрэчнае нараджэнне нацыянальнай оперы.
Ніхто ад паралеляў не застрахаваны. І, хто ведае,
можа, там, у тумановай містычнай будучыні, спее тая
самая, найлепшая канцэпцыя
оперы, дзе зможа адбыцца
адмысловае супадзенне традыцыйнага і сучаснага, дзе
ажыццявіцца неўвасобленае,
няспраўджанае жаданне самога Станіслава Манюшкі:
завяршыць оперу не пакорай
і замірэннем, а сцэнай паўстання. Сцэнай паўстання
абураных за несправядліва пакрыўджаных.
Але
прэм’ера
адбылася
5 красавіка. Абмежаваная рэканструктыўным рэжысёрскапастановачным
рашэннем,
яна, тым не менш, адкрывае
новыя магчымасці. Пастаноўка змяшчае ў сабе абрыс
будучага
поўнаметражнага
спектакля з сучасным кантэкстам і актуальнымі акцэнтамі.
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Фота Альфрэда Мікуса.

Скарбонка
Спадчыны

Хадзем у лес, пачастуем мядзведзя камамі!
Дзікі звер як зямное ўвасабленне Вялеса
Нашы продкі спрадвек імкнуліся захоўваць гармонію паміж
светам жыцця чалавека і арэалам бытавання жывёл. Як
свойскіх, так і дзікіх. Таму і нядзіўна, што ўдзельнікамі
многіх важных святаў гадавога цыкла станавіліся: каза як
сімвал урадлівасці, знак новага ўраджаю; птушкі як вешчуны
набліжэння вясны, сувязныя паміж светам жывых і памерлых;
мядзведзь як увасабленне фізічнай сілы, моцы.
Мядзведзя нашы продкі вельмі шанавалі. Бо лічылі, што з яго жыццёвым цыклам
звязаны надыход зімы і пачатак вясны. Маўляў, увосень ён кладзецца ў бярлогу і забірае з сабой сонца. На Грамніцы пераварочваецца на іншы бок і пачынае смактаць
іншую лапу. А на Благавешчанне прачынаецца і выходзіць з бярлогі. Пасля гэтага і
сонца вызваляецца з зімовага палону і пачынае свяціць і грэць мацней. Нават свята
Камаедзіца ў гонар мядзведзя адзначалі. Імкнуліся пабудзіць ляснога звера, пачаставаць яго смачнымі камамі — гарохавай ці бабовай кашай, злепленай у шарыкі —
камы, напаіць аўсяным кісялём і сімвалічна накарміць аладкамі з мёдам.
Камаедзіца — гэта перадусім час абуджэння прыроды, нараджэння новага лета. У
канцы сакавіка — пачатку красавіка сяляне радаваліся, што перажылі зіму. Лічылася,
што на другі дзень пасля Камаедзіцы мядзведзь прачынаецца.
Гэты звер, які хадзіў на двух нагах, еў як мясную так і раслінную ежу, лічыўся ў
язычніцкі час продкам чалавека. Таму важна было на Камаедзіцу заручыцца яго
прыхільнасцю, улагодзіць, каб ён не шкодзіў на працягу будучага года. Таму большасць святочных абрадаў і была скіравана на атрыманне гэтай прыхільнасці. У старажытныя часы мядзведзь лічыўся ўвасабленнем бога Вялеса, і ў больш шырокай
інтэрпрэтацыі свята прысвечана ўшанаванню бога ўрадлівасці.
Упершыню ў этнаграфіі свята Камаедзіца было запісана ў 1874 годзе і грунтавалася
на матэрыялах, сабраных у ваколіцах Бягомля, што на Віцебшчыне. Месцам правядзення свята звычайна была плошча ці адкрытая мясцовасць побач з вёскай. У гэты
дзень моладзь весялілася, ладзіліся агульныя гульні. Абавязковымі ўдзельнікамі,
Выходзіць з 1932 года

Заснавальнікі:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў
Беларусі», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"»

Галоўны рэдактар
Ларыса Іванаўна ЦІМОШЫК
Рэдакцыйная
калегія:
Таццяна Арлова
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Віктар Гардзей

Уладзімір Гніламёдаў
Вольга Дадзіёмава
Жана Запартыка
Анатоль Казлоў
Анатоль Крэйдзіч
Віктар Кураш

Алесь Марціновіч
Вячаслаў Нікіфараў
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

важнымі героямі ігрышча станавіліся людзі, апранутыя як мядзведзі. Яны нацягвалі
на сябе вывернутыя поўсцю наверх кажухі ці нават сапраўдныя мядзведжыя шкуры.
Такія «мядзведзі» павінны былі ўвесь час заставацца на вачах ва ўсіх, танцаваць і
гуляць разам з усімі, выказваць радасць і весялосць з нагоды надыходу вясны, частавацца смачнай ежай. Увесь дзень бегаць у цяжкай шубе было нялёгка, вытрымаць
гэта маглі толькі самыя моцныя і дужыя — бы сапраўдныя мядзведзі.
Ежа на Камаедзіцу таксама была адметная. На стол падаваўся прыгатаваны сушаны
рэпнік (мядзведзь жа ўжывае пераважна раслінную ежу), аладкі з мёдам. Круглыя,
жоўтыя, гарачыя, яны сімвалізавалі сонца, якое вызвалілася з мядзведжай бярлогі
і «павярнулася на лета» (то-бок дзень пачаў павялічвацца). Адмыслова для мядзведзя гатавалі гарохавую кашу — камы. Паводле павер’яў, гэта любімы ласунак ляснога
жыхара. Частку яе сімвалічна адносілі ў лес, каб сапраўды яго пачаставаць. Елі таксама рэпу, смакавалі аўсяны кісель.
Але як гатаваць гэтыя загадкавыя камы, якія так любіць мядзведзь? У большасці
рэгіёнаў нашай краіны камамі сёння называюць адмыслова прыгатаваную бульбу.
Вараную бульбу таўкуць у кашу, дадаюць смажаную цыбулю і шкваркі, запякаюць да
залацістай скарынкі ў печы. Ядуць з квасам ці кіслым малаком.
Ды не пра гэтыя камы гаворка ідзе, калі кажам пра Камаедзіцу. Дарэчы, і сёння
мае знаёмыя з Мёршчыны згадваюць, як іх бабулі вясной гатавалі кашу з бобу. А ў
Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту, дзе не так даўно шырока адсвяткавалі Камаедзіцу (на фота), са мной падзяліліся вось такім рэцэптам.
Гарох варыцца ў кашу, пасля дадаецца мука. Для смаку ў гэтую масу можна дадаць
смажанай цыбулі, морквы, шкварак. Потым рукамі фармуюцца шарыкі, іх кладуць у
паніровачныя сухары і смажаць на патэльні на сланечнікавым алеі.
Пасля абеду ўсе клаліся спаць, але не спалі, а ўвесь час на працягу дзвюх гадзін павольна пераварочваліся з боку на бок, каб гэтыя рухі максімальна нагадвалі абуджэнне мядзведзя ў бярлозе і каб самому мядзведзю было лёгка прачнуцца пасля зімовага
сну. Пасля смачнага абеду сяляне ўжо не займаліся дзённай працай, а святкавалі.

Адрас рэдакцыі:
Юрыдычны адрас:
220013, Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а
Е-mail: info@zviazda.by

адказны сакратар — 292-20-51
аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53
аддзел прозы і паэзіі — 292-56-53
аддзел мастацтва — 292-20-51
бухгалтэрыя — 287-18-14

Адрас для карэспандэнцыі:
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 77
Е-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у інтэрнэце: www.zviazda.by

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 292-20-51
намеснік галоўнага
рэдактара — 292-43-03

Падпісныя індэксы:
63856 — індывідуальны;
63815 — індывідуальны льготны
для настаўнікаў;
638562 — ведамасны;
63880 — ведамасны льготны.

Марына ВЕСЯЛУХА
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
Нумар падпісаны ў друк
11.04.2019 у 11.00
Ум. друк. арк. 3,72
Наклад — 1147

Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку»
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 220013
Заказ — 1339
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рукапісы прымаюцца толькі
ў электронным выглядзе,
не вяртаюцца
і не рэцэнзуюцца. Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць з меркаваннямі аўтараў
публікацый.

