
СВЕТАГЛЯД27 ліпеня 2017 г. 13

У Ві цеб ску ўжо рых ту юц ца да 
чар го ва га «Ба за ру». Улас ны 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Ві-
цеб скай воб лас ці, вы кон ва-
ю чы за дан не рэ дак цыі пад-
рых та ваць ар ты кул на конт 
сак рэ ту даў га лец ця фес ты-
ва лю, знай шоў сваю пер-
шую акрэ ды та цыю. Яна за... 
1994 год.

На дру ка ва лі на зя лё най па пер-
цы пішучай ма шын кай: «Прэ са»... 
І ні я кіх га ла грам, роз на ка ля ро вых 
над пі саў.

ЧА КА ЮЦЬ «БА ЗАР» 
ЗА МЯ ЖОЙ

За што лю бяць «Ба зар»? Да-
рэ чы, а за што ка ха юць жан чы-
ну, муж чы ну? Прос та ка ха юць! А 
фес ты валь за 26 га доў іс на ван ня 
стаў той па дзе яй, якую ча ка юць 
га ра джа не, жы ха ры кра і ны, зор кі, 
ту рыс ты. На ім не сум на, ёсць заў-
сё ды ку ды пай сці. А якая цу доў ная 
ат мас фе ра — свя та, гас цін нас ці, 
друж бы!

На га даю, што Аляк сандр Сі да-
рэн ка, ды рэк тар ві цеб ска га фес ты-
ва лю яшчэ і кі раў нік Су свет най аса-
цы я цыі фес ты ва ляў (САФ). Сё ле та 
на «Ба за ры» ў чле ны САФ пры ня лі 
фін скую Між на род ную куль тур ную 
аса цы я цыю го ра да Тур ку і ра сій скі 
Між на род ны фес ты валь-кон курс 
рус кай куль ту ры «Вы то кі». Ад па-
вед нае ра шэн не пры ня лі пад час 
на ра ды ў Ві цеб ску з удзе лам ды-
рэк та раў аса цы я цыі.

Ка мен ту ю чы па дзею жур на ліс-
там, Аляк сандр Сі да рэн ка ад зна-
чыў, што САФ аб' яд ноў вае ка ля 20 
між на род ных або вя до мых па-за 
кра і най фэс таў, кон кур саў, куль-
тур ных пра ек таў. Умо ва — вы со кі 
уз ро вень пра вя дзен ня. Га лоў нае — 
не коль касць чле наў, а якасць пра-
ек таў.

Кі раў ні кі фэс таў аб мяр коў ва лі ў 
Ві цеб ску пла ны. У пры ват нас ці, бы-
ла агу ча на ідэя ўклю чыць у склад 
чле наў САФ кі раў ні коў прад зю сар-
скіх струк тур, якія апя ка юць перс-
пек тыў ных адо ра ных вы ка наў цаў.

Аляк сандр Сі да рэн ка так са-
ма па ве да міў СМІ пра тое, што ў 
ста лі цах Лат віі і Мал до вы ма раць 
пры няць адзін з «ба зар ных» пра-
ек таў.

ДЫ НУ ЯГО?
Коль кі ра зоў чуў ад не ка то-

рых зем ля коў пра тое, што «Ба-
зар» на да ку чыў. Што «нар маль-
ны га ра джа нін» па ві нен з'е хаць 
з Ві цеб ска, каб толь кі не ба чыць 
гэ тае «ба ля ван не пад час чу мы», 
«ор гію», «жах», «пры мі ты візм». А 
за раз не ча ка ная па ра лель. У Ві кі-
пе дыі пра чы таў, што пад час кар-
на ва лу ў Рыа-дэ-Жа нэй ра з-за 
пры то ку ту рыс таў уз ні кае вост ры 

не да хоп мес цаў у гас ці ні цах і на зі-

ра ец ца рост цэн на жыл лё. Цы та та 

ска ро ча ная: «Мно гія жы ха ры Рыа 

з'яз джа юць з го ра да, каб спа кой на 

пра вес ці час з сям' ёй». Ну дык лі-

та раль на, як пра Ві цебск!

На коль кі мы ве да ем, эпі дэ міі чу-

мы — гэ та з'я ва да лё ка га мі ну ла га. 

На конт «ор гій», быў час, ка лі на 

ву лі цах не за ба ра ня ла ся піць пі ва 

і мац ней шыя на поі, і го рад пе ры-

я дыч на на са мрэч на гад ваў ней кі 

«стан ка чэў ні каў», якія вы ра шы лі 

з да ро гі пе ра ку сіць і вы піць «гор-

кай». Па мя та ец ца, мі лі цы я не ры 

вет лі ва пра сі лі кам па ніі па кі нуць 

мес цы, дзе пла на ва ла ся ар га ні-

за ваць ней кае прад стаў лен не на 

ад кры тым па вет ры. На прык лад, 

на пло шчы 1000-год дзя Ві цеб ска. 

На род пра сіў: «Дык «Ба зар» жа! 

Дай це «па ба за рыць»...

Што даты чыц ца жа хаў, ба дай, 

толь кі су пра цоў ні кі ды рэк цыі ба чы-

лі жу дас ныя сны з-за та го, што не 

ха пае га тэ ляў, чар го вая кап рыз ная 

«зор ка» па тра буе ну мар з ба сей-

нам, гас ці ні цу з вер та лёт най пля-

цоў кай. А та кіх у Ві цеб ску ня ма і 

ця пер.

Аса біс та мя не за баў ля ла, ка лі 

тай ком прад стаў ні кі ды рэк цыі мне 

рас па вя да лі пра пад ра бяз нас ці 

па тра ба ван няў зо рак. На прык лад, 

пра ту а лет ную па пе ру ме на ві та 

бла кіт на га ко ле ру. Ця пер пад час 

ка ман дзі ро вак пе ры я дыч на жар-

тую ў раз мо ве з доб ра зна ё мы мі 

ад каз ны мі асо ба мі, што ў ма ім 

«рай да ры» ёсць та кі пункт. Цу доў-

на, што ра зу ме юць жарт. І хто ска-

заў, што ў нас чы ноў ні кі, не сяб ру-

юць з гу ма рам? На ад ва рот!

«БЕД НЫЯ» МА НАК ЦЫ 
І БРА ЗІЛЬ ЦЫ

Пра «пры мі ты візм». На фес ты-

ва лі за 26 га доў яго пра вя дзен ня 

вы сту па лі зор кі су свет най ве лі чы-

ні, прад стаў ні кі роз ных мас тац-

тваў. У тым лі ку і опе ры, ба ле та, 

вір ту оз ныя му зы кан ты, кам па зі-

та ры...

Што даты чыц ца скеп ты каў не 

толь кі ад СМІ. На пэў на, ёсць не-

за да во ле ныя жы ха ры Ка наў, дзе 

па чы на ю чы з 1946 го да па во дзіц-

ца кі на фес ты валь? А як жа я ра-

зу мею жы ха роў княст ва Ма на ка, 

дзе яшчэ аж з кан ца 1920-х пра во-

дзі лі ся гон кі. А ў 1950-м ад бы ла ся 

пер шая «Фор му ла-1». «Су му юць» 

і тыя, хто не па кі да е го рад пад час 

Ве не цы ян ска га фес ты ва лю. Ле-

тась ён ад быў ся 73 раз — «прос та 

жах».

А вось «Еў ра ба чан ню» па шан-

ца ва ла: пра во дзіц ца чар го вы раз 

у кра і не, прад стаў нік якой вый граў 

кон курс. Па чы на ю чы з 1956 го да! 

Ці ка ва, што кра і ны ад маў ля лі-

ся пра во дзіць яго. На прык лад, у 

1972-м Ма на ка — з-за ад сут нас-

ці на леж най пля цоў кі. А праз год 

Люк сем бург — з-за вы со кіх вы дат-

каў на пра вя дзен не. А ў 1980 го дзе 

Із ра іль — у су вя зі з вы дат ка мі на 

пе ра вод тэ ле ба чан ня на ка ля ро-

вае вя шчан не. Вя лі ка бры та нія 

пры ма ла ў ся бе кон курс час цей за 

ўсіх — 8 ра зоў! У тым лі ку — тры 

пас ля ад мо вы ін шых кра ін.

ЗА ГА НА РАР 
І НЕ ТОЕ НА ПІ ШУЦЬ

Кры ты ку мі ну ла га і ў цэ лым 

«Ба за ру» па чы таў на не ка то рых 

сай тах. Да рэ чы, адзін з іх мне ра-

ней па да баў ся.

Аў тар на поў ным сур' ё зе, вы-

кон ва ю чы за каз для атры ман ня 

га на ра ру, на пі саў, што га ра джа не 

ўсмі ха юц ца толь кі на «Ба за ры». А 

больш, маў ляў, свят і ня ма. І жы-

вуць ад «Ба за ру» і да яго. Ша ноў-

ны, мы цу доў на свят ку ем: Дзень 

Пе ра мо гі, Не за леж нас ці, Дзень 

го ра да, «імя ні ны Ша га ла», на ва-

год нія і ка ляд ныя свя ты... Ды шмат 

ча го. На ват Дзень сне гу!

Па вер це мне, ча ла ве ку, які на-

ра дзіў ся і амаль што ўсё жыц цё 

жы ве ў Ві цеб ску, пад стаў для ра-

дас ці ў нас знач на больш, чым вам 

па да ло ся. На конт усмеш кі, на пэў-

на, нас пе ра блы та лі з кімсь ці, мо 

з «су ро вы мі фін скі мі хлоп ца мі» — 

з філь ма пра асаб лі вас ці на цы я-

наль на га па ля ван ня? Ра дас ці ха-

пае. Бы вае, за чар го вую ўсмеш ку 

дзяў чат і жан чын, зда ец ца га то вы 

хма ры ра за гнаць, вя сёл ку да стаць 

з ня бё саў. І хто б мне што не га-

ва рыў, прад стаў ні цы сла бай па ло-

вы ча ла вец тва ме на ві та на Ві цеб-

шчы не са мыя пры го жыя! І хай не 

крыў дзяц ца мін чан кі, га мяль чан кі, 

ма гі ляў чан кі і ін шыя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

КА ЛІ Б НЕ БЫ ЛО ЯГО...
Што агуль на га ў ві цяб чан з жы ха ра мі Ма на ка, Ве не цыі і Рыа

Спя вак Ху ліа Іг ле сі яс-ма лод шы ў ата чэн ні дзя цей з за слу жа на га ама тар ска га 
ка лек ты ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь ха рэа гра фіч на га ан самб ля «Зор ка» (Ві цебск).

— Мі ка лай Мі хай ла віч, вы за вяр шы лі ці 

амаль за вяр ша е це ра бо ту над ан та ло гі яй 

кі тай скай паэ зіі ХХ ста год дзя. Якая га лоў-

ная вы сно ва ў вы ні ку гэ тай шмат аб сяж най 

пе ра клад чыц кай пра цы?

— Пра ца са праў ды шмат аб сяж ная. Двац-

ца тае ста год дзе жыц ця Кі тая, ува соб ле нае ў 

паэ тыч ным сло ве, злі ва ец ца ў ад ну паў на гуч-

ную ба ла ду, поў ную і гор кіх, і ра дас ных слёз. 

Га лоў нае, што я для ся бе спа сціг: і на гэ тым 

ад рэз ку ча су, як і ў па пя рэд ніх ста год дзях, 

паэ зія кі тай ска га на ро да за ста ла ся вер най 

усім агуль на ча ла ве чым каш тоў нас цям, імк ну-

ла ся быць чуй ным нер вам гра мад ска га жыц ця 

і мно гія свае ду хоў ныя ўзлё ты сцвер дзі ла, на 

вя лі кі жаль, са ма ах вяр нас цю ге ні яль ных сва іх 

паэ таў. Трэ ба па мя таць, што знач ная част ка 

мі ну ла га ста год дзя ў Кі таі пры па ла на «по шу кі 

бу ду чы ні», а гэ ты пра цэс заў сё ды спа лу ча ны 

з дра ма тыз мам і на ват тра гіз мам, і не маг лі 

апы нуц ца ўба ку ад са мо га по сту пу гіс то рыі 

тыя твор чыя сум лен ныя лю дзі, хто ўсім сэр-

цам жа даў свай му на ро ду і до лі, і во лі.

— Сён ня ма ла чы та юць паэ зію... Ві даць, 

яшчэ мен шая ўва га да пе ра клад ной паэ-

зіі. І ўсё ж вы ад важ на ўзя лі ся за та кую 

пра цу... Што най бо льш пад штур хоў ва ла?

— І са праў ды, у на шы дні ба га та ча го з 

са мых каш тоў ных ду хоў ных скар баў све ту і 

не ба чыц ца, і не чу ец ца мно гі мі і мно гі мі. Але 

гэ та з'я ва ча со вая. Не мо жа ча ла век доў-

га сіл ка вац ца што дня ад ным пе ра со ле ным 

бар шчом. За хо чац ца яму не ка лі і ін ша га 

хар чу. У тым лі ку і ду хоў на га. Мы на ват ужо 

і не пры гад ва ем сёння, з яко га ама раль на-

га бру ду вы рас та ла эпо ха Ад ра джэн ня — 

ба чым толь кі зі хот ную вяр шы ню ай сбер га. 

І са ма шмат вя ко вая гіс то рыя раз віц ця кі тай-

скай паэ зіі яск ра ва га во рыць пра тое, што 

ў ча ла ве чай ду шы не вы сты вае да ас тат ку 

па трэ ба ў паэ тыч ным сло ве на ват у са мыя 

не спры яль ныя для яго ўспры ман ня ча сы. 

Бы ва лі і ўзлё ты, і за ня па ды. Але ду хоў ная 

моц кан дэ нса ва ла ся ня спын на. І сёння ў 

маш та бах уся го ча ла вец тва, усіх кра ін све-

ту мы ма ем са праў ды на дзей ны ду хоў ны 

пад му рак, на якім без су мнен ня вы ста яць і 

на ша, і ўсе на ступ ныя па ка лен ні зям лян. Нас 

тры ма ла, тры мае і бу дзе тры маць у ду хоў-

най раў на ва зе гэ тая спад чын ная энер ге ты ка 

веч нап ры сут най кла сі кі. Ні ко лі не знік не ў 

ча ла ве чым сэр цы ці ка васць да жыц ця па-

пя рэд ні каў. Кож ны ра зум ны ча ла век за хо ча 

па чарп нуць іх во пыт, каб больш упэў не на 

кро чыць на пе рад, каб мець маг чы масць 

за зір нуць у да ля гля ды. І мне, пас ля пе ра-

ства рэн ня на род ную мо ву тво раў мно гіх 

паэ таў з ба га тай кі тай скай гіс то рыі, не за-

ха це ла ся ад сту пац ца да лё ка ад паэ тыч най 

су час нас ці гэ та га вя лі ка га на ро да. Ха це-

ла ся ўба чыць на свае во чы, усім сэр цам 

ад чуць, якія вы ні кі да лі муж ныя кло па ты і 

на ма ган ні па пя рэд ні каў — чым ад гу ка юц ца 

сён ня. Вель мі ўсце шы ла тое, што паэ зія Кі-

тая двац ца та га ста год дзя не стра ці ла сва ёй 

ду хоў най мо цы.

— Ці шмат у ёй ад па вед най ча су 
ры то ры кі?

— Амаль усю змес та вую част ку бу ду чай 

бе ла рус ка моў най ан та ло гіі кі тай скай паэ зіі 

ХХ ста год дзя мы з яе ўкла даль ні кам узя лі 

з трох ан та ла гіч ных збор ні каў, што вы да-

ва лі ся і ў мі ну лым, і ў но вым ста год дзі. Як 

пе ра клад чык, я вы бі раю ўжо з вы бра на га. 

А ў ан та ло гіі, па га дзі це ся, трап ляе, па він на 

трап ляць заў сё ды най леп шае. Пер шая па-

ло ва ХХ ста год дзя ў Кі таі, мож на ска заць, 

ужо кла січ на ад ста я ла ся. Тут цэ лае су зор'е 

зна ка вых ім ёнаў, ся род якіх і Вэнь Ідо, і Інь 

Фу, і Ху ан Цзунь сянь. Дый блі жэй шыя да 

нас, Ай Цін і Го Ма жо, ска жам, зор кі пер шай 

ве лі чы ні. А па між та кіх зо рак па зна чыц ца 

свят лом не ўсім вы па дае. Але ўсё ж та кі сто 

паэ таў за ста год дзе на бі ра ец ца. Яны ўсе і 

ці ка выя, і роз ныя, кож ны з іх вы лу ча ец ца 

не чым ад мет ным. Ча сам гэ тыя ад мет нас ці 

ня ўлоў ныя, але яны ёсць, ме на ві та яны ўпры-

гож ва юць плён пра цы та го ці ін ша га твор цы. 

Спа лу ча ныя ў ад ным ча са вым лан цу гу, ба га-

та ча го ад кры ва юць но ва га з ма ла вя до ма га 

нам кі тай ска га жыц ця. Мы з укла даль ні кам 

вы бу да ва лі свое асаб лі вую кні гу кі тай ска га 

лё су. Мне аса біс та ў ёй па да ба ец ца вя лі кая 

пра га жыц ця, умен не ца ніць на ват ня знач нае, 

па-са праўд на му ра да вац ца і за сму чац ца, лю-

біць і ша на ваць сваю Баць каў шчы ну, ве даць 

яе гіс то рыю, уз мац няць ду хоў ныя і ін тэ ле кту-

аль ныя сі лы — усё тое, што мы ма ем пра ва 

на зваць кі тай скім ап ты міз мам.

— Хто бо лей за ўсіх з паэ таў Кі тая ХХ 

ста год дзя прый шоў ся вам па ду шы, най-

бо льш за ча піў сар дэч ныя пе ра жы ван ні, 

пры му сіў раз ва жаць пра яго фе но мен?

— Гэ та, без умоў на, юны Інь Фу. Га ды яго 

жыц ця на ступ ныя — 1909—1931. Па эт быў 

рас стра ля ны ў лі ку 23 рэ ва лю цы я не раў 8 лю-

та га 1931 го да ў за сцен ках га мінь да наў скай 

ахран кі. Сын ба га тых баць коў, ён у твор час ці 

стаў на аба ро ну абяз до ле ных, пі саў муж ныя 

гнеў ныя вер шы. У свой двац цаць адзін год ён 

па кі нуў знач ную па мас тац кіх вар тас цях спад-

чы ну. І, за ўва жу, не ма лую па аб' ёме. Мож на 

толь кі ўя віць, коль кі гэ ты ле ген дар ны юны ге-

ній змог бы яшчэ зра біць і для кі тай скай, і для 

су свет най паэ зіі! Маё сэр ца за ба ле ла па ім з 

гэт кай жа сі лай, як ба ле ла і ба ліць па на шым 

юным ге ніі Мак сі ме Баг да но ві чу.

— Ва ша па ра да ма ла дым пе ра клад чы-

кам, якія імк нуц ца да нес ці да су час ні ка 

паэ зію Кі тая, якія толь кі сту па юць на ні ву 

зна ём ства з вя лі кай мас тац кай пра сто-

рай...

— Смя лей сту пай це на ду хоў ныя пра сто-

ры гэ тай не аб сяж най у ча се кра і ны! Паэ зія Кі-

тая — гэ та вя лі кі згус так ча ла ве чай энер гіі, та кі 

пры дат ны ўся му ча ла вец тву для паў на кроў на-

га раз віц ця. Вя лі кі Кі тай — адзі ная цы ві лі за цыя 

ў све це, якая раз ві ва ец ца бес пе ра пын на на 

пра ця гу мно гіх ты ся ча год дзяў, і яе ду хоў ны 

во пыт, за на та ва ны і ў паэ тыч ным сло ве, над-

звы чай пры дат ны для дня сён няш ня га.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО



Лі та ра тур ныя су вя зіЛі та ра тур ныя су вя зі  

Вя лі кая паэ тыч ная цы ві лі за цыя
Ці лёг ка 

пе ра кла даць 
кі тай скіх паэ таў?

Мі ко ла МЯТ ЛІЦ КІ — лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, лаў рэ ат Спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Па эт, пе ра клад чык, пуб лі цыст. Шмат твор чых на ма ган няў 
мас так сло ва пры клаў і пра цяг вае пры кла даць для пе ра ўва саб-
лен ня паэ зіі роз ных на ро даў све ту на бе ла рус кую мо ву. Дзя ку-
ю чы Мі ка лаю Мі хай ла ві чу, па ба чы ла свет бе ла рус кая кні га Абая 
«Стэ па вы пра стор», за якую ў Ка зах ста не наш бе ла рус кі твор ца 
быў ад зна ча ны між на род най прэ мі яй «Алаш». Вы да дзе на і пад-
рых та ва ная Мі ко лам Мят ліц кім кні га пе ра кла даў кі тай скай паэ зіі 
«Пад кры ла мі Дра ко на: Сто паэ таў Кі тая». Ця пер пе ра клад чык 

за вяр шыў пра цу над яшчэ ад ной ад мыс ло вай ан та ло гі яй, у якой са бра ны яго пе ра-
кла ды тво раў паэ таў Кі тая мі ну ла га ста год дзя.


