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— Як вы да вец вы па ка за лі кра і ну праз 

кры жы, на род ныя строі, чар но быль скую 

зо ну, сты хію ва ды, а ад куль узя ло ся спа-

лу чэн не хра ма і края ві ду? Ча му са міх па 

са бе хра маў, без кан тэкс ту, не да стат-

ко ва?

— Ма ёй апош няй гла баль най ра бо тай 

быў аль бом «Бе ла русь сі ня во кая», і ў ана-

та цыі да яго я пі саў, што фо та зды мак без 

ва ды, як хлеб без мас ла — ра ка ці во зе ра 

моц на ўпры гож ва юць на ва кол ле. Але, увесь 

час фа та гра фу ю чы, я не як зла віў ся бе на 

дум цы, што пры сут насць хра ма так са ма пе-

ра ўтва рае лю бы края від, ро біць яго больш 

зна ка вым, ду хоў ным і глы бо кім. Зра зу ме ла, 

пры ро да са ма па са бе пры го жая, але баж-

ні цы яе мя ня юць, да та го ж яны не здар ма 

ста яць на сва іх мес цах: ар хі тэк та ры ці бу-

даў ні кі пад бі ра лі для бу ду чых цэрк ваў і кас-

цё лаў най леп шыя ла ка цыі, якія з ча сам ста-

на ві лі ся яшчэ больш ма ляў ні чы мі, бо ва кол 

хра ма са мо са бой ства ра ла ся ад па вед нае 

на ва кол ле. Ме на ві та баж ні цы для міль ё наў 

бе ла ру саў, якія не ма юць мо ра, ста на ві лі-

ся свое асаб лі вым ма я ком — гэ та пер шае, 

што мы ба чым зда лёк, і па чым ра зу ме ем, 

што мы до ма. Я шмат ванд ра ваў і зды маў 

для ін шых аль бо маў, а не каль кі га доў та-

му ўба чыў, што ў мя не са бра ла ся доб рая 

коль касць ар хіў ных фо та здым каў з хра ма мі, 

і та ды вы ра шыў па ка заць іх у спа лу чэн ні з 

пры ро дай. Мае ка ле гі звы чай на за ся родж-

ва лі ся на ар хі тэк ту ры і, каб ад люст ра ваць 

яе пры га жосць, ра бі лі фа сад ныя, буй ныя 

здым кі са міх збу да ван няў — мне гэ та бы ло 

ўжо не ці ка ва, я браў ін шыя ра кур сы і ха-

цеў па ка заць, як храм і края від да паў ня юць 

адзін ад на го.

— Ар хі тэк ту ра, у тым лі ку куль та вая, 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі праз роз на га 

кштал ту на ва лы моц на па цяр пе ла. Ваш 

аль бом па каз вае 86 хра маў — што гэ та 

за збу да ван ні і якой яны па каз ва юць на-

шу кра і ну?

— Ад ін шых нас у пер шую чар гу ад роз-

ні вае шмат кан фе сій насць, якая ў Бе ла ру сі 

пра яў ля ла ся як ні дзе. На сва іх фо та здым-

ках у аль бо ме я ад мыс ло ва зра біў ува гу на 

тое, што кас цёл і царк ва ў нас час та ста яць 

по бач — бы вае, амаль праз да ро гу — і гля-

дзяць ад но на ад на го. Сю ды мож на да лу-

чыць сі на го гі ці пра тэ станц кія хра мы. У кні зе 

так са ма бач на, што Бе ла русь — шмат ланд-

шафт ная: ка лі ўзяць Па азер'е — гэ та бу-

дуць па гор кі, рэ кі, азё ры і хра мы на бе ра гах, 

на раў ні нах Па лес ся баж ні цы зна хо дзяц ца 

ў ін шым ася род дзі. Зноў жа ў нас роз ныя 

хра мы — ёсць, як у Ры ме, ёсць так зва ныя 

«му раў ёў кі» ў псеў да рус кім сты лі, а ёсць бы-

лыя ўні яц кія цэрк вы ад ма лень кіх баж ні чак 

да ве ліч на га кас цё ла Звес та ван ня Най свя-

цей шай Пан ны Ма рыі ў Грод на, па ка за на га 

на вок лад цы. Гэ ты фо та зды мак я, да рэ чы, 

шка да ваў дэ ман стра ваць з дзя ся так га доў, 

бо ве даў, што ён да ча ка ец ца свай го мес ца, 

і яго час на ды шоў — на вок лад цы аль бо ма 

ён ства рае воб раз ма гут най, маш таб най, 

еў ра пей скай Бе ла ру сі.

— Фа та гра фіі, зме шча ныя ў кні зе, ра-

бі лі ся на праця гу двац ца ці га доў. Як за 

гэ ты час змя ні лі ся хра мы, якія вы зды-

ма лі?

— У аль бо ме ёсць дзве ма ляў ні чыя 

царк вы — Ге ор гія Пе ра ма га нос ца ў Ма зы-

ры і Свя той Трой цы ў вёс цы Зё ла ва, якіх 

ужо ня ма: яны зга рэ лі. Шмат лі кія хра мы 

пе ра бу да ва ныя: ча сам у леп шы бок, як кас-

цёл Мі ха і ла Ар ха нге ла ў вёс цы Баг да на ва, 

і мы мо жам гэ тым га на рыц ца, а бы вае і ў 

гор шы, пра што мож на толь кі шка да ваць. 

Свя та ры, зда ра ец ца, са мі пра вод зяць «еў-

ра ра мон ты», з-за ча го вы ключ ныя фа са ды, 

на прык лад, драў ля ных па лес кіх цэрк ваў, 

ха ва юц ца, аб шы тыя сай дын гам ці аб кла-

дзе ныя сі лі кат най цэг лай. Аль бо аў тэн-

тыч ныя вер ха ві ны бы лых уні яц кіх цэрк ваў 

зно сяц ца і за мя ня юц ца на за ла тыя «цы бу-

лі ны», каб пад крэс ліць пры на леж насць да 

пра ва слаў най царк вы, — гэ та бя да, бы вае, 

ад та го, што ба чыш, хо чац ца пла каць. Та му 

шмат якія здым кі з аль бо ма ста лі гіс та-

рыч ны мі, а не ка то рыя та кі мі яшчэ ста нуць. 

Я сям нац цаць га доў пра жыў у Віль ні і ка ля 

дзе ся ці га доў яе зды маў. Там з гус там ад-

на знач на лепш, але ўсё роў на шка да, ка лі 

аб шар па насць і под ых гіс то рыі зні ка юць 

праз рэ кан струк цыю.

— Вы ў ней кім сэн се пра цяг ва е це 

спра ву свай го баць кі, але пе ра но сі це эт-

на гра фію ў па пу ляр ны фар мат.

— Так, я спра бую зра біць эт на гра фію 

да ступ най шы ро ка му ко лу лю дзей, пры чым 

зра біць гэ та пры го жа і эфект на, бо чыс та 

эт на гра фіч ны аль бом вы ву чаць бу дзе да-

лё ка не кож ны. Па трош ку я ўно шу на ву ку ў 

кож нае са сва іх вы дан няў, але ўклю чаю яе 

ў кан тэкст пры ро ды ці, на прык лад, ар хі тэк-

ту ры, раб лю яе «двац цаць пя тым кад рам», 

та ды яна не «гру зіць» і нар маль на ўспры-

ма ец ца.

— Ці бу ду я мець ра цыю, ка лі ска жу, 

што ва шыя аль бо мы, асаб лі ва праз вон-

ка вую пры ваб насць, з'яў ля юц ца част кай 

па пу ля ры за цыі бе ла рус кас ці?

— Вя до ма ж, я сам вы ха ва ны ў па трыя-

тыч най сям'і: на ват у 1970-х, у дры му чым 

Са вец кім Са ю зе, баць ка раз маў ляў толь-

кі на бе ла рус кай мо ве, на якую я так са ма 

свя до ма пе рай шоў у дзя вя тым кла се, до ма 

ў нас ста я лі на род ныя збан кі, ін тэр' ер упры-

гож ва лі пле це ныя з са ло мы ко ні кі і птуш кі, 

на сце нах ві се лі па лот ны вя до мых бе ла-

рус кіх жы ва піс цаў і гра фі каў. Ка лі я па чаў 

ма ля ваць, я ма ля ваў Бе ла русь — не кос мас, 

жы вёл ці аго ле ных жан чын, а вёс ку, хра мы, 

ба бу лек. Я люб лю гэ тую кра і ну, пры ўсіх 

ню ан сах мне тут па да ба ец ца, я сям нац цаць 

га доў пра жыў у Літ ве, мая жон ка — лі тоў ка, 

але вяр нуў ся, бо ўба чыў, што ўсё, што я раб-

лю ў сва ім жыц ці, — пра Бе ла русь, з Віль ні 

я ез дзіў фа та гра фа ваць, на прык лад, чар но-

быль скую зо ну. Ця пер я жы ву за дзе вя нос та 

кі ла мет раў ад ста лі цы і што дня гля джу на 

вёс ку, якая, на жаль, зні кае.

— За час ва шых, як вы на зы ва е це, са-

фа ры вы па ба чы лі роз ную Бе ла русь, але 

ва шыя аль бо мы па каз ва юць, вя до ма ж, 

яе най пры га жэй шую част ку, у чым ёсць 

пэў ная ма ні пу ля цыя.

— Так, я гэ та ўсве дам ляю. У гэ тым так са-

ма пра яў ля ец ца мой па тры я тызм — у тым, 

што ва ўсіх сва іх вы дан нях я ад люст роў ваю 

тое, чым мы мо жам га на рыц ца, ча му ра-

да вац ца, што мо жа на тхніць нас на ўчын-

кі. Мя не, на прык лад, хва люе тэ ма эка ло гіі, 

і мне зда ец ца, мае кні гі, што па каз ва юць, 

як у Бе ла ру сі мо жа быць пры го жа, пры му-

сяць ліш ні раз па да браць з зям лі плас ты ка-

вую бу тэль ку.

— А па-за вы бар кай для вы дан няў 

якой на шу кра і ну вы ба чы це ўво гу ле?

— Уво гу ле я ба чу, як зні ка юць вёс кі і 

нось бі ты аў тэн тыч най куль ту ры. Вёс ка — 

наш са мы бе ла рус кі пласт; го рад стаў кас-

ма па лі тыч ным, ся род яго жы ха роў знач на 

менш са праўд ных бе ла ру саў, лю бы з іх мо-

жа ўмо мант пе ра ехаць у ін шую кра і ну, а ў 

гэ ты час вяс коў цы моц на пры вя за ныя да 

сва ёй зям лі, толь кі яны зні ка юць прос та на 

ва чах. Мая су сед ка ін шы раз про сіць мя не 

па гля дзець за яе ку ра мі, па куль яна з'ез-

дзіць у кра му ці кас цёл, і для яе пра ехаць 

не каль кі кі ла мет раў ужо вя лі кая па дзея. 

Мне гэ та га вяс ко ва га плас та бу дзе вель мі 

не ха паць. Так, за ста нец ца пры го жая пры-

ро да, але на ват баж ні ца, што яе аздаб ляе, 

паў стае дзя ку ю чы ча ла ве ку і без ча ла ве ка 

не маг чы мая, тым ча сам па ра фіі зні ка юць 

ад на за ад ной, іх па чы на юць аб' яд ноў ваць, 

як сель са ве ты. Ка лі ў 2004 го дзе я па чаў 

ста ла ез дзіць да ся бе ў вёс ку, там бы ло 

двац цаць пяць ка роў, на зі раць за гэ ты мі 

стат ка мі не ка лі бы ло та кой ра ман ты кай, 

а сён ня — ні вод най, па ма ла ко я ез джу за 

не каль кі кі ла мет раў. Пят нац цаць га доў та му 

ўсе ха ты бы лі жы лыя, а сён ня, каб па лі чыць, 

коль кі іх за ста ло ся, хо піць паль цаў дзвюх 

рук. Усе гэ тыя пра цэ сы для мя не як фа то-

гра фа — ка та стро фа. Знік лі ка ро вы — зні-

ка юць і па на ра мы, бо там, дзе яны не ка лі 

па сві лі ся, у леп шым вы пад ку пад ні ма ец ца 

лес, але звы чай на — не пра лаз ныя хмы зы, 

што за кры ва юць пры го жыя края ві ды. Бы-

вае, я ад мыс ло ва пад бі раю па ру го да і пры-

яз джаю ў ней кае мес ца, дзе ўжо бы ваў, але 

ча сам аказ ва ец ца, што ві да рыс ужо пры-

ва ты за ва ны гу шча ром. У пой мах па лес кіх 

Асо баАсо ба

Дзя ніс РА МА НЮК:

П
ЫШ НЫЯ аль бо мы, вы да дзе ныя 

Дзя ні сам Ра ма ню ком, з за да-

валь нен нем тры ма юць у хат ніх 

біб лі я тэ ках як бе ла ру сы, бо ад чу ва юць 

го нар за кра і ну, так і за меж ні кі, бо не-

вя до мую куль ту ру да сле ду юць праз 

вы са как лас ны кніж ны твор. Па-пер-

шае, спа дар Дзя ніс са браў у ад мыс-

ло выя вы дан ні «Бе ла рус кія на род ныя 

кры жы» і «Бе ла рус кія на род ныя строі» 

на пра цоў кі свай го баць кі, сла ву та га 

эт ног ра фа Мі ха ся Ра ма ню ка. Па-дру-

гое, пра цяг нуў сваю вы да вец кую дзей-

насць так са ма як фа то граф і аў тар, 

у вы ні ку ча го паў ста лі, на прык лад, 

су мес ны з ка ле га мі аль бом «Чар но-

быль», вы дан ні «Бе ла русь. Ма лень кая 

кні га пра вя лі кую кра і ну» і «Бе ла русь 

сі ня во кая». На рэш це, у кан цы мі ну ла га 

го да быў прад стаў ле ны аль бом «Бе-

ла русь. Храм і края від», які атры маў 

га лоў ную ўзна га ро ду што га до ва га 

кон кур су «Мас тац тва кні гі», пры све-

ча на га ды зай ну і афарм лен ню. Нас 

так са ма пры цяг нуў най ба га цей шы 

до свед ванд ро вак, аль бо «са фа ры», 

па кра і не, та му пад час су стрэ чы з Дзя-

ні сам Ра ма ню ком мы па га ва ры лі пра 

бе ла рус кія хра мы, вод гу кі чар но быль-

скай ка та стро фы і най леп шыя мяс ці-

ны Бе ла ру сі.

 «Я раб лю эт на гра фію 
«двац цаць пя тым кад рам»
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