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Ро лю пер ша дру ка ра ў фар мі-
ра ван ні бе ла рус кай ідэн тыч-
нас ці пра ана лі за ва лі пад час 
прэ зен та цыі но вай кні гі.

Кні гу «Фран цыск Ска ры на. Са 
слаў на га го ра да По лац ка» прэ зен-
та ва лі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 
Бе ла ру сі. У вы дан не, ство ра нае 
дзя ку ю чы су поль най пра цы На цы-
я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі і вы-
да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра», 
увай шлі на ры сы і ар ты ку лы Усе-
ва ла да Іг на тоў ска га, Вац ла ва Лас-
тоў ска га, Мак сі ма Га рэц ка га, Кан-
дра та Кра пі вы, Ула дзі мі ра Ка рат-
ке ві ча, Але ся Ада мо ві ча ды ін шых 
вя до мых бе ла ру саў, пры све ча ныя 
по ста ці Фран цыс ка Ска ры ны. Тэкс-
ты зме шча ныя ў ча ты рох раз дзе лах 
(«Дзеі Ска ры ны», «Сло ва Ска ры-
ны», «Сла ва Ска ры ны», «Су свет 
Ска ры ны»), каб аха піць асноў ныя 
мо ман ты жыц ця і твор час ці пер ша-
дру ка ра.

— Кні га «Фран цыск Ска ры-
на. Са слаў на га го ра да По лац ка» 
па ба чы ла свет, дзя ку ю чы цэ ла му 
ста год дзю на ма ган няў бе ла ру саў: 
ву чо ных, жур на ліс таў, па лі ты каў, 
гра мад скіх і цар коў ных дзея чаў, 
якія так ці інакш пра ца ва лі над воб-
ра зам, ус пры ман нем і ра зу мен нем 
пер ша дру ка ра, — рас ка заў укла-
даль нік кні гі, на мес нік ды рэк та-
ра па на ву ко вай ра бо це і вы да-
вец кай дзей нас ці Нацыянальнай 
бібліятэкі Алесь СУ ША. — Ска ры-
на — ру кат вор ны воб раз. Брон за-
вая скульп ту ра на ўва хо дзе ў На-
цы я наль ную біб лі я тэ ку — гэ та тое, 
што зна хо дзіц ца ў га ло вах бе ла ру-
саў, што мы ра зу ме ем пад Фран-
цыс кам Ска ры нам, а не тое, чым ён 
на са мрэч з'яў ляў ся. Сён ня бе ла ру-
сы па чы на юць іна чай гля дзець на 
са міх ся бе, мя ня юц ца срод кі рэ прэ-
зен та цыі на цы я наль най куль ту ры, 
і па сту по ва ўзні кае но вая фор ма 
ра зу мен ня Ска ры ны.

Хто та кі Фран цыск Ска ры на? Пер-
ша дру кар, асвет нік, гу ма ніст, док тар 
ме ды цын скіх на вук, сла ву ты вы пуск-
нік Па ду ан ска га ўні вер сі тэ та і... зу сім 
не вя до мая асо ба. У ней кім сэн се ён 
стаў лак му са вай па пер кай бе ла рус-
кас ці — по стаць пер ша дру ка ра ўзня-
ла ся на па верх ню з глы бі ні гіс то рыі 
толь кі ў 1909 го дзе. Да та го ча су — 
не каль кі ста год дзяў маў чан ня. Алесь 
Су ша пры зна ец ца, што для яго ста ла 
ад крыц цём тое, што бе ла ру сы фак-
тыч на ства ры лі Ска ры ну, ка лі па ча лі 
звац ца бе ла ру са мі, ка заць пра сваю 
на цы я наль ную ад мет насць і са ма быт-
насць, зма гац ца за пра ва быць на цы-
яй і мець асоб ную дзяр жаў насць. Кні-
га «Фран цыск Ска ры на. Са слаў на га 
го ра да По лац ка» прэ зен туе чы та чам 
не прос та асо бу пер ша дру ка ра, а тое, 
як праз воб раз Фран цыс ка Ска ры ны 
кан стру я ва ла ся цэ лая на цыя.

Ка лі на па чат ку ХХ ста год дзя 
бе ла ру сы звяр ну лі ся да Ска ры ны, 
ад на віць яго жыц цё і твор часць да-

па маг лі ран нія пуб лі ка цыі за меж ных 
да след чы каў — ра сій скіх, поль скіх, 
чэш скіх, ня мец кіх, лі тоў скіх ды ін-
шых. Да рэ чы, юбі лей на ша га пер-
ша дру ка ра ўне се ны ў Ка лян дар па-
мят ных дат ЮНЕС КА і шы ро ка ад-
зна ча ец ца не толь кі ў Бе ла ру сі. Так, 
4 мая ў Віль ні па ча ло ся еў ра пей скае 
тур нэ між на род на га вы ста вач на га 
пра ек та «Да ро га мі Ска ры ны з Бел-
газп рам бан кам». У На цы я наль ным 
му зеі «Па лац вя лі кіх кня зёў лі тоў-
скіх» лі тоў цы ўпер шы ню су стрэ нуц-
ца з ары гі на лам «Ма лой па да рож най 
кніж кі», на дру ка ва най Фран цыс кам 
Ска ры нам у 1522 го дзе ў Віль ні, і 
кні гай «Іоў», вы лу ча най для ўдзе лу 
ў пра ек це са збо ру Нацыянальнай 
бібліятэкі. Акра мя кніж ных экс па на-
таў, для еў ра пей ска га гле да ча пад-
рых та ва ны да ку мен таль ны фільм 
пра жыц цё і твор часць Фран цыс ка 
Ска ры ны, а так са ма па да рож жа ў 
май стэр ню дру ка ра пры да па мо зе 
шле ма вір ту аль най рэ аль нас ці.

Прэ зен та цыя кні гі «Фран цыск 
Ска ры на. Са слаў на га го ра да По-
лац ка» так са ма не абы шла ся без 
ін тэр ак ты ву. Ідэю вы дан ня ў но-
вай ды ары гі наль най фор ме пра-
дэ ман стра ва ла жар тоў нае ані ма-
цый нае ві дэа, дзе агу чы лі дум кі 
су час ных бе ла ру саў пра Фран цыс-
ка Ска ры ну.

— Да сле да ван ні, пры све ча ныя 
пер ша дру ка ру, па ча лі ся 100 га доў 
та му, ідуць за раз і пра цяг нуц ца 
заўт ра. Бу дзе яшчэ шмат кніг пра 
Фран цыс ка Ска ры ну, бо ён — ле-
ген да, на ша ява і бу ду чы ня, — ка жа 
па эт, пра за ік, га лоў ны рэ дак тар 
вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту-
ра» Вік тар ШНІП. — Алесь Су ша 
знай шоў шмат ці ка вых ма тэ ры я лаў, 
і нам да вя ло ся вы бі раць, што з іх 
на дру ка ваць у кні зе. У вы ні ку атры-
ма ла ся цу доў нае вы дан не, не паў-
тор нае па змес це і афарм лен ні.

Да р'я ЧАРНЯЎСКАЯ
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Лі та ра ту раЛі та ра ту ра  ��

ФРАН ЦЫСК СКА РЫ НА 
ЯК ІН ДЫ КА ТАР СА МА СВЯ ДО МАС ЦІ

Не ча ка ны скан дал уз ва-
рух нуў ці хую па верх ню чыс-
цют ка га во зе ра бе ла рус кай 
эст ра ды. Хва лі — уз ру шэн ня 
ці абу рэн ня (ці за адзін ці за 
дру гі бок) — пай шлі да лё ка, 
атры ма лі рэ за нанс: Ха нок су-
праць вы ка ры стан ня яго пе-
сень СА МЫ МІ ты ту ла ва ны мі 
сён ня ай чын ны мі ар тыс та мі... 
Са праў ды дзіў на: усе ж на шы, 
і та кія бліз кія, ха ро шыя лю дзі. 
І Ядз ві га Па плаў ская ў скла-
да най, вель мі эма цы я наль най 
сі ту а цыі, у якой не маг чы ма ёй 
не спа чу ваць, і не маг чы ма не 
зра зу мець: той ве чар, ка лі гу-
ча лі пес ні дзе ля ўспа мі наў пра 
Аляк санд ра Ці ха но ві ча, для яе 
быў больш, чым вы ступ лен не 
на сцэ не (маг чы ма, та му яна 
ўпус ці ла фар маль нас ці, звы чай ныя 
для кан цэр та?). Гэ та быў ве чар-ВЯ-
ЧЭ РА, на са ра ка ві ны, ку ды за пра сі лі 
сяб роў. І ўсе гэ та зра зу ме лі...

Прын цы по ва не па га дзіў ся зра зу-
мець Эду ард Ся мё на віч: ён-та пры-
сут ні чаў на кан цэр це. З фар маль-
на га бо ку гэ та так. І з фар маль на га 
бо ку свя шчэн нае аў тар скае пра ва — 
най вы шэй за ўсё. За лю дзей, якія 
жы выя, і ім ба ліць; за тых, якіх ужо 
ня ма, і якім, ус пом ніў шы на ша га са-
ма га ма раль на га пісь мен ні ка Ва сі ля 
Бы ка ва, ужо не ба ліць. Та ды, ка лі мы 
чы та лі гэ тую апо весць, то ра зу ме лі, 
што па-ча ла ве чы, а што — не. І як жа 
ра зу мець, ча го са праў ды хо ча Эду-
ард Ся мё на віч, та му што сам ён то 
на гад вае пра фі нан са выя аба вяз кі 
спе ва коў, то яго ні бы та «гро шы не ці-
ка вяць», ён толь кі за спра вяд лі васць, 
не за леж на ад ца ны пы тан ня. Та му 
што ў кан цэр це са праў ды ге роі — не 
толь кі ар тыс ты, але і аў та ры пе сень. 
Але і Ядз ві гу Па плаў скую зра зу мець 
мож на: ка лі б гу ча ла шмат ім ёнаў, то 
за імі згас ла б тое імя, дзе ля яко га 
яна ўсё гэ та ар га ні за ва ла.

І Эду ар да Хан ка зра зу мець мож-
на не толь кі з пунк ту гле джан ня 
Кан сты ту цыі і аў тар ска га пра ва. Бо 
Эду ард Ся мё на віч — больш, чым 
кам па зі тар. Спра ва не столь кі ў яго 
вы со кай, вель мі вы со кай му зыч най 
аду ка цыі, якую ён атры маў у Мас коў-
скай кан сер ва то рыі: та кая аду ка цыя 
да ва ла пад ста вы ства раць маш таб-
ныя му зыч ныя тво ры, але ён ад даў 
пе ра ва гу та му, каб ства раць пес ні. 
Хі ты. Іх спя ва лі топ-ар тыс ты СССР, 
ад на Пу га чо ва ча го вар тая. Яны 

вель мі хут ка (на дзі ва, знач на хут-
чэй, чым маш таб ныя ака дэ міч ныя 
тво ры) пры но сі лі сла ву аў та ру.

Па вод ле та го, як жы лі, як доў га 
тры ма лі ся яго хі ты на пі ку па пу ляр-
нас ці, кам па зі тар прый шоў да ра-
зу мен ня за ко наў, якім пад па рад-
коў ва ец ца шоу-біз нес — са вец кі ці 
су свет ны. Эду ард Ха нок пра па на ваў 
улас ную «тэ о рыю хва ляў», якую аб-
грун та ваў на пры кла дзе са вец кіх 
ар тыс таў, з які мі быў зна ё мы і за 
твор час цю якіх на зі раў.

Кры ху больш за 20 га доў та му на 
ста рон ках «Звяз ды» мы ўпер шы ню 
звяр ну лі ся да «тэ о рыі хва ляў» Эду-
ар да Хан ка. Сам аў тар тлу ма чыў 
за ко ны па пу ляр нас ці, з кан крэт ны-
мі пры кла да мі. Са мым яск ра вым 
пры кла дам для яго ста ла як раз Ала 
Ба ры саў на, чыя па пу ляр насць, на 
дум ку тэ а рэ ты ка, ста ла зні жац ца. 
На дум ку аў та ра тэ о рыі, пяць-шэсць 
га доў мож на пра тры мац ца на пі ку 
хва лі — і па чы на ец ца спад, ці ка-
васць зні жа ец ца і ча ла ве ка на огул 
мо гуць за быць. І та ды па трэб ныя 
ін шыя на го ды, каб уз няць чар го вую 
хва лю: плас тыч ныя апе ра цыі, пра 
якія га во рыць уся кра і на, но выя му-
жы, якіх аб мяр коў ва юць... Ды што 
там ка заць, лю бы скан дал, згод на 
з тэ о ры яй Хан ка, здоль ны ўзняць 
но вую хва лю ці ка вас ці да ар тыс та, 
пас ля ча го ў яго зноў кан цэр ты, гаст-
ро лі, за роб кі...

Тэ орыя Хан ка ме ла рэ за нанс. Ён 
яе па пу ляр на вы клаў на пры кан цы 
90-х га доў у кні зе і пас ля з'яў лен ня 
«Пу-га-чоў-шчы-ны!» здо леў пры цяг-
нуць ці ка васць ужо да ся бе, стаў за-

па тра ба ва ным, на ват у Маск ве. 
Бы ло шмат ін тэр в'ю, су стрэч, 
дзе Эду ард Ха нок тлу ма чыў 
сут насць свай го вы на ход ніц-
тва, атры маў шы... сваю хва лю 
па пу ляр нас ці на бы лой вя лі кай 
пост са вец кай пра сто ры.

Яна пай шла на спад, ві даць, 
та ды, ка лі па крыў джа ная Пу га-
чо ва за па тра ба ва ла пуб ліч на-
га пра ба чэн ня ад Хан ка, які для 
яе быў най перш кам па зі та рам, 
аў та рам не каль кіх пе сень, што 
ста лі па пу ляр ны мі ў яе вы ка нан-
ні. І тут ін та рэс быў уза ем ны: 
гэ та го нар, ка лі пер шая спя вач-
ка кра і ны бя рэ для вы ка нан ня 
твае пес ні.

Эду ард Ся мё на віч на са мрэч 
і гэ та вы дат на ра зу мее: шмат 
што ў пос пе ху пес ні за ле жыць 

ад ар тыс та — яго ва каль ных якас цяў, 
та лен ту, ха рыз мы. Але той мо мант, 
ка лі вы ка наў ца за бяс печ вае па пу ляр-
насць і вя до масць кам па зі та ру, аў тар-
скае пра ва не ад люст роў вае. А тут не 
ўсё так прос та. Бо на ват у не ка то рых 
пе сень Хан ка бы ло па не каль кі вы-
ка наў цаў, але толь кі адзін з іх змог 
пе ра тва рыць твор у шля гер. На прык-
лад, «Зі ма» ста ла па пу ляр най дзя ку-
ю чы Эду ар ду Хі лю (хоць спя ва лі яе і 
ін шыя), а пес ня «Здрав ствуй, чу жая
милая» ні бы та ча ка ла Аляк санд ра 
Са ла ду ху. Ды ў ад ным ін тэр в'ю сам 
Эду ард Ха нок пры зна ваў ся, што «Жу-
раў лі ка» ды «Пес ню пер ша клас ні ка» 
са ма Пу га чо ва «на яго ва чах зра бі-
ла» — у тым вы гля дзе, у якім гэ тая 
пес ня прый шла да слу ха чоў. Ды і тое 
ж у да чы нен ні да сла ву тай «Ма лі наў-
кі», ці вось яшчэ цы та та Хан ка з ін тэр-
в'ю на конт пес ні «Вы шу мі це, шу мі це, 
на да мною бя ро зы», які ў яе быў бы 
лёс: «Ка лі б яна не спа да ба ла ся са-
ліс ту «Сяб роў» Ана то лю Яр мо лен ку, 
які да вёў яе да ро зу му...» Але гэ та 
Эду ард Ха нок ка заў, ка лі ўжо па лі чыў, 
што пе ра рос пра фе сію кам па зі та ра і 
стаў тэ а рэ ты кам (і жыў гэ тым).

Але ад пра ца ва ная тэ о рыя ўжо ад-
пра ца ва ла ся. Прай шоў час... Жыц цё 
та кое: ча сам пры хо дзіц ца вяр тац ца ў 
мі ну лае і зноў лі чыць ся бе най перш 
кам па зі та рам. Ак тыў на на гад ваць 
пра гэ та, сцвяр джа ю чы пра вы кам-
па зі та ра (якія не над та хва ля ва лі 
тэ а рэ ты ка).

Но вая хва ля?
Ла ры са ЦІ МО ШЫК. 

tsimoshyk@zviazda.by
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Улас ны по глядУлас ны по гляд  ��

ПА ПРА ВЕ ТЭ А РЭ ТЫ КА,
аль бо Як зра зу мець Эду ар да Хан ка?

Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  ��

БЕ ЛА РУ СЫ 
ЧЫ ТА ЮЦЬ?

За вяр шыў ся пер шы этап пра ек та movabox
У лі ку пры чын, ча му яны не чы та юць кні гі, мно гія бе ла ру сы 
на зы ва юць ня ве дан не. Ня ве дан не ім ёнаў су час ных аў та раў, 
мес цаў, дзе знай сці но выя вы дан ні, ды і ў цэ лым скеп тыч нае 
стаў лен не да на шай лі та ра ту ры, су мнен ні, што твор на бе ла-
рус кай мо ве мо жа са праў ды за ха піць. І праў да, спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, што ў на шай кра і не, каб су стрэц ца з кні гай, 
па тэн цый ны чы тач па ві нен быць пры нам сі за ці каў ле ны ў гэ-
тым, ма ты ва ва ны да на быц ця ці хоць бы ах во чы па зы чыць 
вы дан не ў сяб ра. Та му, каб ар га ні за ваць «зна ём ства» шы ро-
кай пуб лі кі з су час най бе ла рус кай лі та ра ту рай, раз на стай-
ны мі кні га мі, кам па нія velcom паў го да та му рас па ча ла пра ект 
movabox.

Ця гам шас ці ме-
ся цаў чы та чы зна-
ё мі лі ся з кні га мі — 
удзель ні ка мі пра ек-
та. Яны атры ма лі 
маг чы масць стац ца 
свед ка мі пры год 
Пра нці ша Вы рві ча, 
здзейс ніць ванд роў-
ку па ка зач ным ле-
се ра зам з «Дзець мі 
Алін дар кі», па быць 
ху лі га на мі, па чы таў шы вер шы са збор ні ка «Дзя цел і дуп ло» і за глы-
біц ца ва ўлас ны кос мас праз кні гу «Ра дзі ва «Пру док». Не ка то рыя 
шчас ліў чы кі ме лі шанц зай мець скрын кі з ар тэ фак та мі, а не ка то-
рыя — аса біс та па зна ё міц ца з лю бі мы мі аў та ра мі. У ме жах пра ек та 
ад бы ла ся так са ма дыс ку сія пра су час ную бе ла рус кую дзі ця чую 
лі та ра ту ру, а ў ка вяр нях ста лі цы і ся мі ін шых га ра доў кра і ны бы лі 
ўста ноў ле ныя скрын кі для бяс плат на га бе ла рус ка моў на га бук кро сін-
гу, на поў не ныя кні га мі су час ных ай чын ных пісь мен ні каў.

Як ад зна чыў пад час за ключ най ім прэ зы кі раў нік ад дзе ла брэнд-
ме недж мен ту кам па ніі velcom Змі цер КУР ЛО ВІЧ, за час рэа лі-
за цыі пра ек та спе цы яль ны сайт на ве да ла ка ля 50 ты сяч ча ла век. 
Больш за 20 ты сяч прай шлі ад мыс ло ва рас пра ца ва ныя тэс ты па 
кні гах. На кож ную скрын ку movabox, што змя шчае ар тэ фак ты, звя-
за ныя з сю жэ там вы дан няў — удзель ні каў пра ек та, прэ тэн да ва ла 
ка ля 110 ча ла век, якія па кі ну лі свае кан так ты для су вя зі.

Кож ны з пісь мен ні каў — удзель ні каў пра ек та так са ма атры маў 
но вы во пыт уза е ма дзе ян ня з пуб лі кай. Нех та ад зна чыў не ча ка насць 
но ва га «ўва саб лен ня, апрад меч ван ня» тво ра ў скрын ках movabox, 
хтось ці па лі чыў пра ект і яго шы ро кі гра мад скі рэ за нанс до ка зам 
та го, што і ў су час най Бе ла ру сі пра ца пісь мен ні ка не мар ная. Але 
ўсе па га дзі лі ся з ад ным: пра ект яшчэ раз па цвер дзіў, што на ша 
лі та ра ту ра жыц ця здоль ная, паў на вар тас ная і ці ка вая. Вар та толь кі 
па ка заць чы та чу шлях да кні гі, зра біць больш шы ро кай і да ступ най 
ін фар ма цыю пра яе.

Да рэ чы, на гэ тым movabox не раз віт ва ец ца з чы та ча мі. Скрын кі 
для бук кро сін гу час ад ча су бу дуць па паў няц ца но вы мі вы дан ня мі, 
а атры маць па ра ду пра кні гу, якую вар та бы ло б пра чы таць, мож-
на дзя ку ю чы но ва му сэр ві су movabot, што пра цуе пры пад трым цы 
сай та knіharnіa.by.

За ста ец ца спа дзя вац ца, што для мно гіх пра ект ста не толь кі пер-
шым кро кам да моц на га сяб роў ства з бе ла рус кай лі та ра ту рай, што 
зна ём ства з кні га мі, якое ўжо ад бы ло ся, пад штурх не да пра чы тан-
ня ін шых тво раў зга да ных аў та раў (а яны, да рэ чы, вар тыя ўва гі), а 
эфект ад movabox, па да грэ ты пад трым кай СМІ, шы ро кай рэ кла май 
у са цы яль ных сет ках, ці ка вы мі ім прэ за мі і су стрэ ча мі з аў та ра мі, не 
ста не ма лан ка вым і ка рот ка ча со вым.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by
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