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— Мі ко ла, ня даў на ў 

ба ры саў скай біб лі я тэ цы 

экс па на ва ла ся вы стаў ка 

ра бот ва ша га баць кі. Вы 

з сям' ёй ад чу лі па трэ бу 

са браць ра зам не ка то рыя 

яго ра бо ты і прад ста віць 

пуб лі цы?

— Ар га ні за ваць вы стаў-

ку бы ло ідэ яй май го баць-

кі — пла на ваў зра біць яе да 

свай го 65-год дзя. Пад рых-

тоў ка ад бы ва ла ся ў апош ні 

год жыц ця, ён не су ма ваў... 

Ад нак паз ней усё ар га ні за-

ва ла ма ці. Боль шасць вы-

стаў ле ных кар цін — з іх з 

баць кам до ма. Шмат ра бот 

на вы стаў ку прад ста ві лі ар-

га ні за цыі або лю дзі, парт-

рэ ты якіх ён пі саў, — лі та-

раль на зня лі са сцен сва іх 

ква тэр. А ў мя не аса біс та 

до ма ві сіць вя лі кая гра вю ра 

з вы явай Ска ры ны, — гэ та 

быў баць каў лю бі мы дзе яч, 

якім ён вель мі за хап ляў ся. 

У яго шмат ра бот, пры све-

ча ных Ска ры ну.

— Як ду ма е це, ча му 

Мі ко ла Ры жы на столь кі 

за хап ляў ся гіс та рыч най 

тэ май?

— Бо ён бе ла рус — гэ та 

нар маль ная прак ты ка для 

ча ла ве ка, які жы ве ў сва ёй 

кра і не. Ці ка віц ца сва і мі ка-

ра ня мі, ве даць, хто ты і што, 

хто тыя лю дзі, якіх вар та ста-

віць у прык лад ін шым. Трэ ба 

ра зу мець, што мой баць ка 

агу лам не прос та за хап ляў-

ся куль ту рай, ён лю біў мес-

ца, у якім жыў. І вель мі шмат 

ча су і энер гіі на кі роў ваў на 

тое, каб у на шым два ры бы-

ло ўсё доб ра. З дзя цін ства, 

як мы пе ра еха лі ў но вы дом, 

які ста яў на пуст цы, мы з 

баць кам кож ны год увес ну і 

ўво сень аддавалі шмат сіл, 

каб гэ ты не вя ліч кі ка ва лак 

зям лі стаў зя лё ны, — се я лі 

тра ву, га ра дзі лі не вя ліч кія 

пло ці кі, каб яе не вы тап та лі, 

са дзі лі кус ці кі і дрэ вы. Дрэ-

вы час та гі ну лі — то ла маў 

хтось ці, то аку рат там трэ ба 

бы ло ка му ні ка цыю пра вес ці, 

та му іх вы кар чоў ва лі — ад-

нак мы са джа лі зноў і зноў, 

урэш це мно гія пры жы лі ся, і 

за стаў ся та кі доб ры ўспа мін 

для жы ха роў го ра да.

— А вы са мі лю бі це Ба-

ры саў гэ так са ма моц на, як 

баць ка?

— Так, я люб лю гэ ты го-

рад. Я амаль дзесяць га доў 

жыў у ін шых мяс ці нах, ад нак 

по тым вяр нуў ся сю ды, ад крыў 

рэ ста ра цыю — у пер шую чар-

гу для мяс цо вых жы ха роў. І 

лю дзі са праў ды па ча лі аб' яд-

ноў вац ца. Ёсць пры кла ды, 

ка лі мес ці чы па зна ё мі лі ся 

тут і по тым па жа ні лі ся. Мы 

ро бім ме ра пры ем ствы, якія 

па він ны з'яд ноў ваць жы ха-

роў у пэў ныя са цы яль ныя 

гру пы. Што ты дзень па се ра-

дах ла дзяц ца кур сы «Мо ва 

на но ва», кан цэр ты ар га ні зоў-

ва юц ца, пра во дзіц ца гуль ня 

«Маз га бой ня».

— Да вай це вер нем ся 

да мас тац тва ва ша га та-

ты. Ён пі саў і гіс та рыч ныя 

сю жэ ты, і на цюр мор ты, і 

парт рэ ты, і пей за жы. Ці не 

бы ло гэ та пэў ным раз' яд-

нан нем яго ду шы, унут ра-

най кан ку рэн цы яй кі рун-

каў дзей нас ці?

— Каб на пі саць края від, 

па трэ бна бы ло на тхнен не, 

як і для на цюр мор та. А парт-

рэ ты баць ка ма ля ваў усё 

жыц цё, гэ та бы ло ра бо тай. 

Жы ва піс ныя парт рэ ты — 

толь кі іх част ка. Ён на ма-

ля ваў больш за 100 гра фіч-

ных парт рэ таў гіс та рыч ных 

асоб, — яны зроб ле ны і 

ўва соб ле ны ў роз ных сты-

лях, ад штэм пе ляў і ма рак 

да паш то вак. Ён шчыль на 

су пра цоў ні чаў з Бел пош тай, 

там за хоў ва юц ца яго ар хі-

вы. Шмат пра ца ваў у жан ры 

стан ко вай гра фі кі, афарм-

ляў мност ва кніг, пад руч ні-

каў, дзе так са ма трэ ба бы ло 

ма ля ваць парт рэ ты, у тым 

лі ку гіс та рыч ных асоб. У яго 

шмат экс ліб ры саў — і на іх 

так са ма вы яў ле ны ў асноў-

ным лю дзі, у шар жа вым ці 

звы чай ным парт рэ тным 

сты лі. Ка лі браць жы ва піс, 

то ён ад па чат ку імк нуў ся 

спра ба ваць но вае. І най-

перш гэ та на цюр мор ты. Яны 

бы лі ары гі наль ныя, ён скла-

даў ад мет ную кам па зі цыю. 

Заў сё ды сэр ца імк ну ла ся да 

род най зям лі, та му мож на 

па ба чыць на іх су хія га лін кі 

рас лін, гры бы, яб лы кі. З на-

цюр мор та мі яму ха це ла ся 

экс пе ры мен та ваць, вы на хо-

дзіць но вае, да да ваць пэў-

ныя фу ту рыс тыч ныя рэ чы, 

на прык лад, змя шаць края-

від і на цюр морт.

— Ёсць дзве ра бо ты, 

якія пад пі са ны «Без наз-

Іс нуе больш чым паў та-

ры ты ся чы пе ра кла даў 

Біб ліі на роз ныя мо вы 

све ту, і да іх да даў ся 

яшчэ адзін. Упер шы ню 

еван ге ліс ты за га ва ры лі 

на мо ве па ле шу коў.

«От як бу ло ́, як Ісу́с 

Хрыс то́с ро ды' вся. По ́сля 

за руч́ын Мат́ы ра Ёго ́Марій́і 

з Ё'сы пом, пы' рыд тым, як 

во ны' по бра лысь, стал́о вы-

до ма, шо Во на́ ма́е в жы воті ́

од Дух́а Свя то́го». Гэ та рад-

кі з пе ра кла ду Но ва га За-

па ве ту на за ход не па лес кую 

га вор ку, які зра біў вы дат ны 

бе ла рус кі мо ва знаў ца Фё-

дар Клім чук.

Па да ваць Свя тое Пі сан-

не на мо ве баць коў і дзя-

доў Фё дар Да ні ла віч па чаў 

яшчэ ў 1980-х га дах. «Пе-

ра клад вы кон ваў ся не вя лі-

кі мі ка ва лач ка мі. Звы чай на 

для пе ра кла ду браў ся адзін 

верш. Ча сам кры ху больш. 

Тэкст пра чыт ваў ся. За тым 

я ў дум ках пе ра мя шчаў ся 

ў Па лес ты ну пер шай па ло-

вы І ста год дзя н. э., ні бы та 

ста на віў ся не па срэд ным 

на зі раль ні кам тых па дзей, 

якія апі са ныя ў Но вым За-

па ве це. Зноў у дум ках пе-

ра мя шчаў ся ў Сі ма на ві чы 

па чат ку ХХ ста годд дзя. 

І рас па вя даў сва ім зем ля-

кам, прад стаў ні кам ста рэй-

ша га па ка лен ня тое, што 

па ба чыў. По тым гэ та па ве-

дам лен не за піс ваў», — ус-

па мі наў дыя лек то лаг. Для 

пе ра кла ду ён вы ка рыс тоў-

ваў Но вы За па вет на ста-

ра сла вян скай, рус кай, поль-

скай і ўкра ін скай мо вах.

Уя ві це: раз бу ра ец ца 

ста ры лад, ады хо дзіць ста-

рэй шае па ка лен не, і ўсё 

менш за ста ец ца нось бі таў 

тра ды цый най га вор кі, а ву-

чо ны пры свя чае сваё жыц-

цё пе ра кла ду кні гі на мо ву 

ад ной вёс кі — Сі ма на ві чы 

Дра гі чын ска га ра ё на Брэсц-

кай воб лас ці, у якой на ра-

дзіў ся. Ён быў упэў не ны, 

што дзя ку ю чы та кой пра цы 

не дасць род най га вор цы 

сыс ці ў ня быт. Але яму ўда-

ло ся зра біць ку ды больш. 

Пе ра кла ды Фё да ра Клім-

чу ка абу дзі лі ці ка васць да 

на род ных га во рак.

Цяж ка знай сці ча ла ве ка, 

які б больш ве даў пра дыя-

лек ты за ход не па лес кай зо-

ны. Фё дар Да ні ла віч мог рас-

ка заць пра асаб лі вас ці га во-

рак ці не кож най вёс кі гэ та га 

рэ гі ё на, пра лю дзей, якія 

там жы вуць і якія па хо дзяць 

з гэ тых на се ле ных пунк таў. 

Ён ве даў і спя ваў ты ся чу пе-

сень, за пі са ных на Па лес сі, 

ка жуць, не аб мі наў ні вод на га 

кан цэр та ці ім прэ зы. За хап-

ляў ся на род най куль ту рай і 

па пу ля ры за ваў яе. Фё да ра 

Клім чу ка на зы ва юць ад ным 

з па чы наль ні каў у бе ла рус-

кай эт на лінг віс ты цы, і са мыя 

пер шыя пра цы ён пры свя-

ціў тра ды цый най на род най 

ду хоў най куль ту ры род на га 

ся ла Сі ма на ві чы. Ву чо ны 

па кі нуў ка ля 250 на ву ко вых 

ар ты ку лаў, збор ні каў (між 

ін шым, су пра цоў ні кі Ака дэ-

міі на вук сё ле та пла ну юць 

пад рых та ваць да вы дан ня 

вы бра ныя тво ры свай го ка-

ле гі).

Фё дар Клім чук звяр нуў-

ся да сва іх зем ля коў з пра-

па но вай вы даць на роз ных 

па лес кіх га вор ках тво ры 

Льва Талс то га. Дзя ку ю чы 

на ма ган ням ву чо на га з'я-

ві лі ся так са ма пе ра кла ды 

на дыя лект Га ме ра, Го га ля, 

«Сло ва пра па ход Іга раў».

Пры жыц ці Фё дар Клім-

чук па спеў вы даць толь кі 

част ку пе ра кла ду Но ва га 

За па ве ту. На но вае поў нае 

вы дан не «Па лес кай Біб ліі» 

гро шы збі ра лі ся праз краў-

дфан дынг. І ака за ла ся, што 

па лес кія дыя лек ты ці ка выя 

не толь кі жы ха рам Бе рас-

цей шчы ны. На прэ зен та цыі 

«Но ва га За ві ту» гас цям не 

ха па ла мес цаў, але лю дзі 

га то вы бы лі дзве га дзі ны 

ад ста яць, толь кі б больш 

да ве дац ца пра па да ру нак, 

які Фё дар Клім чук зра біў 

для сва ёй ма лой ра дзі мы.

Фё да ра Да ні ла ві ча не 

ста ла тры ме ся цы та му... 

Але яго спра ва пра цяг вае 

жыць. Пад час свя точ най 

прэ зен та цыі «Па лес кай 

Біб ліі», мож на бы ло па чуць 

нось бі таў на род ных га во-

рак. Гур ты «Ра да», «Куд-

мень» спя ва лі пес ні, за пі-

са ныя на Бе рас цей шчы не, 

а ся мей ны тэ атр Ла ры сы 

і Аляк санд ра Быц ко вы-

ка рыс таў пе ра клад Біб ліі, 

зроб ле ны Фё да рам Клім-

чу ком для бат ле еч най ка-

ляд най па ста ноў кі. Сён ня 

на род ныя га вор кі за па тра-

ба ва ныя на ват ка рыс таль-

ні ка мі ін тэр нэ ту, ме на ві та 

на Бе рас цей шчы не за ра-

дзіў ся пра ект «Дыя лек ты 

Бе ла ру сі» (ін тэр ак тыў ная 

кар та), ку ды лю дзі ак тыў на 

да сы ла юць гу ка выя за пі сы, 

зроб ле ныя ў роз ных бе ла-

рус кіх вё сач ках.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НАВА.

Слоў ні цаСлоў ні ца

МО ВА БАЦЬ КОЎ 
ЗА СТА НЕЦ ЦА 

НА СТА ГОД ДЗІ...

Гас цёў няГас цёў ня

ЗЯ ЛЁ НАЯ
Як ажы ва юць па лот ны

«Мы бу дзем раз маў ляць га ла са мі сва іх дзя цей» — та кі мі сло ва мі скон чы ла ся 

ін тэр в'ю з ба ры саў ча ні нам Мі ко лам Ры жым, сы нам вя до ма га мяс цо ва га мас та ка, 

так са ма Мі ко лы Ры жа га. Міколу старэйшага ўсе вель мі лю бі лі ў го ра дзе і да гэ туль 

моц на цэ няць. Ці ка ва, што на ра бо тах баць кі так шмат вы яў ма ло га сы на — 

ён ра зам з ма ці ў вёс цы на се на жа ці, ён у ата чэн ні ма люн каў гіс та рыч ных асоб, 

ён до ма ў май стэр ні баць кі, дзе, аказ ва ец ца, трэ ба зра біць вы бар... 

Для сы на баць ка — узор па во дзі наў і та го, да ча го вар та імк нуц ца ў жыц ці. А для 

баць кі сын — не толь кі кры ні ца лю бо ві, ён і воб раз мас тац тва, які ця пер бу дзе 

пра маў ляць да нас бяс кон ца.

Гля дзіш на кар ці ны Ры жа га... Дак лад на пра пі са ныя, на сы ча ныя парт рэ ты. 

Але яшчэ больш ураж ва юць на цюр мор ты, зроб ле ныя ў жан ры гі пер рэа ліз му, — 

слі вы, яб лы кі, гры бы, на ма ля ва ныя на іх, «як жы выя». Так і хо чац ца пры дбаць 

та кое па лат но, каб па ся ліць гэ тае са до ва-ляс ное цар ства ў ся бе до ма. 

Най больш ураж ва юць дзве ня скон ча ныя ра бо ты Ры жа га — «Без наз вы». 

Зроб ле ныя ў да во лі спа кой най, пя соч най ка ла рыс ты цы, яны ад нак вабяць 

сва ім фан тас тыч ным спа лу чэн нем. На іх мы ба чым ся лян, якія згра ба юць 

се на, а ў цэнт ры, за мест ста гоў — зба ноч кі з квет ка мі — і ўсё гля дзіц ца вель мі 

ар га ніч на. Ці ка ва, што з ра бот, вы ка на ных у та кім брэй ге леў скім сты лі, 

Ры жы па чы наў у свае ма ла дыя га ды. Праў да, у сі лу роз ных аб ста він, 

пе ра хо дзіў на кры ху ін шую мас та коў скую сця жы ну. Ад нак са праўд ным 

мас та ком не пе ра ста ваў быць ні на хві лі ну свай го жыц ця, пра што мы 

па гу та ры лі з яго сы нам:


