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Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка 

накіраваў прывітанне 
ўдзельнікам і гасцям 
XXV Мінскай міжнароднай 
кніжнай выстаўкі-кірмашу 
і IV Міжнароднага сімпозіума 
літаратараў «Пісьменнік 
і час». «Гэты форум 
па праве лічыцца адной 
з найбольш яркіх падзей 
у жыцці Беларусі. 
За чвэрць стагоддзя ён набыў 
шырокую вядомасць і за 
межамі нашай краіны», — 
гаворыцца ў прывітанні. 
Прэзідэнт падкрэсліў, што 
духоўна-маральнае развіццё 
грамадства — найважнейшая 
задача беларускай дзяржавы, 
і немалаважную ролю ў 
гэтым, безумоўна, адыгрывае 
кніга. «Цяжка пераацаніць 
яе значэнне ў захаванні 
культурнай спадчыны 
пакаленняў, фарміраванні 
асобы і выхаванні 
патрыятызму, адукацыі 
і руху да прагрэсу», — 
адзначыў кіраўнік дзяржавы. 
Выключна важна, каб 
сумленнае і пранікнёнае слова 
пісьменніка заклікала да міру, 
узаемаразумення і гуманізму.

У адным павільёне размясціліся шмат краін ад-
разу. Усё проста, калі нават адна асобная кні-

га мае магчымасць прадстаўляць цэлую культуру, 
народ. Разам яны ўтвараюць збіральны вобраз ча-
лавецтва. Гэтымі днямі прыгледзецца да яго мож-
на, наведаўшы Мінскую міжнародную кніжную 
выстаўку-кірмаш.

Вялікі павільён прыкметны здалёк: сцягі ля ўва-
хода сабраліся ў карагод. Гэта інтрыгуе: далей, уну-
тры нечая прысутнасць у свеце падмацоўваецца 
раскрыццём асаблівасцяў гэтай прысутнасці. Яе 
зместу — сціслага ці бясконцага нават у сцісласці. 
А тут за некалькі дзён трэба распавесці шмат, і гэта 
імкненне больш за 30 краін, што сёлета прадстаўля-
юць свае кнігі. Віншаванне ад Прэзідэнта нашай 

краіны удзельнікам кніжнай выстаўкі-кірмашу 
зачытаў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі 
Прэзідэнта Беларусі Максім Рыжанкоў. На шыро-
кую прысутнасць пісьменнікаў розных краін звяр-
нуў увагу міністр інфармацыі Беларусі Аляксандр 
Карлюкевіч:

— Сёння сабраліся прадстаўнікі дзясяткаў краін, 
якія пакажуць кніжныя навінкі, раскажуць пра 
плённае супрацоўніцтва з Рэспублікай Беларусь, 
дзяржавай, якая пашанотна ставіцца да друкава-
най кнігі. Ужо той факт, што за мінулы год у краіне 
выдадзена каля 10 000 назваў кніг, гаворыць пра 
ўвагу дзяржавы і грамадства да выдавецкай спра-
вы. Гэта было б немагчыма ажыццявіць, калі б 
не былі аб’яднаныя намаганні дзяржавы і ўсіх 
выдаўцоў, усіх формаў уласнасці — грамадскай 

ці прыватнай. Мне здаецца, што гэтае свята дапа-
можа знайсці кожнаму з чытачоў нашай краіны 
тыя кнігі, якія цікавяць яго асабіста. Нам пры-
емна супрацоўнічаць з Пастаянным камітэтам 
Саюзнай дзяржавы ў арганізацыі такога знакавага 
мерапрыемства, як Міжнародны сімпозіум літа-
ратараў «Пісьменнік і час», заснавальнікамі якога 
з’яўляюцца Саюз пісьменнікаў Беларусі, Выдавецкі 
дом «Звязда», выдавецтва «Мастацкая літаратура». 
Вітаючы гэтую сустрэчу прадстаўнікоў літара-
турнай грамадскасці з 22 краін свету, Прэзідэнт 
Беларусі сказаў пра гуманізм, пра міралюбства, 
што павінны быць лейтматывам нашых зносін як 
унутры краіны, так і з іншымі краінамі свету.

КНІГІ, ШТО НАС КНІГІ, ШТО НАС 
ВЫБІРАЮЦЬВЫБІРАЮЦЬ

Увесь Сусвет цяпер у Мінску
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Падчас адкрыцця Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка і Прэзідэнт Украіны 

Пётр Парашэнка падчас тэлефоннай 
размовы абмеркавалі ход падрых-
тоўкі да I Беларуска-ўкраінскага фо-
руму, які плануецца правесці ў Гомелі 
ў кастрычніку. Дасягнуты дамоўле-
насці пра форму правядзення мера-
прыемства. Яшчэ адной тэмай для 
размовы кіраўнікоў дзяржаў стала 
развіццё ўзаемадзеяння ў сферы куль-
туры. У прыватнасці, маецца на ўвазе 
правядзенне Дзён культуры Украіны, 
а таксама ўдзел украінскіх артыстаў 
у шэрагу папулярных беларускіх фе-
стываляў, такіх як «Славянскі базар», 
«Александрыя збірае сяброў».

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў з 
80-годдзем галоўнага рэдакта-

ра газеты «Завтра» Аляксандра Пра-
ханава. «У нашай краіне Вас добра 
ведаюць і цэняць як выдатнага гра-
мадскага дзеяча, яркага публіцыста і 
таленавітага пісьменніка. Ваш глыбо-
кі патрыятызм з’яўляецца дастойным 
арыенцірам для ўсіх, каму неабыяка-
вы лёс Радзімы і сучаснага свету», — 
гаворыцца ў віншаванні. Прэзідэнт 
адзначыў, што асаблівай удзячнасці 
заслугоўвае ўклад Аляксандра Праха-
нава ў развіццё духоўных асноў Саюз-
най дзяржавы, ва ўмацаванне дружбы 
паміж брацкімі народамі Беларусі і 
Расіі.

Тэмы малой радзімы і братэрст-
ва славянскіх народаў стануць 

галоўнымі на рэспубліканскім свя-
це «Купалле» («Александрыя збірае 
сяброў»), які пройдзе 7—8 ліпеня ў 
аграгарадку Александрыя Шклоўска-
га раёна. Пра гэта паведаміў міністр 
культуры Юрый Бондар падчас па-
дагульняльнай калегіі галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Ма-
гілёўскага аблвыканкама. Галоўным 
мерапрыемствам свята будзе мюзікл 
«Малая радзіма», які рыхтуе рэжысёр-
ска-пастановачная група тэлеканала 
АНТ. Міністр таксама праінфарма-
ваў, што ў рэгіёне актыўна рыхтуюцца 
да Міжнароднага маладзёжнага тэа-
тральнага форуму «М@rt. кантакт» у 
Магілёве і Рэспубліканскага фесты-
валю нацыянальнай драматургіі імя 
В. І. Дуніна-Марцінкевіча ў Бабруйску.

У Мінску ўпарадкуюць размяш-
чэнне мультымедыйных экранаў 

для вонкавай рэкламы. Як паведаміў 
журналістам старшыня камітэта ар-
хітэктуры і горадабудаўніцтва Мін-
гарвыканкама Павел Лучыновіч, 
адпаведную схему плануецца рас-
працаваць ужо сёлета. Такая мера 
дасць магчымасць павысіць якасць 
рэкламных матэрыялаў і дызайн кан-
струкцый. Летась спецыялісты пачалі 
распрацоўку Правіл размяшчэння 
і ўтрымання сродкаў вонкавай рэ-
кламы, рэкламна-інфармацыйнага 
афармлення горада. Прааналізаваны 
досвед Масквы, Санкт-Пецярбурга, 
Кіева, Рыгі, Варшавы, Прагі. Цяпер 
дакумент праходзіць узгадненне. 
Адбыліся шматлікія абмеркаванні з 
членамі рабочай групы па рэкламе, у 
склад якой уваходзяць прадстаўнікі 
найбуйнейшых сеткавых ігракоў.

Кірмаш «Казюкі», які даўно стаў 
адной з самых значных падзей у 

культурным жыцці Гродна, 4 сакавіка 
зноў збярэ майстроў і рамеснікаў з 
Беларусі і Польшчы, паведамілі ў ад-
дзеле ідэалагічнай работы, культу-
ры і па справах моладзі Гродзенскага 
гарвыканкама. Галоўная асаблівасць 
кірмашу — вырабы ручной работы, 
якія прадставяць звыш 200 майс-
троў. «Казюкі» славяцца не толькі 
святочным гандлем, але і культурнай 
праграмай. Цырымонію адкрыцця і 
канцэрты праводзяць на трох мовах — 
беларускай, літоўскай, польскай. Ар-
ганізатары кірмашу — Гродзенскі гар-
выканкам і Гродзенскі гарадскі аддзел 
Саюза палякаў на Беларусі.

Агляд афіцыйных падзей ад 
Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Акцэнты тыдня:Акцэнты тыдня:
краінакраіна

Мінскае гарадское 
аддзяленне СПБ запрашае:

2 сакавіка — на прэзентацыю 9-ці тамоў 
збору твораў Сяргея Давідовіча ў межах 
Міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу 
(аб 11.00).

2 сакавіка — на адкрыццё фотавыстаўкі 
«З днём нараджэння, Мінск» з удзелам 
Вольгі Шпакевіч у выставачную залу па 
вул. Карла Маркса, 38 (а 14.00).

3 сакавіка — на прэзентацыі кніг пісьмен-
нікаў сталічнага аддзялення СПБ пад-
час Міжнароднага кніжнага форуму каля 
стэнда СПБ (аб 11.00).

4 сакавіка — на аўтограф-сесію пісьмен-
нікаў МГА СПБ у межах кніжнай выстаўкі-
кірмашу (а 12.00).

5 сакавіка — на сустрэчу з Леанідам Багда-
новічам у СШ № 141 (аб 11.00).

5 сакавіка — на літаратурна-музычную 
імпрэзу «Вясна. Каханне. Натхненне» 
з удзелам пісьменнікаў у публічную біблія-
тэку № 1 (а 18.00).

Мінскае абласное 
аддзяленне СПБ запрашае:

2 сакавіка — на сустрэчу з Кацярынай 
Хадасевіч-Лісавой «Таямніцы касмічных 
казак», прымеркаваную да Дня пісьменніка, 
у Лашанскую СШ Мінскага раёна (а 12.00).

3 сакавіка — на прэзентацыю зборніка 
«Калі бярэшся за пяро» народнага клуба 
паэтаў і кампазітараў «Жывіца» Мінскай 

вобласці з удзелам пісьменнікаў Мінскага 
абласнога аддзялення СПБ на цэнтральную 
пляцоўку Мінскай міжнароднай выстаўкі-
кірмашу (аб 11.00).

3 сакавіка — на прэзентацыю дзіцячых 
кніг «Пісьменнікі — дзецям» С. Клімкові-
ча, А. Шаўцова, С. Быкавай, Г. Аўласенкі, 
Т. Дашкевіч, І. Карнаухавай, Д. Вінаграда-
ва і ўдзельнікаў дзіцячага літаратурнага 
аб’яднання «Ізяслаўцы» на дзіцячую пля-
цоўку кніжнага форуму (а 16.30).

4 сакавіка — на літаратурна-музычную 
кампазіцыю «Сцяжынкамі роднага краю» 
Мінскага абласнога аддзялення СПБ на 
цэнтральнай пляцоўцы кніжнай выстаўкі-
кірмашу (аб 11.00).

Брэсцкае абласное 
аддзяленне СПБ запрашае:

3 сакавіка — на гарадскі конкурс выраз-
нага чытання «Зорны спеў» у межах Года 
малой радзімы, падчас якога юныя та-
ленты прачытаюць творы пісьменнікаў 
Брэсцкага абласнога аддзялення СПБ, у 
Брэсцкі абласны дзяржаўны цэнтр мола-
дзевай творчасці (а 16.00).

6 сакавіка — на пасяджэнне літаратурна-
га клуба «Літара» ў Гарадскі цэнтр куль-
туры г. Брэста (а 17.00).

Віцебскае абласное 
аддзяленне СПБ запрашае:

6 сакавіка — на літаратурную сустрэчу 
з Тамарай Красновай-Гусачэнкай «Шлях 

ад сэрца да сэрца» ў Віцебскую гарадскую 
бібліятэку імя У. Маякоўскага (а 15.00).

Гродзенскае абласное 
аддзяленне СПБ запрашае:

6 cакавіка — на літаратурнае свята «Вяс-
на. Паэзія. Каханне» з удзелам Людмілы 
Кебіч, Анатоля Апанасевіча, Дзмітрыя 
Радзівончыка, Вікторыі Смолкі і Алены 
Шаламіцкай у Цэнтральную гарадскую 
бібліятэку імя А. Макаёнка (а 16.00).

Магілёўскае абласное 
аддзяленне СПБ запрашае:

3 сакавіка — на выступленне членаў 
літаб’яднання «Натхненне» на чале з яго 
кіраўніком Наталляй Міхальчук у Магі-
лёўскім кадэцкім вучылішчы (а 16.00).

4 сакавіка — на сустрэчу ветэранаў 
Дэпартамента аховы з паэтэсай Валян-
цінай Габрусёвай (г. Магілёў, вул. Піянер-
ская, д. 21) (а 13.00).

6 сакавіка — на сустрэчу «Родная мова» 
з Валянцінай Габрусёвай ў СШ пасёлка Буй-
нічы Магілёўскага раёна (а 15.00).

9 сакавіка — на сустрэчу чытачоў з 
Валянцінай Габрусёвай у бібліятэку № 9 
г. Магілёва (а 18.00).

15 сакавіка — на сустрэчу старшыні Ма-
гілёўскага абласнога аддзялення СПБ Алеся 
Казекі з выхаванцамі Магілёўскай дзяржаў-
най спецыяльнай школы з нагоды 75-год-
дзя трагедыі вёскі Хатынь «Званы памяці» 
(а 15.00).

ЛЮБІМ 
БЯЗМЕЖНА!
За лепшае прызнанне ў лю-

бові да роднай зямлі галоў-
ны прыз літаратурнага конкурсу 
«Радзіма мая дарагая» — веласіпед 
ад «Мотавелазавода» — выйграў 
Дзмітрый Юртаеў.

Год малой Радзімы, а таксама 100-га-
довы юбілей вядомага паэта Алеся 
Бачылы сталі нагодай для правядзення 
міжнароднага літаратурнага конкурсу 
«Радзіма мая дарагая», арганізавана-
га Саюзам пісьменнікаў Беларусі. Яго 
ўдзельнікамі сталі больш як 100 аўта-
раў, прадстаўнікі розных прафесій і 
ўзростаў. Далучыліся да конкурсу і 
многія замежныя аўтары, якія маюць 
вялікую прыхільнасць да Беларусі, 
беражліва ставяцца да родных каранёў.

Вынікі конкурсу падвялі 28 лютага, у 
дзень адкрыцця XXV Мінскай міжна-
роднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. На 
галоўную сцэну вялікага кніжнага свя-
та выйшлі пераможцы ў намінацыях 
«Песня», «Паэзія», «Проза».

Удзел у свяце бралі родныя і землякі 
паэта Алеся Бачылы — жыхары вёскі 
Лешніца Пухавіцкага раёна. Галоўны 
прыз літаратурнага конкурсу, які даз-
воліць падарожнічаць па малой радзі-
ме і рабіць новыя адкрыцці, прадставіў 
генеральны дырэктар «Мотавелазаво-
да» Мікалай Ладуцька.

Марыя ЛІПЕНЬ

У Саюзе пісьменнікаў БеларусіУ Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Адным з адметных мера-
прыемстваў ХХV Мін-

скай міжнароднай кніжнай 
выстаўкі-кірмашу сёння стане 
ўрок пазакласнага чытання, 
які правядзе студэнтка фа-
культэта пачатковай адукацыі 
педуніверсітэта імя М. Танка 
Лізавета Лешчанка. Да яго яна 
рыхтавалася пад кіраўніцтвам 
намесніка дэкана па выхаваў-
чай рабоце Ірыны Буторынай. 
Вялікую дапамогу маладой на-
стаўніцы аказалі педагогі па-
чатковай школы № 39 г. Мінска 
і юныя аматары кнігі — вучні 
3—4 класаў гэтай навучальнай 
установы.

Студэнтамі педуніверсітэта ўжо пра-
ведзена 48 падобных творчых урокаў 
у навучальных установах, а таксама ў 
музеях і бібліятэках сталіцы. Сутнасць 
педагагічнай навацыі ў тым, што ўрок 
прысвячаецца аднаму з твораў сучасна-
га беларускага пісьменніка, запрашаецца 
і сам аўтар. Напрыклад, падчас аднаго з 
урокаў школьнікі пазнаёміліся з казкай 
«Пашка і сонечны праменьчык». Яе аўтар 
Алена Стэльмах адзначае:

— Гэта вельмі незвычайная падзея для 
самога пісьменніка. Дзеці ў падрабязнас-
цях вывучаюць твор, і аўтару вельмі важ-
на даведацца, як успрымаюць яго аповед 

дзеці, і больш глыбока зразумець псіхало-
гію падлеткавай аўдыторыі.

Сёння Алену Стэльмах зноў запрасілі 
да ўдзелу ў метадычна-літаратурным 
ноу-хау з яе кнігамі «У гасцях у Францы-
ска Скарыны» і «Вялікае прадстаўленне 
для Сонечкі».

Акрамя таго, на кніжнай выстаўцы 
адбудзецца прэм’ера «Песенькі сяброў», 
якую ў адной з прадстаўленых кніг вы-
конваюць галоўныя героі, а на сцэне яна 
прагучыць у выкананні аматараў літара-
туры з пачатковай школы.

Марыя ЛІПЕНЬ

Літаратурнае ноу-хау

СтасункіСтасункі

Сёлета Латвія адзначае 100-годдзе незалежнасці. 
З гэтай нагоды ў краіне і за яе межамі ладзіцца 
шэраг урачыстых мерапрыемстваў.

Сярод іх — выстаўка «Калекцыі малюнкаў і апісанняў 
Ліфляндыі Іагана Крыстафа Бротцэ» ў Цэнтральнай навуко-
вай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі на-
вук Беларусі. 20 лютага, у дзень адкрыцця выстаўкі, адбылася 
ўрачыстая перадача кніг Акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага 
ўніверсітэта ў дар ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

Педагог і гісторык Іаган Крыстаф Бротцэ (1742 — 1823) на 
працягу многіх гадоў рабіў замалёўкі гістарычных будынкаў, 
з надзвычайнай дакладнасцю перамалёўваў гербы, манеты, 
старыя гравюры і тэхнічныя навінкі свайго часу. Дзякуючы 
каментарыям, якія Бротцэ змяшчаў на сваіх малюнках, яго ра-
боты лічацца сёння ўнікальнымі гістарычнымі дакументамі. 
Выстаўка працуе да 30 сакавіка.

Юлія ШПАКОВА

Замалёўкі  Ліфляндыі
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2 сакавіка — 100 гадоў з дня нара-
джэння Алеся Бачылы (1918 — 1983), 
паэта, драматурга, заслужанага дзеяча 
культуры БССР.

2 сакавіка — 95 гадоў з дня нараджэн-
ня Барыса Уладамірскага (1923 — 1991), 
акцёра, заслужанага артыста БССР.

3 сакавіка — 75 гадоў з дня нараджэн-
ня Алега Коваля (1943 — 2007), балет-
майстра, рэжысёра, заслужанага дзеяча 
культуры Рэспублікі Беларусь.

4 сакавіка — 110 гадоў з дня нара-
джэння Янкі Шарахоўскага (1908 — 1973), 
празаіка, крытыка, літаратуразнаўца.

4 сакавіка — 80 гадоў з дня нараджэн-
ня Леаніда Трушко (1938 — 2010), ак-
цёра, народнага артыста Беларусі.

4 сакавіка 60-годдзе адзначае Лявон 
Баршчэўскі, перакладчык, літаратура-
знаўца, паэт.

4 сакавіка 80 гадоў святкуе Ніна Ясева, 
спявачка, заслужаная артыстка БССР.

5 сакавіка — 120 гадоў з дня нара-
джэння Уладзіміра Шахрая (1898 — 
1979), опернага рэжысёра і спевака, за-
служанага артыста БССР, заслужанага 
дзеяча мастацтваў Кіргізіі.

5 сакавіка — 95 гадоў з дня нара-
джэння Уладзіміра Калашнікава (1923 — 

1994), акцёра, заслужанага артыста 
БССР.

5 сакавіка — 80 гадоў спаўняец-
ца Валянціну Варэцы, жывапісцу.

6 сакавіка — 135 гадоў з дня на-
раджэння Івана Бялькевіча (1883 — 
1960), мовазнаўца.

6 сакавіка — 95 гадоў з дня нараджэн-
ня Анатоля Ляляўскага (1923 — 1995), 
рэжысёра, народнага артыста Беларусі.

6 сакавіка 70-годдзе святкуе Ганна Ме-
зенка, мовазнаўца.

7 сакавіка — 80 гадоў з дня нараджэн-
ня Міхаіла Чарняўскага (1938 — 2013), 
археолага, пісьменніка.

7 сакавіка — 75 гадоў з дня нараджэн-
ня Алы Кабаковіч (1943 — 1985), літара-
туразнаўца, паэтэсы, перакладчыка.

8 сакавіка — 100 гадоў з дня нара-
джэння Міколы Ткачова (1918 — 1979), 
беларускага празаіка.

9 сакавіка — 135 гадоў з дня нара-
джэння Францішка Аляхновіча (1883 — 
1944), драматурга і тэатральнага дзеяча, 
публіцыста, паэта, празаіка.

10 сакавіка 85 гадоў святкуе Серафім 
Андраюк, крытык, літаратуразнаўца.

10 сакавіка — 80 гадоў з дня нара-
джэння Рыгора Кірдзея (1938 — 2011), 

мастака манументальна-дэкара-
тыўнага мастацтва, жывапісца.

11 сакавіка — 115 гадоў з дня 
нараджэння Тодара Кляшторнага 
(1903 — 1937), паэта, пераклад-
чыка.

12 сакавіка — 100 гадоў з дня нара-
джэння Эдуарда Валасевіча (1918 — 
1997), паэта-байкапісца, драматурга.

13 сакавіка — 95 гадоў з дня нара-
джэння Георгія Валкавыцкага (1923 — 
2013), журналіста, публіцыста, паэта, ме-
муарыста. Жыў у Польшчы.

13 сакавіка — 70-годдзе святкуе Юрый 
Лабынцаў, расійскі і беларускі літарату-
ра- і кнігазнаўца, гісторык культуры.

14 сакавіка — 80 гадоў з дня нара-
джэння Мікалая Цішачкіна (1938 — 
1993), беларускага акцёра, заслужанага 
артыста БССР.

15 сакавіка — 150 гадоў з дня нара-
джэння Яўгена Ляцкага (1868 — 1942), 
крытыка, гісторыка літаратуры, даслед-
чыка рускага і беларускага фальклору.

15 сакавіка 80 гадоў адзначае Аляк-
сандр Дзямарын, графік.

15 сакавіка — 80 гадоў з дня нара-
джэння Галіны Малажай (1938 — 2006), 
мовазнаўца, літаратуразнаўца, педагога.

На XIX кніжнай выстаўцы-кір-
машы ў Вільнюсе, у якой узялі 

ўдзел прадстаўнікі больш як 20 краін 
свету, прэзентавалі беларускі стэнд. 
У адкрыцці айчыннай пляцоўкі ўзялі 
ўдзел Надзвычайны і Паўнамоцны Па-
сол Беларусі ў Літве Аляксандр Кароль 
ды кіраўнікі беларускіх выдавецтваў 
(экспануюцца кнігі ад «Мастацкай літа-
ратуры», «Беларускай энцыклапедыі імя 
Петруся Броўкі», «Беларусі», «Народнай 
асветы», Выдавецкага дома «Звязда», 
«Вышэйшай школы» ды іншых). Падчас 
работы выстаўкі яе гасцей пазнаёмілі 
з кнігамі скарынаўскай тэматыкі, якія 
выйшлі ў 2017 годзе адмыслова да 
святкавання 500-годдзя беларускага 
кнігадрукавання, а таксама з энцыкла-
педыяй «Янка Купала», прымеркаванай 
да 135-годдзя з дня нараджэння белару-
скага песняра. Да таго ж бібліятэку кніг 
на беларускай мове перадалі гімназіі імя 
Францыска Скарыны ў Вільнюсе.

Пятнаццаць беларускіх мастакоў 
узялі ўдзел у найбуйнейшай між-

народнай выстаўцы «Арт Капітал», якая 
штогод ладзіцца ў Парыжы. Работы 
айчынных творцаў прадставілі Бела-
русь у двух салонах — выяў і акварэляў 
ды параўнанняў. З мастацтвам нашай 
краіны французаў і замежных гасцей 
выстаўкі пазнаёміла творчасць Уладзі-
міра Тоўсціка, Рыгора Сітніцы, Алесі 
Скорабагатай, Віктара Навіцкага, Вале-
рыя Шкарубы ды іншых. Выстаўка «Арт 
Капітал» — у некаторым сэнсе пераем-
ніца знакамітай Парыжскай сусветнай 
выстаўкі, бо ладзіцца ў Гранд-Пале — 
найбуйнейшым культурным цэнтры 
сталіцы, які быў пабудаваны на беразе 
Сены адмыслова да правядзення сусвет-
най выстаўкі 1900 года па праекце фран-
цузскага архітэктара Шарля Луі Гіроля.

Дыпламантамі расійскай Міжна-
роднай літаратурнай прэміі імя 

В. В. Біянкі сталі аршанскія настаўнікі 
Галіна і Сяргей Трафімавы. Яны пера-
маглі ў намінацыі «Творы калектыву 
аўтараў» з дзіцячымі кнігамі на пры-
родазнаўчую тэматыку. Галіна і Сяргей 
Трафімавы атрымалі ганаровы дыплом 
і памятны знак прэміі падчас цырымоніі 
ўзнагароджання, якая адбылася ў Мін-
ску ў межах расійска-беларускага праек-
та «Пад белымі крыламі». Прэзентацыя 
кніг серыі «Рассказы Деда Природоведа» 
Трафімавых адбудзецца на XXV Мін-
скай міжнароднай кніжнай выстаўцы-
кірмашы.

Навукоўцы з ЗША даследавалі кар-
ціну Пабла Пікаса «Жабрачка, 

якая сядзіць на кукішках» з дапамогай 
новай тэхналогіі сканавання. Высвет-
лілася, што пад вядомым усім верхнім 
слоем знаходзіцца пейзаж з выявай Бар-
селоны, які знакаміты іспанскі мастак 
выкарыстаў замест асновы для новай 
карціны. Цікава, што пейзаж літаральна 
ляжыць у аснове новага малюнка: Па-
бла Пікаса павярнуў яго на 90 градусаў, 
і абрысы пагоркаў ператварыліся ў спіну 
жабрачкі — такім чынам, намаляваная 
жанчына дакладна ўвасабляе каталонскі 
ландшафт.

Завяршыўся 68-ы штогадовы Бер-
лінскі кінафестываль. Сёлета журы 

ўзначальваў адзін з самых паспяховых 
нямецкіх і еўрапейскіх кінарэжысёраў 
Том Тыквер. Фільм адкрыцця «Саба-
чая выспа» рэжысёра Уэса Андэрсэна ў 
выніку атрымаў «Срэбнага мядзведзя» 
за лепшую рэжысуру. Галоўную ўзнага-
роду фестывалю — «Залатога мядзве-
дзя» — прысудзілі стужцы Адыны Пан-
тыле «Не дакранайся». Узнагарода за 
другі лепшы фільм «Срэбны мядзведзь» 
адышла да карціны «Спадкаемцы» Мар-
чэла Мартынесі (выканаўца галоўнай 
ролі Ане Брун атрымала прыз за лепшую 
жаночую ролю). Гран-пры Берлінале 
журы аддало фільму «Твар» (Малгажа-
та Шумоўска). Узнагародай за выдатныя 
дасягненні ў галіне кінамастацтва ўгана-
равана мастак-пастаноўшчык расійскага 
фільма «Даўлатаў» Алена Акопная.

Агляд цікавінак ад 
Дар’і ЧАРНЯЎСКАЙ

Люстэрка тыдня:Люстэрка тыдня:
светсвет

Дзіяна Каласовіч. «Дукора. Мацярынскае возера», 2017 г.

А нядаўна — у студзеньскіх нума-
рах марыйскіх часопісаў за 2018 год — 
з’явіліся публікацыі беларускіх аўтараў. 
«Ончыко» — марыйскі літаратурна-
мастацкі часопіс, які выходзіць вось 
ужо болей за 80 гадоў (першы нумар 
пабачыў свет у 1926 годзе). За плячыма 
ў выдання, назва якога на беларускую 

мову перакладаецца як «Наперад», — 
багатая гісторыя. У студзеньскім ну-
мары «Ончыко» — падборка сучаснай 
беларускай паэзіі. З чатырма вершамі 
выступае Алесь Бадак, і з падборкай з 
шасці вершаў — паэт Навум Гальпяро-
віч. Імёны ў сучаснай беларускай літара-
туры вядомыя. Апошнія гады іх творы 

друкуюцца не толькі на беларускай, але 
і на рускай, кітайскай, туркменскай, 
чачэнскай, азербайджанскай і іншых мо-
вах народаў свету. Перакладчык твораў 
А. Бадака і Н. Гальпяровіча на марый-
скую — Генадзь Ояр.

А ў часопісе «Кече» (ён выходзіць на 
марыйскай і рускай, па-руску называ-
ецца — «Солнышко») — пераклад апа-
вядання Алеся Карлюкевіча з цыкла 
яго твораў, адрасаваных юнаму чытачу, 
«Апавяданні пра Цімафея». Пераклала 
твор на марыйскую мову Святлана Сато.

Сяргей ШЫЧКО

Марый-Эл:  новыя  крокі  пабрацімства

Сёння ў мастацкай галерэі 
«Універсітэт культуры» ў межах 
XXV Мінскай міжнароднай кніжнай 
выстаўкі-кірмашу адбудзецца адкрыццё 
выстаўкі-прэзентацыі жывапісных 
твораў Дзіяны Каласовіч «Чырвоны 
радок», напісаных у якасці ілюстрацый 
да краязнаўчых кніг Алеся Карлюкевіча. 
Мерапрыемства падрыхтавана 
сумесна з Беларускім фондам культуры 
і Выдавецкім домам «Звязда» 
пры падтрымцы Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Экспазіцыю складаюць дваццаць тры жывапісныя 
творы, выкананыя ў аўтарскай тэхніцы алейнымі фар-
бамі. Кожная з прадстаўленых работ створана падчас 
пленэраў па Мінскай вобласці і адлюстроўвае «літара-
турныя адрасы» Любанскага, Салігорскага, Мінскага 
раёнаў.

— Для мяне гэта своеасаблівы эксперымент, бо ціка-
ва атрымліваць новыя веды, — расказвае Дзіяна Кала-
совіч. — Гэты праект дапамог зразумець, што ў Беларусі безліч 
унікальных, прыгожых мясцін, з якімі многія з нас яшчэ не 
знаёмыя. Таму было важна перадаць дасканаласць, гармонію 
краявідаў. Можа, хто-небудзь таксама натхніцца і захоча ўба-
чыць гэтыя пейзажы на ўласныя вочы.

Творы мастачкі не проста лірычныя альбо спакойныя. Ад-
люстроўваючы прыгажосць краіны, творца спрабуе захапіць 
колерам, глыбінёй, своеасаблівай філасофіяй кампазіцыі. Па 
меркаванні Дзіяны, саюз слова і каляровых фарбаў спрыяе 
знаёмству з імёнамі, характарамі і месцамі, якія адлюстроўва-
юць літаратурную спадчыну.

— Нам увогуле цікавая тэма гісторыі культуры беларускіх 
рэгіёнаў, тым больш што выстаўка адбываецца ў Год малой ра-
дзімы, — падкрэслівае дырэктар мастацкай галерэі «Універсітэт 

культуры» Павел Сапоцька. — Мы плануем зрабіць цыкл мера-
прыемстваў. Выстаўка і прэзентацыя — частка праграмы «Праз 
літаратуру і мастацтва да міру і стварэння». Мясціны, якія ма-
стачка апявае ў творах, маюць багатую літаратурную спадчыну. 
Выстаўка атрымалася мастацкай, літаратурнай і краязнаўчай 
адначасова.

У чэрвені 2017 года ў Дзіяны Каласовіч адбылася першая перса-
нальная выстаўка, якая выклікала рэзананс. Работы аўтара заха-
пілі гледачоў унікальным спалучэннем колераў і глыбінёй. З таго 
часу аўтар шмат працуе над рознымі праектамі. А выстаўка «Чыр-
воны радок» — пацвярджэнне яе працаздольнасці і ўпартасці. За 
кожны свой поспех мастачка дзякуе дарагому выкладчыку Яўгену 
Смунёву, у майстэрні якога спазнала шмат творчых таямніц.

Вікторыя АСКЕРА

Саюз слова і фарбаў
Мастачка Дзіяна Каласовіч стварыла шэраг ілюстрацый да краязнаўчых кніг

Апошнія год — два пачалі пашырацца беларуска-марыйскія 
літаратурныя стасункі. У беларускай літаратурна-мастацкай 
перыёдыцы (у газетах «Звязда», «Літаратура і мастацтва», 
часопісе «Маладосць») загучалі імёны сучасных пісьменнікаў 
з Марый-Эл: Юрыя Салаўёва, Васіля Краснова, Генадзя Ояра.



Літаратура і мастацтва   № 9  2 сакавіка 2018 г.4

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Аляксандр Карлюкевіч, 
Дзяржаўны сакратар Міністэрства культуры і інфармацыі 
Рэспублікі Сербія Аляксандр Гаёвіч, першы намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Максім Рыжанкоў.

Культурная прастора

Напярэдадні адкрыцця XXV Мін-
скай міжнароднай кніжнай 

выстаўкі-кірмашу ў Доме літаратара 
зладзілі круглы стол на тэму «Роля 
міжнароднага супрацоўніцтва ва ўзба-
гачэнні нацыянальных літаратур». 
Прадстаўнікі Саюза пісьменнікаў Бела-
русі сустрэліся з замежнымі гасцямі, каб 
аднавіць творчыя кантакты і абмерка-
ваць перспектывы супрацоўніцтва.

Старшыня Саюза пісьменнікаў Белару-
сі Мікалай Чаргінец павітаў удзельнікаў 
круглага стала, распавёў пра работу су-
полкі. Мікалай Іванавіч адзначыў, што 
сёння задача пісьменніка — зрабіць 
так, каб слова ў вырашэнні канфліктаў 
цанілася вышэй за сілу:

— Мы надаём вялікае значэнне між-
народнаму супрацоўніцтву і разглядаем 
нашу літаратурную дзейнасць як магчы-
масць уздзейнічаць на глабальныя пра-
цэсы сусветнага развіцця.

Бягучы год аб’яўлены прэзідэнтам Годам 
малой радзімы, згадаў Мікалай Чаргінец. 

Члены Саюза пісьменнікаў Беларусі пад-
трымалі гэтую ініцыятыву, бо чым больш 
аўтараў будуць пісаць пра родныя гара-
ды, тым больш ведаў аб радзіме ў выніку 
атрымаюць беларусы.

Мадэратар размовы, дырэктар Інсты-
тута літаратуразнаўства імя Янкі Купа-
лы, прафесар, доктар філалагічных навук 
Іван Саверчанка нагадаў, што літара-
тура — гэта добрая платформа для куль-
туры. Ён запрасіў замежных літаратараў 
расказаць пра асаблівасці кніжнай спра-
вы ў сваіх краінах.

Размова пачалася з абмеркавання ролі 
пісьменніка ў лічбавую эпоху. Выка-
наўчы дырэктар Асацыяцыі выдаўцоў і 
кнігараспаўсюджвальнікаў Кыргызстана 
Алег Бандарэнка заўважыў, што цяпер 
ідзе хуткае і незразумелае размыццё асо-
бы пісьменніка: менш увагі ўдзяляецца 
папяровай кнізе, шмат аўтараў і чытачоў 
пераходзяць у інтэрнэт-прастору, дзе 
цяжка правесці мяжу паміж сапраўд-
най літаратурай і графаманствам. У той 
жа час у Кыргызстане падтрымліваюць 

нацыянальную літаратуру, дзяржава вылу-
чае грошы на выданне твораў кыргызскіх 
класікаў. Палова выдадзеных на працягу 
года кніг — выданні на кыргызскай мове.

Старшыня Саюза пісьменнікаў Латвіі 
супакоіў калегу. Яго краіна ўжо сутыкну-
лася з праблемай існавання літаратуры ў 
лічбавай прасторы, але час расставіў усё 
па сваіх месцах, і электронная кніга не 
знішчыла папяровую. Далучыўся Юндзэ 
Арна і да размовы пра нацыянальную 
літаратуру. Быў перыяд, калі латвійскія 
аўтары аказаліся ў заняпадзе, вялікім по-
пытам карысталіся пераклады замежных 
кніг. Сітуацыя хутка выправілася: адра-
дзіўся інтарэс да айчыннай літаратуры, і 
апошнія гады топ-10 найпапулярнейшых 
аўтараў трымаюць 8 латвійскіх і 2 замеж-
ныя пісьменнікі.

— Вельмі важна захоўваць асабістыя 
кантакты паміж пісьменнікамі з розных 
краін, наведваць суседзяў і шукаць пе-
ракладчыкаў, арганізоўваць новыя су-
месныя праекты, — сцвярджае Юндзэ 
Арна.

Якраз XXV Мінская міжнародная 
кніжная выстаўка-кірмаш — добрая 
магчымасць узмацніць стасункі паміж 
дзяржавамі. Напрыклад, паэт, перак-
ладчык, празаік, публіцыст Адам Ахма-
тукаеў (Чачэнская Рэспубліка) прывёз 
на Мінскую кніжную выстаўку-кірмаш 
кнігу перакладаў беларускіх паэтаў 
на чачэнскую мову. Паэтка, пераклад-
чыца, купалазнаўца Юлія Алейчанка 
падчас круглага стала запрасіла да супра-
цоўніцтва з літаратурна-мастацкім часо-
пісам «Полымя» латвійскіх пісьменнікаў. 
Дырэктар выдавецтва «Чатыры чвэрці» 
Ліліяна Анцух нагадала, што выдавецтва 
заўсёды гатовае да дыялогу з замежнымі 
аўтарамі.

Галоўная выснова круглага стала пра-
гучала напрыканцы абмеркавання: усіх 
удзельнікаў размовы, як і XXV Мінскай 
міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірма-
шу, яднае літаратура, на якой бы мове 
яна ні гучала.

Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ

АД  ЛІТАРАТУРЫ  ДА  ПАРАЗУМЕННЯ
Пісьменнікі з розных краін сустрэліся за круглым сталом

Кнігі, што нас выбіраюць

Стэлажы, стэнды, цэлыя вуліцы з асоб-
ных павільёнчыкаў. А дзе тая самая кні-

га, што сёння патрэбная мне? Тая, адкрыўшы 
старонку якой можна будзе яшчэ раз падума-
ць пра таямніцу нашага жыцця і пра тое, што 
мы далей будзем рабіць з гэтым светам. Сярод 
кніг ёсць мудрацы, што ведаюць. А ёсць наіў-
ныя дзеці, якія гатовыя шчыра размаўляць 
з кожным, не хаваючы свайго захаплення 
яшчэ неспазнаным. І выклікаюць захапленне, 
што знайшло адлюстраванне ў словах Дзяр-
жаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы Бела-
русі і Расіі Георгія Рапоты:

— Летась нашымі супольнымі намаганнямі 
ўбачыла свет кніга, прысвечаная Францыску 
Скарыну. Мы выпускаем альманах пісьменнікаў 
Беларусі і Расіі, у які ўваходзяць кароткія апа-
вяданні. Сёлета будзем адзначаць 150-гадовы 
юбілей Максіма Горкага. А летась прысвяцілі 
шмат часу пошуку архіўных дакументаў класіка 
беларускай літаратуры Максіма Багдановіча, 
які жыў у Расіі… Літаратура і кнігі — тая сфера 
дзейнасці, якая робіць нас больш блізкімі, мы 
лепш ведаем адзін пра аднаго, а веды нараджа-
юць разуменне і сімпатыі.

І сапраўды, можа здарыцца так, што зразуме-
еш: самае таямнічае — тое, што навідавоку. 
Беларуская кніга — у зоне асаблівай увагі. Цэн-
тральны стэнд: змяняюць адна адну кніжныя 
падзеі, тут пісьменнікі гавораць у поўны голас, 
тут словы здаюцца стратэгічным энергетычным 
запасам: колькі ў нашай краіне творцаў, творы 
якіх чакаюць чытачоў! Старшыня Саюза пісь-
меннікаў Беларусі Мікалай Чаргінец падкрэсліў:

— Сёлета мы ўдзяляем асаблівую ўвагу кні-
гам краязнаўчым, разумеючы, што жыхарам вё-
сак ці маленькіх гарадоў будзе цікава даведацца 

пра гісторыю сваёй зямлі. 
Таму ёсць нагода для радасці: 
кніга ў нашым грамадстве не 
страчана. Яна набыла новую 
сілу і рух наперад.

У Год малой радзімы, які аб-
вешчаны ў Беларусі, пісьмен-
нікі шчыра прызнаюцца, ад-
куль родам. «Радзіма, мая да-
рагая, ты ў шчасці жаданым 
жыві…» — пісаў паэт Алесь 
Бачыла, 100-годдзе якога ад-
значаецца сёлета. У яго го-
нар у Беларусі быў абвеш-
чаны літаратурны конкурс, 
яго удзельнікі знаёмілі са 
сваёй творчасцю прысутных 
з галоўнай пляцоўкі выста-
вачнага павільёна. Даказалі: 
паэтычнае слова ўспрымаец-
ца цудоўна і ў ХХІ стагоддзі. 

Ад цэнтральнага павільё-
на, дзе размясціліся стэнды 
буйных дзяржаўных выда-

вецтваў, як промні, разыходзяцца дарогі. Блі-
жэй за іншых сёлета Сербія, ганаровы госць. 
Дзяржаўны сакратар Міністэрства культуры і 
інфармацыі Рэспублікі Сербія Аляксандр Гаёвіч 
адзначыў:

— Культура ў цэлым і кніга ў прыватнасці — 
гэта магутны падмурак, мост дружбы паміж на-
родамі. Не сакрэт, што Беларусь і Сербію шмат 
што звязвае. Вяршыня нашага супрацоўніцтва — 
культура і яе вялікасць кніга.

Так жа могуць сказаць і прадстаўнікі іншых 
краін, якія прэзентавалі свае выданні. Вялікую 
пляцоўку са своеасаблівай канферэнц-залай зай-
мае павільён «Кнігі Расіі». Па чырвоных ліхтары-
ках адразу пазнаеш Кітай. Чырвоная тэлефонная 
будка Вялікабрытаніі і сёлета прыцягвае прысут-
ных, як і прапановы павучыцца англійскай мове. 
Ці прыслухацца да італьянскай (магчымасці 
доўга шукаць не трэба: стэнд побач)? Польскую 
зразумець не складана. Але павільён гэтай краі-
ны прыцягвае прэзентацыямі польскіх кніжных 
навінак па-беларуску, напрыклад, выданнем 
Сяргея Пясецкага «Яблычак». Сябры з Украіны 
таксама вязуць да нас кнігі, якія маюць дачынен-
не да агульнай гісторыі. І ў айчынных выдавецт-
ваў беларуская гісторыя ў прыярытэце — ці то ў 
дзяржаўнага Выдавецкага дома «Звязда», ці то ў 
недзяржаўнай «Тэхналогіі». Выбар багаты гэтымі 
днямі ў павільёне на праспекце Пераможцаў.

І людзей багата: сталых і маладых. Простых 
нашых суграмадзян і тых, каго пазнаюць у твар 
і чые імёны ведае ўся краіна. Цягнуцца людзі — 
з пакетамі і торбамі, нават з каляскамі.

Стэнды, стэлажы, паліцы… Паралельны Су-
свет. Рознагалосы. У ім віруюць думкі, ірвуцца 
да людзей. І чалавечае вымярэнне гнуткае і ад-
крытае, як кніга, якая сцвердзіла свой лёс. Добры 
лёс — быць патрэбнай іншым, даваць парады. 
І ратавацца ад самоты. Усё як у людзей.

Ларыса ЦІМОШЫК

НА 101 МОВЕ СВЕТУ
«Спачатку было Слова» — гэта выказванне ўніверсальнае 

ў глабальным сэнсе. А ў дачыненні да фарміравання традыцый 
беларускай літаратуры і мовы справядліва будзе сказаць, што ўсё 
пачыналася з Купалы. Сапраўды, «нам засталася спадчына» — 
невычэрпная настолькі, што кожнае новае пакаленне беларусаў 
знаходзіць у ёй шторазу нешта сваё, адметнае, актуальнае…

Янку Купалу цытуюць школьнікі, настаўнікі, дыпламаты, міністры, 
дзяржаўныя дзеячы, палітыкі. Ён стаў не толькі выразнікам белару-
скай нацыянальнай ідэі на самым пачатку стварэння дзяржаўнасці, 
але і выявіў у сваіх радках тое, што аб’ядноўвае беларусаў з іншымі 
народамі. Невыпадкова знаёмства з Беларуссю для многіх людзей, 
далёкіх ад нас геагафічна, але блізкіх ментальна, распачынаецца 
класічнымі радкамі «А хто там ідзе, а хто там ідзе / У агромністай 
такой грамадзе? / — Беларусы». Напярэдадні адкрыцця Мінскай між-
народнай кніжнай выстаўкі-кірмашу выдавецтва «Беларуская Эн-
цыклапедыя імя Петруся Броўкі» падрыхтавала грунтоўнае выданне 
«А хто там ідзе: на мовах свету», у якім сабраны пераклад леген-
дарнага верша народнага паэта на 101 мову свету. Складальнікі — 
прафесар, доктар філалагічных навук Вячаслаў Рагойша і дырэктар 
Літаратурнага музея Янкі Купалы Алена Ляшковіч. Аўтар прадмо-
вы — міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей.

Радкі з вершаў Янкі Купалы — своеасаблівая культурна-гістарыч-
ная візітоўка нашага народа. Менавіта таму гэтае выданне нібыта 
зборнік культурных кодаў, пароляў не толькі на шляху да памаразу-
мення, але і да ўзаемнага ўзбагачэння.

Адным з першых месцаў, якое наведала дэлегацыя замежных 
пісьменнікаў, стаў Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы.

Многія вершы Купалы, які быў яшчэ і адным з пачынальнікаў бе-
ларускай кніжнай справы, знайшлі водгук у нашых суседзяў. Асабліва 
калі мець на ўвазе агульныя рысы асаблівасцяў развіцця культурнага і 
літаратурнага руху ў першай трэці ХХ стагоддзя. Некаторыя старонкі 
біяграфіі беларускага класіка вядомыя прадстаўнікам пісьменніцкай 
супольнасці блізкага замежжа. Аднак багацце яго творчай спадчыны 
па-ранейшаму ўражвае і натхняе на ўласныя мастацкія здзяйсненні. 

Падчас экскурсіі ўпершыню ў музеі Янка Купала загучаў па-чачэн-
ску. «Два гады таму я першы раз наведаў Беларусь і пад уражаннем 
убачанага па-новаму зірнуў на некаторыя агульныя моманты ў гісто-
рыі нашых літаратур. З’явілася жаданне перадаць маім суайчыннікам 
уласныя ўражанні ад знаёмства з краінай», — распавёў Адам Ахма-
тукаеў.

Змястоўную экскурсію, насычаную эмоцыямі і цікавымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць песняра, для гасцей правёў вядучы навуковы 
супрацоўнік Павел Каралёў. Творчая спадчына Янкі Купалы заззяла 
для іх па-новаму.

Наталля НАРУТОВІЧ
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ГАДЗІННІК  ДЛЯ  ЛІТАРАТАРА
Як крочыць у лічбавую эпоху?

Кніга заўжды лічылася скарбам: цяпер хутчэй духоўным, а раней і матэрыяльным. І як бы радасна ні было за кнігу, часам шкада пісьменнікаў — яны амаль 
заўсёды ў цені ўласных твораў ды прыдуманых вобразаў, адыходзяць на другі план. Зараз пісьменніцкі свет наогул перажывае складаныя часы: супрацоўнікі 

гэтага творчага цэху ў адзін голас звяртаюць увагу на праблему зніжэння ролі літаратара ў свеце, хоць аптымізму не губляюць. Бо мы ведаем, што першы крок 
да рашэння праблемы — усведамленне яе існавання. Антон Паўлавіч Чэхаў у сваёй кнізе «Правілы для аўтараў-пачаткоўцаў» пісаў, што дзецям, якія толькі нарадзілі-
ся, трэба казаць: «Не пішы! Не будзь пісьменнікам!», калі не спрацуе — паспрабаваць спагаду, і калі нават гэта не выратуе, то тады варта забыцца, бо пісьменніцтва 
многія не проста так параўноўваюць з хваробай. І гэтая — адна з тых, што ўваходзяць у спіс невылечных, таму і бессмяротных.

Падчас сёлетняга сімпозіума «Пісьменнік і час», які праходзіць у межах Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі, абмяркуюць менавіта гэтыя тэмы: якую ролю 
выконвае сёння ў свеце пісьменнік, на што можа ўплываць літаратура і як дапамагае абуджэнню нашай грамадскай свядомасці. Акрамя таго, згадаюць на сімпозіуме 
галоўныя здабыткі мінулага года, абмяркуюць 500-годдзе беларускага кнігадрукавання ды гістарычную значнасць дзейнасць асветніка Францыска Скарыны, выме-
раюць вагу сусветнай літаратуры ў плане развіцця цывілізацыі ды супрацьпаставяць папяровую кнігу лічбавай версіі. У сімпозіуме бяруць удзел пісьменнікі больш 
як з 20 краін, якія вырашылі разабрацца ў гэтых вострых, ды, больш за тое, надзённых пытаннях, прывезлі ў Беларусь свой прафесійны ды жыццёвы досвед, маюць 
на мэце ўсталяваць літаратурныя сувязі, умацаваць стасункі паміж дзяржавамі, ды, зразумела, знайсці на форуме новых сяброў.

Аляксандр КАРЛЮКЕВІЧ, 
міністр інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь:

— Сёлета сімпозіум праводзіцца ча-
цвёрты раз, ён вырас з простай і значнай 
для Дня беларускага пісьменства пля-
цоўкі як круглы стол беларускіх і замеж-
ных пісьменнікаў пад агульнай тэмай 
«Літаратура як шлях адзін да аднаго». 
Абазначаючы тэму сімпозіума «Пісь-
меннік і час», можна выкарыстаць зага-
лоўныя словы «Літаратура ў культурнай 
прасторы свету». Я хачу выканаць адну 
прыемную місію: за гэты працоўны год 
у нас склаўся камунікат з пісьменніка-
мі, якія актыўна ўдзельнічалі ў рэаліза-
цыі перакладных праектаў, дапамагалі 
прасоўваць беларускае мастацкае слова 
за мяжой, таму хочацца ўзнагародзіць 
гэтых людзей. Выказваю падзяку Даяне 
Лазаравіч, якая пераклала на сербскую 
мову «Вянок» Максіма Багдановіча; 
Юрыю Шчарбакову, старшыні Астра-
ханскага аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Расіі; Валерыю Тургаю, перакладчыку не 
толькі беларускіх паэтаў, але і кітайскіх 
класікаў; Рыме Ханінавай, якая шмат ро-
біць для беларуска-калмыцкага літара-
турнага супрацоўніцтва.

Лола ЗВАНАРОВА, 
літаратуразнаўца, крытык 
(Расійская Федэрацыя):

— Сёння прынята крытыкаваць са-
вецкую эпоху, але я ўспамінаю часы, калі 
вучылася ва ўніверсітэце: тады жыхары 
Расіі добра ведалі беларускую літаратуру. 
Вялікай падзеяй для гісторыі эстэтыкі 
стаў выхад у 1972 годзе ў Маскве нарыс 
аб гісторыі і эстэтычнай думцы Беларусі, 
у расійскім выдавецтве «Маладая гвар-
дыя» выйшла кніга прозы Уладзіміра 
Бутрамеева, што сведчыла аб тым, што 
ў беларускай літаратуры з’явіўся празаік 
маштабу Фолкнера. У многіх тэатрах 
тады ішла пастаноўка па творы белару-
са Аляксея Дударава «Радавыя», право-
дзіліся круглыя сталы на тэму белару-
скай літаратуры, у часопісах друкаваліся 
артыкулы, пераклады вершаў беларускіх 
паэтаў. На жаль, сёння беларуска-расій-
скія літаратурныя сувязі больш слабыя 
ў параўнанні з тымі часамі. Шкада, што 
перастаў выходзіць дадатак да літаратур-
най газеты «Лад», што знаёміў расіян з 
беларускай літаратурай, якая сёння мала 
каму вядомая. Я ўпэўненая, што варта 
прадумаць падрабязны план мерапры-
емстваў для ўмацавання сувязяў літара-
тараў, падрыхтоўку анталогіі. Хтосьці з 
Беларускіх эмігрантаў трапна назваў Бе-
ларусь «Папялушкай Еўропы»: са сваім 
унікальным менталітэтам і культурай 
ваша краіна — сапраўдная прынцэса. Ха-
целася б, каб гэта зразумелі паўсюль.

Мікалай ЧАРГІНЕЦ, 
старшыня Саюза пісьменнікаў 
Беларусі:

— Кніжная выстаўка дазваляе нам 
шукаць штосьці новае шляхам камуніка-
цыі, парадаў ці нават спрэчак, але га-
лоўнае — паказвае дасягненні сучаснай 
кнігі, якая патрабуе больш увагі ад гра-
мадства, бо свет раздзіраюць канфлік-
ты. Саюз пісьменнікаў Беларусі заўжды 
займаў пазіцыю развіцця культуры з 
павагай да спадчыны, таму ёсць шмат 

кніг, прысвечаных гісторыі і традыцыям 
нашай краіны. З мэтай развіцця літара-
туры і павышэння яе ролі і аўтарытэту ў 
грамадстве мы заключылі пагадненні аб 
супрацоўніцтве больш чым з 30 краіна-
мі, падпісалі дагавор аб супрацоўніцтве 
з арабска-афрыканскім аб’яднаннем. Мы 
абменьваемся кнігамі, літаратура пера-
кладаецца (кнігі беларускіх пісьменнікаў 
перакладзеныя на 17 моў, некаторыя 
творы перакладаюцца на французскую). 
Літаратурныя сувязі развіваюцца ак-
тыўна, чым мы сапраўды ганарымся, і 
ў пісьменнікаў розных краін, напэўна, 
адна толькі праблема на ўсіх — у аўтараў 
невялікія ганарары, хоць існуе дапамога 
дзяржавы, падтрымка фондаў і асабістая 
ўвага Прэзідэнта Беларусі да беларускай 
літаратуры, што вельмі патрэбна тале-
навітым пісьменнікам, якія паказваюць 
высокія ідэалы гуманізму.

Матэа НУЧЫ, 
пісьменнік (Італія):

— Я ўпершыню ў Беларусі і ўжо зака-
ханы ў вашу краіну. І перш за ўсё хачу ад-
значыць, што ўражаны тым, як у Беларусі 
працуюць з пісьменнікамі і літаратурай. 
Я прыехаў сюды таму, што вывучаю, як 
пісьменнік працуе з часам. Маю на ўвазе 
час у вузкім, а не філасофскім разумен-
ні — час, у якім мы зараз жывём. Мая 
галоўная ідэя ў тым, што мы, сучасныя 
пісьменнікі, — не тое, як мы апісваем, 
а тое, як мы пішам. На мой погляд, усіх 
пісьменнікаў гэтага часу, якімі б рознымі 
мы ні былі, аб’ядноўвае рыса, якая прад-
стаўляе небяспеку: я кажу пра тое, што 
нас акаляе, напрыклад, мабільны тэле-
фон, якім я карыстаюся, але для чалавека 
гэта занадта проста, таму і небяспечна 
для літаратуры. Натуральна, простасць 
і хуткасць перамагаюць не толькі сярод 
моладзі, але і сярод старэйшых пакален-
няў, асабліва што датычыць доступу да 
інфармацыі. Безумоўна, гэтая простасць 

мае шарм і прыцягальнасць, але жыц-
цё — рэч складаная. І веліч літаратуры 
якраз у тым, каб не спрашчаць інфарма-
цыю, а паказваць складаныя бакі жыц-
ця ў прыгажосці вырашэння праблем. Я 
люблю грэчаскую літаратуру, Гамера ды 
Платона, і ў грэкаў ёсць выдатная пра-
мова: «Прыгожыя рэчы павінны быць 
складанымі. Прыгажосць не дастаецца 
лёгка». Таму я лічу, што літаратура павін-
на рабіць чытачу выклік, ставіць яго ў 
сітуацыю крызісу ды задаваць няёмкія 
пытанні, каб ён разважаў, а не губляў 
час проста на забаву. На жаль, сучасная 
літаратура вымушана карыстацца гэтай 
простасцю, але калі мы будзем змагац-
ца з хуткасцю, то будзем пераможаныя, 
таму мне падаецца, што пісьменнік сёння 
павінен працягваць шлях традыцыйнай 
культуры па сучасных правілах, пакідаю-
чы ў літаратуры яе складанасць.

Валерый ТУРГАЙ, 
паэт, перакладчык 
(Чувашыя, Расійская Федэрацыя):

— Я прадстаўляю адзін з самых стара-
жытных народаў Еўразіі, і варта адзна-
чыць, што ў Чувашыі асаблівае стаўленне 
да беларускага народа. З задавальненнем 

прыехаў у Беларусь, тым больш што ўжо 
перакладаў на чувашскую мову творы 
Францыска Скарыны, Максіма Багда-
новіча, Навума Гальпяровіча… Мяне 
зацікавілі нашы літаратурныя сувязі, і 
я знайшоў унікальны дакумент — яшчэ 
ў пачатку ХХ ст. Сяргей Палуян напі-
саў артыкул «Нацыянальнае адраджэн-
не Чувашыі», гэты тэкст мяне прыемна 
ўразіў! Мы ганарымся тым фактам, што 
ў 1941 годзе ў Чабаксарах спыніўся на 
некаторы час вялікі Янка Купала, у го-
нар якога ў гэтым горадзе ёсць вуліца, 
і, мяркую, у нашых сілах усталяваць 
там мемарыяльную дошку. Акрамя таго, 
зборнік Янкі Купалы пад назвай «Мара» 
з перакладамі яго твораў на чувашскую 
мову захоўваецца ў нашых бібліятэках. 
Што датычыцца нашых літаратурных 
сувязяў сёння, то ўсё толькі пачынаецца. 
Я з задавальненнем займаюся прапаган-
дай беларускай літаратуры ў Чувашыі, 
і ўсё сімвалічна пачалося з перакладу 
верша Францыска Скарыны.

Аляксандр КАЗІНЦАЎ, 
публіцыст, намеснік галоўнага 
рэдактара часопіса «Наш совре-
менник» (Расійская Федэрацыя):

— На жаль, роля пісьменніка ў свеце 
сёння зніжаецца. Паказальны прыклад: 
у 2016 годзе Нобелеўскі камітэт пры-
судзіў прэмію па літаратуры не пісь-
менніку, а рок-музыку Бобу Дылану. 
Шведскія акадэмікі хутчэй за ўсё раз-
лічвалі прыцягнуць увагу да ўзнагароды, 
якая да гэтага часу на працягу 100 гадоў 
разглядалася як самая прэстыжная. А 
ў выніку нічога акрамя прыніжэння не 
атрымалі: рок-зорка нават не мела ласкі 
прыехаць на ўручэнне.

У гэтай сітуацыі згасання цікавасці 
да літаратуры асаблівую каштоўнасць 
набывае пісьменніцкае супрацоўніцт-
ва. Ініцыятыва па правядзенні ў Мінску 
Міжнароднага пісьменніцкага сімпозіу-
ма сапраўды неацэнная. У 70-я гады мі-
нулага стагоддзя ў рускай літаратуры 
існаваў тэрмін «Іркуцкая сценка». У гэтае 
нефармальнае таварыства ўваходзілі Ва-
лянцін Распуцін, Аляксандр Вампілаў ды 
іншыя выбітныя аўтары. Вось і ў Мін-
ску нараджаецца новая цвярдыня — са-
дружнасць пісьменнікаў, якія імкнуцца 
прапагандаваць традыцыйныя ідэалы 
культуры: гуманізм, паразуменне людзей 
і народаў, імкненне да прыгажосці. Таму 
з задавальненнем — і не без гонару! — 
бяру ўдзел у гэтым годным мерапры-
емстве.

На адной мове
У межах XXV Мінскай міжднароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу ў Мінскім 

дзяржаўным лінгвістычным універсітэце прайшоў перакладчыцкі семі-
нар «Праблемы мастацкага перакладу ў сучаснай літаратурнай прасторы».

На семінар запрасілі перакладчыкаў з ліку гасцей Мінскай міжнароднай кніжнай 
выстаўкі-кірмашу. З прывітальным словам ад МДЛУ выступіў прарэктар па вучэб-
на-выхаваўчай рабоце Уладзімір Пашкевіч. На пачатку размовы загадчык кафедры 
беларускай мовы і літаратуры МДЛУ пісьменнік Пятро Васючэнка пазнаёміў за-
межнікаў з гісторыяй развіцця перакладчыцкай дзейнасці на Беларусі. У паведам-
ленні прагучала і імя Францыска Скарыны, які не толькі надрукаваў Псалтыр, але 
і пераклаў яго на зразумелую для сваіх суайчыннікаў мову.

На сустрэчу з замежнымі гасцямі, якія ўжо зрабілі ўнёсак у перакладчыцкую 
справу, прыйшлі тыя, хто толькі пачынае шлях у гэтым рэчышчы, — студэн-
ты МДЛУ. Будучыя перакладчыкі ўважліва слухалі больш дасведчаных калег. Да 
дыскусіі далучыліся і выкладчыкі МДЛУ. Суразмоўцы паспрабавалі высветліць, ці 
ёсць творы, якія немагчыма перакласці, абмеркавалі праблему аўтарскага права 
ў розных краінах, а таксама нюансы перакладу з блізкароднасных моў: пераклад 
патрэбны не толькі дзеля разумення інфармацыі — гэта яшчэ і культурны абмен 
паміж краінамі. Так, перакладаючы творы вядомых рускіх класікаў на беларускую 
мову, мы ўсведамляем і апрацоўваем літаратурную спадчыну суседзяў. Любоў Тур-
біна (Расійская Федэрацыя, г. Масква) падзялілася з прысутнымі сваім досведам 
у перакладзе з беларускай мовы. На думку перакладчыцы, некаторыя беларускія 
словы не варта мяняць на рускія ў пераапрацаваным тэксце: часам гучанне не 
менш важнае за дакладнасць, і дзеля захавання мастацкай вартасці твора неабход-
на пакідаць нязменнымі асобныя інтанацыйныя дробязі.

Паэт і перакладчык Роберт Мінулін (Расійская Федэрацыя, Рэспубліка Татарс-
тан) згадаў, як перакладаў на родную мову вершы Максіма Багдановіча.

— Дзеля асабістага развіцця і фарміравання мастацкага густу паэт павінен пе-
ракладаць сваіх калег, — сцвярджае Роберт Мінулін.

Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ

Падчас сімпозіума «Пісьменнік і час».
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Ля сербскага стэнда.

Супрацоўніцтва

Чарговая кніжная выстаўка-кірмаш вызначаецца 
вялікай колькасцю самых розных сустрэч 
міжнароднага характару. І гэта невыпадкова. 
У выстаўцы ўдзельнічаюць госці болей як 
з 30 краін. Прадстаўнікі нацыянальных літаратур 
21 краіны ўзялі ўдзел і ў Міжнародным сімпозіуме 
літаратараў «Пісьменнік і час».

У межах выставачнай праграмы — і іншыя сустрэчы, перамовы. 
У Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь прайшлі перамо-
вы кіраўніка ведамства з Дзяржаўным сакратаром Міністэрства 
культуры і інфармацыі Рэспублікі Сербія Аляксандрам Гаёвічам. 
Удзел у размове, акрамя міністра інфармацыі Аляксандра Кар-
люкевіча, узялі начальнік упраўлення выдавецкай і паліграфіч-
най дзейнасці Алена Паўлава, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 
Рэспублікі Сербія ў Рэспубліцы Беларусь Велька Кавачавіч.

Сербія — ганаровы госць XXV Мінскай міжнароднай кніж-
най выстаўкі-кірмашу. У Беларусь прыехала вялікая дэлегацыя 
сербскіх пісьменнікаў. Сярод іх — і славуты сучасны празаік Го-
ран Петравіч. Да выстаўкі айчынныя выдавецтвы, у прыватнасці 
«Мастацкая літаратура» і Выдавецкі дом «Звязда», падрыхтавалі 
цэлы шэраг кніжных і часопісных публікацый твораў сербскіх па-
этаў і празаікаў у перакладзе на беларускую мову. Падчас перамоў 
у Мінінфарме размова ішла пра перспектывы медыйнага супра-
цоўніцтва. Вызначаны асноўныя аспекты мяркуемага пагаднен-
ня аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам інфармацыі Беларусі 
і Міністэрствам культуры і інфармацыі Рэспублікі Сербія. Ёсць 
дамоўленасць пра тое, што варта наладзіць прэс-туры беларускіх 
журналістаў у Сербію і сербскіх — у Беларусь.

— Лічу, што нам варта памятаць пра прыярытэты культуры ў 
фарміраванні добрых зносін паміж краінамі і народамі. Мне аса-
бліва імпануе стаўленне беларускай дзяржавы да кніжнай культу-
ры, — сказаў на сустрэчы спадар Аляксандр Гаёвіч. — Разуменнем, 
што без кнігі няма нацыянальнай ідэнтычнасці, сербы і беларусы 
надзвычай падобныя.

На сустрэчы ў Мінінфарме згадваліся імёны сапраўдных паўна-
моцных прадстаўнікоў, амбасадараў нацыянальных культур, на-
цыянальных літаратур. У Беларусі лідар сербістыкі — прафесар, 
доктар філалагічных навук Іван Аляксеевіч Чарота. У Сербіі ўсё 
большую актыўнасць па прадстаўленні беларускай літаратуры 
праяўляе маладая перакладчыца Даяна Лазаравіч. Яна пераклала 
і выдала неўміручы «Вянок» Максіма Багдановіча. Удзельнікі пе-
рамоў пагадзіліся, што развіццё беларуска-сербскіх гуманітарных, 
культурных стасункаў патрабуе пашырэння. Варта ствараць но-
выя пляцоўкі, якія б дапамагалі нашым народам ясна ўяўляць, што 
адбываецца ў Беларусі і Сербіі, якімі прыярытэтамі вызначаецца 
дзяржаўная палітыка ў нашых краінах.

Мікола БЕРЛЕЖ

Асобны трэнд сёлетняй кніжнай выстаўкі 
ў Мінску — чорна-белая каляровая гама. 

Яе выкарыстоўваюць на сербскім стэндзе праз 
хранікальныя фота, ды нават у стрыт-арце. Ма-
стак-графіціст Мілан Міласаўлевіч спецыяльна 
прыехаў у Мінск, каб прыцягнуць увагу да серб-
скіх пісьменнікаў. Напрыклад, вобраз адзінага 
лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры з 
Сербіі Іва Андрыча быў створаны літаральна на 
вачах прысутных за якія хвіліны. Ці вось яшчэ 
натхніла мастака паэтка Дэсанка Максімавіч, 
якой таксама быў прысвечаны партрэт.

У беларускіх наведвальнікаў была магчымасць 
угледзецца ў твары сербскіх пісьменнікаў і літа-
ратуры гэтай краіны наогул. Яе на выстаўцы ў 
Мінску невыпадкова прадстаўляе Нацыянальная 
бібліятэка Сербіі, якой сёлета ў дзень адкрыцця 
XXV Мінскай міжнароднай выстаўкі-кірмашу 
споўнілася 186 гадоў. На стэндзе прадстаўлена 
частка выдавецкай прадукцыі, самыя рэпрэзен-
татыўныя і каштоўныя творы, якія прадстаўля-
юць сербскую мову, што захавалася нягледзячы 
на складаныя перыяды ў гісторыі краіны. Такса-
ма матэрыялы стэнда знаёмяць з сербскай літа-
ратурай перыяду Першай сусветнай вайны.

Выстаўка прадстаўляе паэзію і прозу, дзённікі, 
літаратурную крытыку і эсэ, рукапісныя і друка-
ваныя перыядычныя выданні, фатаграфіі самых 
вядомых пісьменнікаў у сербскай літаратуры 
з 1914 па 1918 год. Шэсць раздзелаў экспазіцыі 
раскрываюць драматычныя моманты, якія пе-
ражываў сербскі народ, а разам з ім літаратура, 
патлумачыла прадстаўніца Нацыянальнай бі-
бліятэкі Сербіі Мір’яна Станішыч.

Першы раздзел выстаўкі «Бунт» раскрывае 
біяграфічныя факты з жыцця журналістаў, кры-
тыкаў, пісьменнікаў і літаратурны патэнцыял 

членаў і аднадумцаў руху «Маладая Боснія», 
большасць якіх не перажылі арышту і загінулі 
падчас службы ў сербскай дабраахвотнай арміі. 
Раздзел «У рабстве» распавядае пра сербскіх пісь-
меннікаў, якія стваралі ў акупаваным Бялградзе, 
а таксама ў аўстра-венгерскіх, германскіх і бал-
гарскіх вязніцах і лагерах. Нягледзячы на тра-
гічныя абставіны, сербская літаратура выжыла. 
Цэнтральны раздзел выстаўкі — «У выгнанні»: са 
стратай тэрыторыі роднай дзяржавы карта серб-
скай літаратуры мяняецца, з’яўляецца літарату-
ра ў эміграцыі, цэнтрам якой быў востраў Корфу. 
Некаторыя сербскія інтэлектуалы ў той час ства-
ралі ў Парыжы, Лондане, Жэневе, Таронта, у 
гарадах ЗША і Паўднёвай Амерыкі. На пачатку 
красавіка 1916 года пасля адступлення серб-
скай арміі на востраў Корфу запушчаны першы 
нумар сербскай газеты, а ў корфскім альманаху 
15 верасня 1917 года надрукаваны немалы спіс 
сербскіх пісьменнікаў, вучоных і журналістаў, 
якія загінулі і памерлі ад тыфу. Напрыканцы вы-
стаўка распавядае пра вяртанне паэтаў з вайны ў 
1918 годзе.

У творах таго перыяду гучыць пратэст супраць 
вайны, характэрны для літаратуры страчанага 
пакалення. Асобныя з’явы і працэсы, якія пачалі-
ся ў ваенныя гады, паклалі пачатак літаратурна-
му авангарду. Арганізатары выстаўкі не мелі на 
мэце прадставіць пералік усіх літаратурных з’яў 
таго перыяду. Гэта хутчэй рэтраспектыўны агляд 
асобнай эпохі ў літаратуры краіны ў суровым ва-
енным кантэксце, насуперак якому яна здолела 
захавацца. Перыяд у некалькі гадоў, але ён умаца-
ваў літаратуру Сербіі ідэйна, загартаваўшы і саміх 
творцаў. Простых часоў не бывае, бываюць зада-
чы, якія суджана выканаць. Нават насуперак…

Ларыса ЦІМОШЫК

Як гартавалася моц

Аляксандр ГАЁВІЧ: 

КУЛЬТУРА 
ПЕРШ ЗА ЎСЁ…

«Мае першыя ўражанні аб Беларусі звяза-
ны з мяккасцю і пяшчотай. Такое стаўлен-
не да вашай краіны з’явілася 14 гадоў таму, 
хаця я тут упершыню, — распавядаў сербскі 
пісьменнік Горан Петравіч. — А тады ма-
стачка, якая працуе з шоўкам, Ала Сідарэн-
ка адкрыла ўласную выстаўку, натхнёную 
матывамі майго рамана “Атлас, напісаны 
небам”, які яна прачытала ў перакладзе. Калі 
вандроўнік заблукаў у лесе, ён можа праспя-
ваць што-небудзь, каб яму не было страш-
на. Пісьменніцкая праца для мяне — тое ж 
самае. Спосаб перамагчы страх».

Хто не парэзаўся аб паперу
І аб напісанае на паперы,
Той не ведае, як такі парэз можа балець, —

гучаў верш Г. Петравіча ў перакладзе на бе-
ларускую мову.

«Упершыню Беларусь я наведала ў 1994 го-
дзе. Паэтэсы Алена Шварц і Вольга Седако-
ва сталі для мяне як сёстры, — распавядала 
пісьменніца Злата Коціч. — А потым напіса-
ла верш пра паветраныя фрэскі над Мінскам. 
Натхніла на гэта гісторыя з’яўлення абраза 
Божай Маці, які прыплыў па рацэ. Нават не 
прадбачыла, што тыя фрэскі “з’явяцца” і ў 
паветры Сербіі, калі адмыслова паяднаецца 
час і прастора. Потым напісала кнігу “Белы 
ослік” — і там таксама ёсць часцінка Мінска, 
мае ўражанні ад знаёмства з мінскім паэтам 

Веньямінам Блажэнным. Мы сустрэліся ў 
яго дома, і калі я спявала яму сербскую на-
родную песню, ён плакаў».

«Дзіўлюся: чаму, калі ў Мінску так холад-
на, у гэтай зале — так цёпла і ўтульна, — 
разважаў Бранка Стэванавіч. — І сам сабе 
адказваю на пытанне: таму што ўсе мы — 
часцінкі аднаго вялікага, адной культуры, 
літаратуры».

«Мы ўсе ў жыцці знітаваны: пісьменнікі, 
чытачы, перакладчыкі. І ніхто не ўспом-
ніць праз некалькі гадоў, які быў таварааба-
рот паміж нашымі краінамі, але ўсе будуць 
ведаць кнігі, якія могуць прачытаць у на-
шых краінах дзякуючы ўзаемным перакла-
дам», — сказаў заключнае слова Надзвычай-
ны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Сербія 
ў Рэспубліцы Беларусь Велька Кавачавіч.

Аздобай вечара сталі вершы, якія прагу-
чалі па-сербску і па-беларуску ў выкананні 
саміх аўтараў і перакладчыкаў: Златы Коціч, 
Бранка Стэванавіча, Даяны Лазаравіч, Івана 
Чароты, а таксама студэнтаў філалагічнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўні-
версітэта, Мінскага інавацыйнага ўніверсі-
тэта і супрацоўнікаў Беларускага таварыства 
дружбы.

Былі выказаны спадзяванні, што літара-
турнае супрацоўніцтва з кожным годам бу-
дзе пашырацца.

Яна БУДОВІЧ

УСЕ  БУДУЦЬ  ПОМНІЦЬ  КНІГІ…
28 лютага ў межах ХХV Міжнароднай выстаўкі 
і Міжнароднага літаратурнага сімпозіума «Пісьменнік 
і час» у Доме дружбы адбыўся сербскі літаратурны вечар. 
Адкрыў яго прафесар Іван Чарота: «У гісторыі нашых 
народаў шмат агульнага. Еднасць і братэрства літаратуры 
і культуры знаходзіць працяг і ў сучаснасці: сумесныя 
кніжна-выдавецкія праекты, узаемнае ўзбагачэнне 
мастацкімі перакладамі».

Прафесар Іван Чарота і Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Сербія Прафесар Іван Чарота і Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Сербія 
ў Рэспубліцы Беларусь Велька Кавачавіч ля партрэта Іва Андрыча. ў Рэспубліцы Беларусь Велька Кавачавіч ля партрэта Іва Андрыча. 
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Адзін з відаў Бялграда.

Пераклады

Даяна ЛАЗАРАВІЧ

Сцяна
Заўжды дзяўчат чакаюць мукі,
Бо пошук — бедаў рукаяць.
Працягвала да цябе я рукі,
Але не браць — перадаваць.

За кожны мой пяшчотны позірк —
Даверлівай павагі сплаў —
Мне на далонь ты ў гордай позе
Халодны, востры камень клаў.

І з іх высокі тын узнёсся.
Сцяну напругі не ўтрымаць.
Калі ў той тын уткнецца восень, —
Абодвух нас не ўратаваць.

Светлая пазнака
Вунь на кары аж свіціцца пазнака:
Гэта завусенкі інею, знаю.
Вось і я стала чароўнай гулякай —
З полымя вабнасці тут узрастаю.

Згусны туман і лясок пераскочу,
Толькі б сустрэцца з прытульным 

анёлам.
Не запярэчу яму — заахвочу
Быць сярод холаду ветлым, някволым.

Бачу: анёлак стаіць у тумане
Стомлены, белы, амаль пасівелы.
Лекі душы — мне ён зёлку трымае —
Каб у паход ісці трудны і смелы.

Крылы ў надломе, а сам на хадулях,
Мо цераз сілу, а і ўсміхнецца.
Плачу між лужаў, як тая матуля…
Каб жа мне з ім хоць на хвілю 

сустрэцца.

Ды нечакана ў туман апрануўся.
Інеем белым мо стаў, небарака?
Тонкай травінкай ствала дакрануўся —
Вунь на кары зноў свіціцца пазнака.

З сербскай. Пераклад 
Сяргея ПАНІЗНІКА

Прэдраг Багданавіч ЦІ

Перад абуджэннем
Сёння ў досвітак, перад абуджэннем,
прыснілася мне, што лячу,
зноў.

Ляцеў я не так высока,
як некалі,
прызнаюся.

Толькі па-над вяршынямі дрэў,
Але з вялікай хуткасцю, стралою,
Асцерагаючыся галін і
Звяртаючы ўвагу на многія драбніцы.

Ляцеў над вадою
Без хваляў,
Але неспасціжна цёмнай важкасці.

На маёй магіле
Дачакайся першага промня досвітку
і яблык за воблака кінь.

Шпурні яго скрозь імглу на воку,
скрозь ранішні сон.

Дачакайся зоркі вячэрняй
і яблык за хмарку кінь.
Правядзі яго поглядам,
пакуль, чырвоны, за воблака ляціць.

Яблык за воблака шпурні,
калі цяжкае маўчанне скончаць 

далакопы.

У навальніцы, калі маланка блісне,
у песні, калі яна стрэлы пускае
скрозь дугу яблыкаў,

ты будзь дугою.

Любіца МІЛЕЦІЧ

Урок гісторыі
Вучылі цябе, што краіна твая 

на скрыжаваннях,
Што імперыі сутыкаюцца каля 

твайго ўзгалоўя,
Што кроў павінна была пралівацца,
Бо гісторыя ж гэтага скрозь патрабуе;
Яна ж, гісторыя, і пакінула сляды свае,
А сам Бог на плячы носіць стрэльбу!

Вучылі цябе, што краіна твая багатая,
Што па ёй з-за лясоў прайсці немагчыма,
Што ніколі яе не перамагчы зброяй,
Што з-за гэтага білі ў званы ў Парыжы.
Выбівалі з тваёй галавы заблудзі 

молатам,
Даказвалі спальваннем і бежанствам,
Што лепш рабіць усё, чым…
Вучылі цябе бесперапынна, вякамі.
А ты не не засвоіў нічога.
Як быццам не ад гэтага свету!
Нездарма па ўсёй Еўропе і яшчэ 

двух катынентах

Кветкі па надмагіллях вянуць 
і зацвітаюць.

Вянуць і зацвітаюць.

Тры светы
Адзін свет на зямлі,
Другі, апраметны, знізу
А трэці ўзнесены вышэй,

Каб быць да сонца бліжэй,

І лунае ён над зямлёю,
Як зорка-вандроўніца белая,
Што лепшага месца шукае

Для свечкі на алтар Божы.

Калі ж зірне яна ўніз
То бачыць спустошаны час
Стомленых душ у тумане —

І рэдкія з іх за малітвай.

Адзін свет на зямлі,
Другі, апраметны, знізу
А трэці ўзнесены вышэй,

І я ўпарта за ім.

Ратка Маркавіч РЫДЖАНІН

***
Шлях Нябесны Сілай асвятляецца 

і Сілай гасіцца.
З Чорнага белае на белым праступае 

ў Малевіча,
Пасыпанае попелам будучнасці.
Скошаныя ляцяць, каб дакасіць канец 

на канцы.
Воклічам над бессэнсоўнасцю косы 

сілы ззяюць.
А баразна ў баразне расце.
Парог з парога падаé
ўсмешку новай кветцы.

***
Каб не бачыў, то хіба ж ведаў бы?
Поўная лыжка ў яго і поўная міска.
Поўныя стол і дом з жонкай 

уціхаміранай.
Дзень таксама паўнютка поўны.
І яшчэ папаўняецца — рэчамі, печывам...
Ды бачу, як рука худая яго адкрывае,
Нібы адрыну занядбаную,
Гаспадарамі-мышамі здратаваную…
З агідай ён моршчыцца.
Сэрца яго ў карыце разбітым. 

І ўсё засохла.
Вось які поспех цяпер у паспяховых.

***
Вечар пáдае і статак ідзе з пашы.
Усе ведаюць сваё:
Свіні — загон, авечкі — кашару, 

каровы — яслі,

Коні — торбы…
Пастухі да вогнішча збіраюцца.
Толькі злодзей сцежкаю спакушае сцежку.
Падарожнікі без дарогі прадзіраюцца 

скрозь цемень.

Зоран Хр. РАДЗІСАЎЛЕВІЧ

Пытанне
Сам сябе пытаю:
Калі падам руку,
Ці возьме нехта яе
Ў свой сад, каб пасадзіць,
Каб яна, калі зацвітуць слівы,
Расквітнела таксама,
Несучы водар на пальцах?

   1977 г.

Србалюб МІЦІЧ

Вялікі брыдкі конь
Цемем дакранаюся да неба,
Блакітнае вока цемем раню,
З маіх вачэй малы топаль расце
І вялізны павук вакол шыі
Мне вяроўку пляце.
Ды існую ж такі я, падобны да
Чорнага атрутнага ручая…
Бездапаможна з працягнутаю рукою,
З горкай кропляй крыві на далоні,
З салодкай крапівой жаданняў на сэрцы.
Я — самая брыдкая жывёліна
На зялёным лузе,
Але сонца не пазбягае мяне
І таму веру, што я дзьмухавец.
Я самая паскудная пачвара
Сярод статку надзейных коней,
Але сонца не абмінае мяне,
Бо я мáю вялікія настаўленыя вушы
Да кожнага яго цёплага жоўтага слова,
Мáю вялікія прагныя вочы
Да кожнага з’яўлення яго на небе.

Пераклад з сербскай 
Івана ЧАРОТЫ

Бранка РАДЗІЧАВІЧ (ХІХ ст.)

Шчаслівы пастух
Выганю статак да рэчкі, на луг —
Я не сумую, шчаслівы пастух:
Сцежкі сюды ўсе вядуць,
Гуртам дзяўчаты ідуць,
Сонечны дзень ці халодны,
Беляць на росах палотны, —
Будуць няхай залатыя!

Толькі якая плячом варухне —
Чую, за сэрца знянацку кране;
А на мяне азірнецца —
Сэрца маё ўстрапянецца;
А заўсміхаюцца міла —
Сэрца з магічнаю сілай
Раптам шалёна заскача!

Вось так і ўчора са мною было —
Міма дзяўчо адно ранкам прайшло.
Ох, як зірнуў на яе ў захапленні —
Сэрца забілася ў тое ж імгненне!

Гэта бялянка, якую я ўбачыў,
Пэўна, была чарадзейкай, няйначай, —
Сэрца маё адабрала.

Ёван ЁВАНАВІЧ-ЗМАЙ

Як сястра спявае,
калі малога брата люляе
Калысачка, люлька мая малявана,
Люляйся, прыспі мне хутчэй Радавана.

Люляй мне яго, люлька, лёгка, крылата,
Хлапца-малайца, майго меншага брата.

Люляй яго, люлька, без крыўды ніякай,
Каб хлопчык-малойчык у сне не заплакаў.
Няхай ён з табою вышэй узлятае
І сіл набіраецца, і падрастае.

Люляй яго, люлька, да ночанькі самай,
Пакуль з малаком прыйдзе мілая мама.

Пакуль прынясе бацька свежага хлеба,
А з ім яшчэ ўсё, што да хлеба нам трэба.

Усе тады сядуць сюды: пад абразам —
Пабыць, пасядзець за вячэраю разам.

Любовіе РШУМАВІЧ

Хто б мне далажыў…
Хто б гэта мне далажыў,
Чым ён жыццё заслужыў,
Якою манетай плаціў,
За колькі б яго ўступіў?

Хто б гэта мне далажыў,
Паветра ён чым заслужыў,
Каму ён лісты пісаў,
Хто — дыхаць ім
Шчасце даў?

Хто б гэта мне далажыў,
Чым сонца ён заслужыў,

Якім бы ён смехам смяяўся,
Каб з цемраю толькі знаўся?

Хто б гэта мне далажыў,
Чым ён ваду заслужыў,
Што давялося яму перажыць,
Каб змалку бясплатна піць?

Хто б гэта мне далажыў,
Чым ён зямлю заслужыў,
Каму ён душу прадаў
За ўсё, што на ёй прыдбаў?

Хто б гэта мне далажыў,
Чым ён свой хлеб заслужыў,
Матчыну ласку, любоў,
Цяпло яе ўсмешак і слоў?

Хто б гэта мне далажыў,
Чым ён сябе заслужыў,
Як быў павінен цярпець,
Каб гэта ўсё зразумець?

З сербскай. Пераклад 
Міколы ЧАРНЯЎСКАГА
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***
напачатку была сцяжына
і мы прыйшлі
і было Слова
і на беразе ракі
як на беразе вечнасці
расклалі вогнішча
і асвяціліся травы
як вострыя дзіды
і асвяцілася неба
як будучы купал Храма
і пачалося жыццё
Тут дзе Сёння
ёсць наша сталіца
наша слава
наша вечнасць
і наша натхненне

***
і была вайна
і была Перамога
і горад з руін паўставаў
як волат
прыгожы
як нашы адвечныя мары
як наша Любоў

***
на Замкавай гары
святло і цені
і сыплецца снег
як цукар
на кавярню
каля якой ідзе газетчык
слухаючы як звіняць званы
на Храмах каля Нямігі
якая са Свіслаччу яднаецца
дзе хаты на берагах
заснежаныя як каўчэгі
і дым з іх каміноў

кудзеліцца ў неба
і па дахах старога Менска
коціцца сонца
і мы глядзім на яго
як на залатоўку
што ўпала з санак
на якіх ехалі з кірмашу
маладыя і закаханыя

***
сонца прачнулася
і ўсплыло высока-высока
а можа пад’ёмныя краны
яго паднялі над горадам
і неба стала глыбокім
для ластавак і галубоў
і першы трамвай па горадзе
паехаў
абуджаючы вуліцы
і ты выйшаў на балкон
і сказаў
добры дзень, мой горад!

***
у вялікім горадзе
амаль усё і ўсе вялікія
і плыве па Свіслачы
вялікі белы цеплаход
і музыка грае на ім
і хвалямі б’ецца аб берагі
і ўзлятае над скверамі і паркамі
і ты ідзеш на спатканне
па вячэрнім праспекце
як па Млечным Шляху
і каваю пахне вецер
і ты шчаслівы
бо ты жывеш
у вялікім горадзе
і ты ўжо ведаеш
што гэты горад
самы лепшы ў свеце
і ты любіш свой горад
і горад любіць цябе

***
у кожнага дома
і ў кожнай вуліцы
сваё сонца
і свае зоркі
а ў вулках Верхняга Горада
святло і цені
цішыня і вецер
а ўчора выпаў снег

і ўсё стала белым
як чыстая папера
на якой напішуцца вершы
на якой намалююцца карціны
пра тое што было
што ёсць і што будзе
ў нашых дамах
і на вуліцах нашых
і ты ідзеш па горадзе
ў Музей Максіма Багдановіча
і слухаеш ягоныя вершы
ў пошуме дрэў

***
ты стаіш на мосце
і пад табою цячэ Свіслач
і праплываюць па ёй крыгі
як старонкі з вершамі
што напісала зіма
і праплываюць купальскія вяночкі
як німбы закаханых
і праплывае золата лістоты
як золата старых абразоў
і праплывае срэбра снегу
і знікае ў вечнасці
і так было сотні гадоў таму
і так будзе
пакуль над Свіслаччу мост
яднае мінулае і будучыню
і ты стаіш на мосце
як на мосціку стаіць капітан
які ведае і бачыць
куды ён плыве

***
усе нашы дарогі вядуць у Мінск
і ты едзеш на электрычцы
з букетам васількоў
як з кроплямі неба
а за акном Мінскае мора
і белы ветразь на ім
як тутэйшы маладзік
які вечарам узыдзе над горадам
і чайкі лятаюць нізка
цалуючы сонца ў хвалях
і дзень такі светлы
як бярозы вакол дарогі
а на ўзгорках стаяць Храмы
з якіх бачыцца вечнасць
і лётаюць буслы
як нашы анёлы
і чым бліжэй да Мінска
тым бліжэй да сэрца
трымаеш букет з васількоў

***
у скверы Янкі Купалы
як і ў кожным скверы і парку
вялікага горада
у кожным каменьчыку
у кожным лісточку
і ў кожнай травінцы
за якія зачапілася
восеньская павуцінка
сатканая з туману і неба
і на якой вісіць кропелька сонца
вечнасць жыве
і ты ідзеш
да Янкі Купалы
у якога на плячы сядзіць голуб
як на плячы нашага Калумба
які адкрыў для нас Паэзію

***
ля Мінскай ратушы ў скверыку
Манюшка і Дунін-Марцінкевіч
і ты сядаеш побач
і разам з імі слухаеш
пра што звіняць званы
на царкве і на касцёле
а побач прайшоў Іван Міско
ў сваю майстэрню
як у свой космас
і прабегла дзяўчынка
трымаючы ў футляры музыку
а з ратушы выйшаў Колас
і паклаў на лаўку «Новую зямлю»
каб ты перачытаў і перадаў сябру
і вечарам ты пойдзеш у тэатр
каля дома дзе жыў Караткевіч
і будзеш дзівіцца на зорку Венеру
над горадам
як над сусветам
дзе ёсць мы

***
горад — каменны востраў
які мы стварылі
ў зялёным акіяне
травы і лясоў
на якім існуе жыццё
і лятаюць над ім
птушкі і самалёты
і ты глядзіш у зорнае неба
ў якім як у люстэрку
люструецца святло ліхтароў
і ты не самотны
ты горад маеш

утаймаванне глыбіняў
прасею скрозь мудрасць адкрытых варот
змярцвелае збожжа аблудных дарог.
няпрошаны госць з бессвядомых балот
не пераадолее бераг-парог
сузнання без волі свайго ўладара.
скрозь ценяў бяздомных кашчавыя церні
радзільную чырвань прасее зара,
і вока прарочае голасам пеўня
рыскрыецца брамай у новы абшар.
каромысел мыслі напоўню сцюдзёным
калодзежным звонам і памяці шнар
разгладжу на тварах сапрэлых імёнаў.
дзесь навальніца заплача наўзрыд —
сон акрапіўшы збавіцельным зрокам,
скрозь чорны дождж я прасею блакіт
і скрозь балота — бязважкія крокі.

шабаш сноў
ўначы стракоча цішынёй 

празрысты сад.
вянчае зорны пыл
скляпенне дрэватворнай келлі.
пагаслі яблыкі, налітыя святлом, — 

то небасхіл
варочае свой млын
пад чарадзейны спеў цыкад.
русалкі плёскаюцца ў месячнай купелі,
і шабаш сноў святкуе свой зачын.

мой сон цвіце на глебе чарнакніжнай,
расце з адкрытых пор сырой зямлі.
адзін на пладаноснай, неспасціжнай,
узоранай празорцамі раллі.
адзін — на непрамоўленым памежжы,
штоноч цвіце ён кветкаю драпежнай,
расце з галосных пор святой зямлі.

у сутаргах змыкання-размыкання
раскручвае ён колы гукахваль.
ягоны голас — топленая сталь.
цяплом слязы ў самотным катаванні
ён лепіць з воску тысячы праяў.

чаму б імя й выяву ён ні даў,
усё сябе яўляе
першавоку.
штоноч — нібыта гліна люстраная:
увязнуўшы, не ступіш ані кроку,
адбітак не пакінуўшы на роўні
няўлоўнага, цякучага «паміж».
я сню свой сон і чую голас: «помні:
ты сніш свой сон, але ж сама — не спіш».

прадчуванне
прадчуванне кусае таропкія губы —
там — пад скурай — ўзыходзіць 

азімая кроў,
быццам сповіткі вен на фарфоравай 

чашы.
а на днечку — ружовы асадак відна,

паспытаўшы якога, ўздымаецца дубам
замагіллем спароджаны парастак зноў,
і зямля, малако вечных зім увабраўшы,
адфармоўвае плоць знітаваннем радна.

на іскрыстую гліну цялеснасці груба
кімсьці кінута неба трухлявых 

шатроў —
скрозь прарэхі прасвечвае тое, 

што страшна
немагчымасцю быць прадчувальным 

да дна…

люнамлечная панна
стыне ноч. дыяфрагмы гартуецца сталь.
і марознай гравюрай кладзецца дыханне
цьмы на люннае цэдры 

падгнілы хрусталь.
цень збаўлення лунае 

ў скудлачанай багне,

па якой праплывае ў шаўковай ладдзі
захінутая ў вопрадзень дымнага пуху
люнамлечная панна — нявеста суддзі —
таго самага, хто шматгалосныя рухі

штоударам грымлівага молата чыніць.
і драпежны надрыў тарфянога аргана,

і пушыстых імхоў срэбраносная 
сырасць —

услаўляюць нявесту найвышняга пана.

вадзяная лілея ім смачна туруе —
белакрылы зефір па-над глеістай ваннай.
і ускрыкваюць духі балот: «алелюя!» —
праваджаючы світу нябеснае панны.

асярод
там — цемпрашальства прабогавых 

прашчураў,
ўдар непісьменнага полымя
ў ночы жывот.

мы — толькі хвост пракаветнага 
яшчара,

знакам у бел-зямлю голую
ўрэзаны стод.

смеласць стаць попелам — 
мерыва спеласці.

суджанай карты кліч роднасны
з розных калод.

вуснам баліць пупавіна ўзаемнасці,
зачараванае кола свой
сніць асярод.

нератам сноў цела вычарпне з нівечы
жар скразнякоў і, канаючы,
ўспомніць, што дом —

там, дзе вага апускаецца з дыбачак,
боль вышыні выдыхаючы
ў неруш абдойм.
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Арбітальная навукова-даследчая 
станцыя «Генрых Луі д’Арэ», якая 

лунала на ярка-блакітным фоне Нептуна, 
нагадвала рымскі дадэкаэдр, каторы аку-
нулі ў брудна-белую фарбу. Штосекунд-
на скідваючы хуткасць, люгер Oðins vagn 
наблізіўся да станцыі і правёў манеўр 
стыкоўкі.

Анірудх Мангешкар — бортінжынер 
«Генрыха Луі д’Арэ» — чакаў інспекта-
ра Дэпартамента пазаземных крымі-
нальных расследаванняў Ратаўта Сарву 
адразу за гермадзвярыма. Мангешкар 
выглядаў прыгнечаным.

— Намастэ! Я не думаў, што вы 
з’явіцеся так хутка, шрыман інспектар.

— «Friggjarrokkr» знаходзіўся за дзвес-
це тысяч кіламетраў ад станцыі, калі 
было атрымана ваша паведамленне, — 
патлумачыў Сарва, адказваючы на по-
ціск рукі.

— У мяне не было іншага выйсця, — 
Мангешкар сціснуў кулакі ў бяссільнай 
злосці, і яго твар сказіла горыч страты. — 
Я нічым не мог ім дапамагчы. Не мог!

— Супакойцеся, спадар Мангешкар. 
Ніхто ні ў чым вас не абвінавачвае. 
Рэгламент патрабуе ад мяне задакумен-
таваць смерць.

— Вядома, такія правілы, — бортін-
жынер узяў сябе ў рукі, аднак захоўваць 
самавалоданне яму было няпроста.

— З вашага дазволу я хацеў бы азна-
ёміцца з відэазапісам апошняга сеанса 
сувязі з «Гіпакампусам».

— Ідзіце за мной, шрыман інспектар.
— Скажыце, спадар Мангешкар, калі 

1P/Halley не адносілася да сферы вашых 
інтарэсаў, навошта наогул было ляцець 
да яе?

— Камета Галея вяртаецца да Сон-
ца праз кожныя семдзесят пяць гадоў, і 
Чатэрджы не мог упусціць шансу стаць 
першым чалавекам, які ступіў на яе 
паверхню.

— З Індыйскай арганізацыяй касміч-
ных даследаванняў гэты крок быў узгод-
нены? — Смыленне адчувалася мацней.

— Не, шрыман інспектар. Ніякіх ука-
занняў па змене навуковай праграмы не 
мелася.

— Гэта значыць, капітан дзейнічаў па 
ўласнай ініцыятыве?

— Чатэрджы быў вельмі славалю-
бівы. Я спрабаваў адгаварыць яго ад гэта-
га кроку, але ён не хацеў мяне слухаць. 
Яшчэ і катэгарычна забараніў звязвацца 
з ISRO. — Бортінжынер прыгнечана па-
ківаў галавой. Напэўна, дакараў сябе за 
маладушнасць.

— А Агніхотры што?.. Таксама захаце-
ла ўпісаць сваё імя ў аналы гісторыі? — 
Сарва выціснуў з блістара таблетку ан-
тыалергена і закінуў у рот.

— У ступені авантурызму Агніхотры 
магла даць фору Чатэрджы. Да таго ж 
другая яе спецыяльнасць — экзагеало-
гія. Праўда, Агніхотры заставалася яшчэ 
каля года вучыцца... Мы прыйшлі.

На капітанскім мосціку бортінжынер 
апусціўся ў крэсла і пасля непрацяглых 
маніпуляцый на сэнсарнай клавіятуры 
саступіў месца Сарву.

— Чатэрджы і Агніхотры высадзіліся 
на камету Галея, калі яна зблізілася са 
станцыяй на адлегласць пяцідзесяці пяці 
тысяч кіламетраў, — працягнуў бортін-
жынер. — Прабылі на паверхні нядоўга — 
узялі ўзоры грунту і ўсталявалі Tirangā — 
сцяг Індыі.

Сарва запусціў відэапрайгравальнік. 
На трохмерным маніторы з’явіліся муж-
чына і жанчына ў цёмна-васільковых 

камбінезонах з нашыўкамі ў выглядзе 
лагатыпа ISRO і дхармачакры.

Увагу капітана і фізіка цалкам займала 
камета.

— Калі Чатэрджы і Агніхотры зра-
зумелі, што маюць справу з ксенамор-
фам? — Сарва праглынуў яшчэ адну та-
блетку антыалергена.

— Як толькі Агніхотры занялася аналі-
зам узораў... Калі дазволіце, шрыман 
інспектар, — Бортінжынер дотыкам 
пальца ссунуў летунок на паласе пра-
круткі. Фізік прытулілася да акуляраў 
аптычнага мікраскопа і заваджалася з 
мікраметрычнай шрубай і крэмальерай.

— Манджуната-баба, вы не маглі б па-
дысці? — Выгляд у фізіка быў агаломша-
ны.

— Што здарылася, Рышыма-дзідзі?
— Мы знайшлі іншапланетную форму 

жыцця. Каланіяльны арганізм.
— Мангешкар, я ўключаю аўтапілот! — 

Капітан падхапіўся і зірнуў на ўзор праз 
акуляры. — Яно жывое...

Чатэрджы быў звернуты да перада-
вальнай камеры патыліцай, але Сарва не 
сумняваўся, што ўбачанае зрабіла на ка-
пітана належнае ўражанне.

— Пра нас дазнаюцца ўсе! — Капітан з 
задаволенай усмешкай зноў схіліўся над 
мікраскопам.

А ў наступнае імгненне ўсё змянілася.
Агніхотры раптам стала не хапаць па-

ветра. Фізік рванула каўнер камбінезона. 
Трэск матэрыі прымусіў капітана адцяг-
нуцца.

— З вамі ўсё ў парадку, Рышыма-дзідзі?
Фізіка затрэсла, нібы да цела праз пры-

кладзеныя электроды падалі ток высока-
га напружання. З рота Агніхотры пайшла 
пена. Чатэрджы кінуўся да калегі і злавіў 
яе на рукі. Фізік забілася ў канвульсіях.

— Капітан, што адбываецца? — Голас 
бортінжынера быў прасякнуты спало-
хам.

Чатэрджы прыціснуў Агніхотры да 
сябе, аднак сіл утрымаць фізіка аказала-
ся недастаткова — мужчына і жанчына 
паваліліся на падлогу.

— Капітан? — Трывога Мангешкара 
расла па экспаненце. — Чатэрджы?

Як высветлілася праз некалькі секунд, 
усе медыцынскія намаганні капітана 
былі дарэмныя: фізік у крывавым поце 
засталася ляжаць нерухома.

Чатэрджы цяжка падняўся.
А яшчэ праз некалькі секунд ксена-

морф атакаваў і капітана. Чатэрджы па-
чаў хапаць паветра шырока адкрытым 
ротам.

Смыленне не праходзіла — Сарва пры-
мусіў сябе не чухаць далонь.

— Мангешкар, ты што робіш? — Губля-
ючы жмуты пены, зароў капітан. Рэзкая 
страта хуткасці прымусіла яго схапіцца 
за поручань.

— Бяру кіраванне модулем на сябе.
Падпарадкоўваючыся камандам борт-

інжынера, рухавікі «Гіпакампуса» вы-
ключыліся, і сіла прыцягнення Нептуна, 
нібы арканам, пацягнула модуль да пла-
неты.

— Стой! — На здранцвелых нагах Ча-
тэрджы давалокся да пульта кіравання 
і паваліўся ў крэсла. Капітана трэсла 
як пры эпілептычным прыпадку, твар 
пасінеў, тым не менш Чатэрджы не зда-
ваўся. — Я загадваю адключыць дыстан-
цыйнае кіраванне!

— Мне вельмі шкада, капітан. Я не 
магу дапусціць, каб іншапланетная фор-
ма жыцця трапіла на станцыю.

«Гіпакампус» працягваў падаць. Чатэр-
джы перайшоў на хіндзі. І без перакладу 
было зразумела, што абсыпае бортінжы-
нера праклёнамі. Відэазапіс абрываўся 
белым шумам.

— Прабачце, шрыман інспектар, — 
Мангешкар змахнуў слязу. У Сарвы на-
ват думкі не ўзнікла папракаць бортін-
жынера ў слабасці.

— Дзе ў вас медпункт, спадар Мангеш-
кар? — Пасля паўзы пацікавіўся Сарва. — 
Нешта мой сродак супраць алергіі не 
дзейнічае.

— Гэта тут побач, шрыман інспектар. 
Але лекар у нас — капітан. Быў.

Адсек аказаўся абсталяваны па апош-
нім слове медыцынскай тэхнікі.

Сарва ўзяў саскрэб з палаючай далоні 
і змясціў мікрапрэпарат на прадметны 
столік аптычнага люмінесцэнтнага тры-
накулярнага мікраскопа.

— Вы б адпачылі, спадар Мангешкар. 
Дрэнна выглядаеце.

— Якое там адпачыць, шрыман інспек-
тар? — Бортінжынер нават абурыўся.

— Прыміце снатворнае. Гэта пойдзе на 
карысць. Можаце легчы на «Oðins vagn» — 
не ведаю, колькі пракорпаюся. — Сарва, 
праглынуўшы трэцюю таблетку антыа-
лергена, схіліўся над мікраскопам.

— Вы маеце рацыю, шрыман інспек-
тар, — падумаўшы, кіўнуў бортінжы-
нер. — Сон мне сапраўды не пашкодзіць. 
Нешта я зусім расклеіўся...

Убачанае прымусіла Сарву нахмурыц-
ца. Глюкозны механахімічны рэактар. 
Дыэлектрафарэзны нанаматор. Гронка 
грузавых крышталічных вакуоляў.

Мот.
Мангешкар адшукаў у медыцынскай 

шафе гіпнатычны сродак і прыняў яго, 
запіўшы вадой з кулера.

— Я буду ў сябе ў каюце.
— Хвіліну, спадар Мангешкар. Скажы-

це, на станцыі былі бiялагiчныя даследа-
ваннi? — Сарва старанна вымыў рукі.

— Не, шрыман інспектар. Мы займалі-
ся вывучэннем магнітасферы... А чаму 
вы пытаецеся?

— Простая фармальнасць. Адпачы-
вайце.

Пасля таго, як бортінжынер пайшоў, 
Сарва зноў прытуліўся да акуляраў. Па-
мылкі не было.

Нічога новага прагляд відэазапісу не 
даў. Хіба што праясніліся асобныя дэталі. 
Чатэрджы і Агніхотры выкарыстоўвалі 
герметычны металічны кантэйнер і літа-
ральна трызнілі 1P/Halley.

— Індыйскаму касмічнаму агенцтву 
патрабуюцца героі, каб апраўдаць у вачах 
грамадскасці немалыя выдаткі на космас. 
Нядзіўна, што капітан вырашыў ляцець 
да каметы...

Выключыўшы відэаплэер, інспектар 
падключыў да камп’ютара сканер, які 
дазваляў адсочваць змены ў сістэме, а за-
тым адкрыў журнал наведванняў у браў-
зеры. Каметай цікавіліся ўсе трое.

Нідзе ніякіх згадванняў пра біялагіч-
ныя канструяванні Сарва не сустрэў. У 
бартавым журнале таксама нічога не га-
варылася пра якія-небудзь паралельныя 
работы на станцыі.

Калі дзе і трэба шукаць адказ, дык гэта 
ў каюце капітана.

Сарва вырашыў пачаць з камп’ютара 
Чатэрджы. Абысці пароль з дванаццаці 
знакаў было справай няхітрай. Дыёд ска-
нера неадкладна афарбаваўся чырванню, 
прымусіўшы інспектара скарыстацца 
рэаніматарам выдаленых даных.

Пакуль утыліта выконвала задачу, 
інспектар пачаў абшукваць каюту. Папя-
ровы аркуш, складзены ўтрая, адшукаўся 
на падлозе ў адзежнай шафе, прыціснуты 
правым чаравіком.

— Вось нават як? — Азнаёміўшыся з 
тэкстам пад «шапкай» ISRO, завізава-
ным Сакратаром Дэпартамента касміч-
ных даследаванняў Індыі, Сарва сеў за 
камп’ютар.

Адноўленых файлаў было нямала, і на 
азнаямленне з імі ў інспектара пайшло 
больш за дзве гадзіны.

— Хм, як усё павярнулася...
Пераканаўшыся ў тым, што нічога не 

прапусціў, інспектар накіраваўся да ка-
юты бортінжынера. Дзверы былі не за-
мкнёныя.

— Уставайце, спадар Мангешкар. Я 
ведаю, што вы не спіце. — Бортінжынер 
не зварухнуўся, і Сарва без шкадавання 
расштурхаў індыйца. Дыханне спячага 
адрозніваецца ад дыхання таго, хто пры-
кідваецца.

— Што здарылася, шрыман інспектар? — 
Бортінжынер ледзьве разляпіў вочы.

— Вы не прымалі снатворнае, спадар 
Мангешкар, так што не хітрыце. Я абві-
навачваю вас у наўмысным забойстве 
Маджунаты Чатэрджы і Рышымы Агні-
хотры.

— Ды вы звар’яцелі! — Сон з бортін-
жынера як рукой зняло.

— Ваш план добры, спадар Мангеш-
кар, але ніколі нельга прадугледзець 
усяго. Вам не пашанцавала двойчы: 
«Friggjarrokkr» з інспектарам паліцыі на 
борце знаходзіўся занадта блізка да «Ген-
рыха Луі д’Арэ», і вам банальна не хапіла 
часу замесці сляды; а яшчэ ў мяне алергія 
на ортафосфарную кіслату. Таму я не ем 
прадукты, якія ўтрымліваюць харчовую 
дабаўку E338, і не п’ю «Кока-колу».

— Прычым тут харчовая дабаўка і «Ко-
ка-кола»? — Погляд бортінжынера быў 
поўны здзіўлення.

— Ортафосфарная кіслата прысутнічае 
ў вашым біялагічным моце. Аддаю вам 
належнае, сэрвісны нанасмог досыць пе-
раканаўча сыграў ксенаморфа. Вас пад-
вяла залішняя тэатральнасць — вашы 
калегі маглі памерці менш балюча... Вы-
рабілі моты пры дапамозе 3D-прынтара?

— Не разумею, пра што вы, шрыман 
інспектар.

— Чатэрджы і Агніхотры, абодва з вар-
ны брахманаў, не прызнавалі ў вас роўна-
га. Вы ж недатыкальны?

— А якое гэта мае значэнне?
— Нязжытае дагэтуль саслоўнае дзя-

ленне ў індыйскім грамадстве тлумачыць 
вашу матывацыю, спадар Мангешкар. 
Помста людзям, для якіх вы, нягледзячы 
на ўсе вашыя заслугі, заставаліся пустым 
месцам... Ужо адно тое, што ў звароце 
да вас ні Чатэрджы, ні Агніхотры ніколі 
не выкарыстоўвалі ганаратыў, кажа пра 
многае. Der Teufel steckt im Detail. Трэ-
ба толькі ўмець заўважаць гэтыя самыя 
дэталі... Мне ўдалося аднавіць даныя на 
камп’ютары Чатэрджы. І высветлілася 
мноства цікавых фактаў. Напрыклад, 
тое, што капітан пастаянна даручаў вам 
усю брудную працу. І тое, што вас вы-
гналі з кафедры біяінжынерыі за пла-
гіят... Чатэрджы прасіў, — Сарва прадэ-
манстраваў знойдзены дакумент, — каб 
вам падабралі замену, хоць сваю працу 
вы рабілі на «выдатна»...

Бортінжынер пазначыў усмешку.
— Доступ да перадатчыка для вас 

быў абмежаваны задоўга да з’яўлення 
1P/Halley. Выхад у Старнэт — толькі з 
асабістага дазволу капітана. Падобныя 
адносіны ніяк не назавеш сяброўскімі... 
Камета стала для вас сапраўдным пада-
рункам лёсу. Вы распылілі моты па ўну-
транай паверхні кантэйнера. У патрэбны 
момант яны актывізаваліся. Мяркую, ге-
нетычна мадыфікаваны вірус.

— Усё было зусім не так, шрыман 
інспектар. Чатэрджы і Агніхотры былі 
забіты ксенаморфам, — стаяў на сваім 
бортінжынер.

— Лабараторны аналіз мотаў абвергне 
вашыя словы, спадар Мангешкар. Адзін 
асобнік у мяне маецца. Упэўнены, на мес-
цы падзення «Гіпакампуса» знойдуцца і 
іншыя моты... Бегчы вам няма куды.

— Навошта мне збягаць, калі я нікога 
не забіваў?

— Так. За вас гэта зрабіў сэрвісны на-
насмог... Альбо вы, спадар Мангешкар, 
ва ўсім прызнаецеся, і я аформлю пры-
знанне як чыстасардэчнае. Зразумела, ад 
пакарання вас гэта не вызваліць. Альбо...

— Альбо?
— Баюся, мой адказ вам не спадабаец-

ца, спадар Мангешкар.
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БРАМА  СКАРБАЎ  МАКСІМА  ГАРЭЦКАГА:
адчыняем і ўзбагачаемся

…ПАГЛЯДАМ АДЛЮСТРАВАНЫМ
БАЧЫМ СЯБЕ

Сёлета выдавецтва 
«Мастацкая 
літаратура» зрабіла 
каштоўны падарунак 
усім аматарам 
айчыннага прыгожага 
пісьменства: 
сапраўдным святам 
стаў выхад кнігі 
пункціраў Алеся 
Разанава «Такая 
і гэтакі: талакуе з 
маланкай дождж».

Алесь Разанаў — асоба маш-
табная, сучасны беларускі Пра-
метэй, вынаходнік новых форм, 
наватвораў, сталкер у паэзіі. Яго 
творы — найлепшы сродак па-
шырэння альбо змянення свя-
домасці. Варта разгарнуць кнігу 
Разанава і ўдумліва прачытаць 
яе ад пачатку да канца. Шмат 
часу гэта не зойме (пункціры — 
невялікія вершы часцей з 3-х — 
5-ці альбо крыху болей радкоў), 
а эфект — ашаламляльны!

Якім чынам паэт сягае ў не-
вядомае? Дакладней, у вонкава 
добра вядомае, у самае звычай-
нае, паўсядзённае, тое, з чым 
мы паўсюль судакранаемся, што 
ў нас пад нагамі альбо відаць з 
акна? Так, сталкер — чалавек, 
які выконвае штодзённыя дзе-
янні нязвыклым чынам і на-
зірае за сабой; які прабіраецца 
на небяспечную тэрыторыю ці 
аб’ект з мэтай даследавання. 
А. Разанаў заглыбляецца ў мета-
фізічную прыроду рэчаў. Яго 
можна параўнаць з рудакопам, 
які кіркай здабывае для людзей 
нешта карыснае, заглыбляючы-
ся ў пароду. Чым глыбей, тым 
больш здабычы, тым шырэй 
прастора сэнсаў, асацыяцый, 
алюзій, тым большая ўнутра-
ная свабода. Куды скіраваны яго 
позірк: ва ўласную душу ці вон-
кі? Давайце паспрабуем пайсці 

следам, прыглядаючыся да 
паэтычных вобразаў:

***
У старажытным парку
раптоўна ўзляцелі
гурмой вароны:
нібы жывая істота,
у галінах вагаецца крык
і ўспуджвае наваколле.

***
Лужына.
Захапіла
Жоўты кляновы ліст
і зашклілася лёдам:
е й н ы!..

Першае, на што звярта-
еш увагу, — наколькі яркая 
вобразнасць! Каб так адчу-
ваць, мала глядзець толькі 
ўнутр сябе ці ў прастору. 
Трэба бачыць адначасова ўсё 
і паўсюль: што навокал, што 
ў небе і побач і, вядома, ва 
ўласнай душы. Але не толькі 
ва ўласнай: у душы кожнай 
рэчы, з’явы, жывой істоты. І 
мала адно глядзець: трэба пе-
раўвасобіцца ў рэч/з’яву/істоту, 
уцялесніцца: адчуваць яе ску-
рай, чуць яе вушамі, ісці на яе 
лапах, ляцець на яе крылах, спя-
ваць яе голасам альбо ўрасці ў 
прастору яе непарушнасцю.

І нашмат глыбей разумееш 
верш, які выказвае адзін з сэн-
саў паэтычнага крэда А. Раза-
нава:

***
Перакладаю шэпт дажджу,
пагляд вачэй,
трымценне гаю…
Кранаю,
слухаю,
гляджу,
я не пішу — перакладаю.

Пункціры — форма верша, 
дзе першасны філасофскі змест. 
Паэт імкнецца спасцігнуць не-
спасцігальнае. І — спасцігае. Вя-
лікае — праз дробнае, сусвет — 

праз сябе, вечнасць — праз ім-
гненне, адлегласць — праз крок. 
А як трапна, як дакладна!

***
Выбіўся з рытму часу —
падаю
ў бездань часу.

***
Я — рака.
Цяку ад таго,
дзе быў,
кім стаў…
А яно даганяе мяне берагамі.

***
Як стары мудры вуж
шукае вузкае выйсце,
каб скінуць старую скуру —
так і я патаемнай вужовай 
натурай
шукаю сабе перашкоды,
хоць і пярэчыць гэтаму розум.

Галоўнае ў імкненні спазнаць, 
спасцігнуць — разуменне, што 

развіццё магчымае толькі 
праз пераадоленне, толь-
кі праз перашкоды. Бо каб 
да чагосьці новага дацяг-
нуцца, увабраць яго ў сваю 
ўяўную абалонку, дзе яно 
будзе «стрававацца» мазга-
вымі клеткамі, трэба выйс-
ці з зоны камфорту, выйсці 
за звыклыя рамкі, са старой 
абалонкі, перамагчы сябе 
ранейшага. Гэта магчыма, 
калі ёсць смага. Яна — ру-
хавік унутранага згарання, 
тое, што не дае спакою, увесь 
час штурхае да дзеяння. Так, 
кітайскія мудрацы ніколі не 
жадаюць добраму чалавеку, 
каб усе яго мары здзейснілі-
ся, а толькі каб здзейсніліся 
напалову, бо інакш не бу-
дзе сэнсу жыць далей. Таму 
лірычны герой і шукае тое, 
што дасць яму новага сябе. 
І пазнае сябе… паўсюль у 
прыродзе:

***
Лопаецца на каштане
пупышка:
ого як няпроста
вылузвацца з абалонак!..
Ведаю, ліст.

Адметна, што рэчы, з якіх 
лірычны герой пачынае ван-
дроўку ў метафізічны свет, у 
пазарэальнасць — не нейкія ад-
мысловыя, а самыя рэальныя. 
Так, улюбёныя «трампліны», 
ад якіх ён адштурхоўваецца, ва 
ўсіх навідавоку, звыклая пана-
рама вясковага (альбо, крыху 
радзей, гарадскога) побыту, на-
ваколля: птушкі, дрэвы, лісцё, 
карэнне, сонца, неба, аблокі, 
сцежка, крокі, сляды, поўня, ка-
мяні, снег, трава, маланка, гром, 
навальніца, рака, мост, цемра, 
варона, грак, плот, аканіцы, во-
кны, чмялі, бэз, вецер, чарот,  
дым, туман… Паэт не імкнецца 
быць разнастайным, абіраючы 
«матэрыял» для творчасці. На-
адварот, усё з пералічанага — 

тое, да чаго ён звяртаецца пас-
таянна, кожны раз паглыбляю-
чыся ў сэнс, наноў і наноў яго 
адшукваючы (прычым ён вель-
мі ашчадны са словамі, вельмі 
лаканічны, але выкарыстоўва-
ючы мінімум сродкаў, глыбей 
уваходзіць у самую сутнасць 
з’явы). Вось адзін з яго любімых 
вобразаў:

***
Прачнуўся ўночы:
па чорных дахах
кралася жоўтая поўня,
кагосьці высочваючы —
ці не мяне?

***
Зіхоткая поўня —
акно,
з якога
глядзіць у душу нябыт.

Даследчыкі менталітэту сцвяр-
джаюць: у беларусаў сувязь з 
Богам вертыкальная, праз кос-
мас. Таму і бачыцца знакавым 
для разумення саміх сябе на 
гэтай зямлі яшчэ адзін з улю-
бёных вобразаў не толькі А. Ра-
занава, але й шмат каго з айчын-
ных творцаў:

***
Кружацца ў вышыні буслы —
неўзабаве вырай.
Пазіраем на іх —
і паглядам адлюстраваным
бачым сябе.

Бусел — сакральны сімвал на-
шай зямлі, нашай сутнасці. І па-
куль буслы вяртаюцца з выраю 
(а яны не могуць не вяртацца), 
мы жывём і жыць будзем, бо 
мы — адно цэлае (знітаваныя, 
злучаныя нябачнымі каранямі 
і кронамі на ўсіх метафізічных 
узроўнях). Разуменне гэтага 
быццам і было недзе побач, але 
аформілася ў словы толькі пасля 
прачытання новай кнігі Алеся 
Разанава, якога натхняе на но-
выя творы… само жыццё.

Яна БУДОВІЧ

Творца ўнікальнага таленту, 
чый 125-гадовы юбілей шы-

рока адзначаецца па ўсёй Беларусі, 
стаў сапраўднай зоркай айчыннай 
літаратуры яшчэ юнаком, калі на-
друкаваў у «Нашай Ніве» апавяданне 
«У лазні» (1913 г.). Ён першы сярод 
беларускіх літаратараў, хто пачаў ак-
тыўна ўзбагачаць беларускае пры-
гожае пісьменства іроніяй і (што 
важна!) самаіроніяй. За чатыры гады 
да класічнага рамана Эрыха Марыя 
Рэмарка «На Заходнім фронце без 
зменаў» выдаў свой шэдэўр дакумен-
тальнай прозы (якім натхняўся Алесь 
Адамовіч) «На імперыялістычнай 
вайне» (1926 г.). Максіму Гарэцка-
му не было і сарака гадоў, а ён па-
спеў скласці тры беларуска-рускія 
слоўнікі, выдаў «Гісторыю белару-
скай літаратуры», выявіў ва ўсёй 
трагічнай выразнасці беларускую 
сутнасць у рамане «Дзве душы»...

Адзначым найбольш цікавыя мера-
прыемствы, якія праходзілі ў лютым з 
нагоды юбілею пісьменніка.

МАРКА ГАРЭЦКАГА

Міністэрства сувязі і інфармацыі вы-
пусціла паштовую картку з арыгіналь-
най маркай «125 гадоў з дня нараджэння 
Максіма Гарэцкага». У афармленні выка-
рыстаны партрэт юбіляра, а таксама вы-
ява дома, дзе ён нарадзіўся.

ТЭЛЕФОННАЯ РАЗМОВА 
З ПЛЯМЕННІКАМ РАДЗІМАМ

Літаратурная вечарына «Жыве яго 
слова» адбылася ў Брылёўскай сель-
скай бібліятэцы Магілёўскага раёна. 
Дырэктар Брылёўскага сельскага Дома 
культуры Мікалай Яцкоў прапанаваў уз-
багаціць сустрэчу тэлефоннай размовай 
з пляменнікам Максіма Іванавіча — ака-
дэмікам Нацыянальнай акадэміі навук 
Рэспублікі Беларусь Радзімам Гаўрылаві-
чам Гарэцкім. Спадар Радзім расказаў 
пра славутага дзядзьку, падкрэсліў яго 
вялікую ролю ў станаўленні незалежнай 
беларускай дзяржавы і падзякаваў пры-
сутным за шанаванне памяці вялікага 
пісьменніка.

МАЛАВЯДОМАЕ 
ПРА АЎТАРА «ДЗВЮХ ДУШ»

«Ён словам і думкай служыў Бела-
русі» — так называецца выстаўка, якую 
зладзілі Горацкая цэнтральная раён-
ная бібліятэка і Горацкі раённы гісто-
рыка-этнаграфічны музей. Падрабязна 
пазнаёміцца з творчасцю і жыццём 

Максіма Гарэцкага дапаможа стэнд, ба-
гата аздоблены біяграфічнымі матэ-
рыяламі і мастацкімі выданнямі.

Адкрыў выстаўку вечар паэтычна-
га настрою «Скарбы яго жыцця», на 
які былі запрошаны навучэнцы Мсці-
слаўскага дзяржаўнага будаўнічага ка-
леджа». Бібліятэкары Валянціна Бабко і 
Юлія Еўмушкова расказалі малавядомыя 
факты пра знакамітага зямляка.

ЗАПІСКІ САЛДАТА ЛЯВОНА 
ЗАДУМЫ І НЕ ТОЛЬКІ

27 лютага ў Дзяржаўным музеі гісторыі 
беларускай літаратуры адбылася прэзен-
тацыя выстаўкі «Ахвярую сваім “Я”…», 
прымеркаваная да 125-годдзя з дня на-
раджэння Максіма Гарэцкага і 100-годдзя 
заканчэння Першай сусветнай вайны. У 
мерапрыемстве ўзялі ўдзел Радзім Гарэц-
кі, даследчыкі і аматары творчасці юбіля-
ра, беларускія пісьменнікі.

У выкананні дыктара Першага нацы-
янальнага канала Беларускага радыё 
Алега Вінярскага прагучалі ўрыўкі з да-
кументальна-мастацкага твора «На імпе-
рыялістычнай вайне».

Васіль ДРАНЬКО-МАЙСЮК
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РЭКЛАМА ПА-БЕЛАРУСКУ

— У сучасных рэаліях моналінгваль-
ны бізнесмен ужо не будзе паспяховым 
бізнесменам, — упэўнены дырэктар Ін-
стытута мовазнаўства Ігар Капылоў. — У 
сферы дзелавой камунікацыі набываюць 
папулярнасць урду, партугальская, іспан-
ская, нямецкая мовы. Колькасць тых, 
хто цікавіцца беларускай мовай, такса-
ма павялічваецца: навукова-асветніцкія 
і адукацыйныя курсы беларускай мовы 
дзейнічаюць у Расіі, Украіне, Польшчы, 
Чэхіі, Сербіі, Кітаі, Узбекістане. Пашы-
раецца сфера выкарыстання беларускай 
мовы і ў нашай краіне: беларуская мова 
пакрысе становіцца мовай бізнесу.

Нагодай для аптымістычных высноў 
можа быць аналіз тэндэнцый у сферы 
рэкламы. Загадчык сектара па рэкламе 
Міністэрства антыманапольнага рэгуля-
вання і гандлю Рэспублікі Беларусь Іна 
Гаўрыльчык менавіта гэтай тэме прысвя-
ціла сваё выступленне:

— Прыкметная тэндэнцыя: белару-
скай мовай усё часцей карыстаюцца ў 
рэкламе. З беларускіх слоў часта робяць 
«фішку»: яны маюць арыгінальнае, ціка-
вае гучанне, якое абыгрываецца і прыва-
блівае спажыўцоў. Дзякуючы актыўнай 
рабоце па развіцці турыстычнага па-
тэнцыялу многія вытворцы прыгадалі, 
што беларуская мова вельмі прыгожая, 
мілагучная і беспадстаўна рэдка выка-
рыстоўваецца ў рэкламе. Найперш гэта 
датычыцца турбізнесу: турыстам ціка-
вая аўтэнтыка, ім хочацца заўважыць 
адметнасці краіны. Таму ўсё часцей ла-
дзяцца мерапрыемствы на беларускай 
мове, беларускія назвы прысвойваюцца 
таварам, стравам у пунктах грамадскага 
харчавання. Самы вядомы прыклад — 
сетка аўтазаправачных станцый А-100, 
дзе з кліентамі размаўляюць па-белару-
ску. У гасцей гэта выклікае безліч ста-
ноўчых эмоцый! Дзяржаўныя структуры 
таксама актыўна выкарыстоўваюць бела-
рускую мову ў прасоўванні сваёй дзей-
насці і стасунках са спажыўцамі. Па сваіх 
працоўных абавязках я ацэньваю якасць 
сацыяльный рэкламы (рэкламадаўцамі 
з’яўляюцца дзяржаўныя структуры) і 
магу канстатаваць, што апошнім часам 
усё часцей прадстаўляюцца сюжэты, якія 
маюць альбо дзве версіі — на рускай і на 
беларускай мове, альбо толькі версію на 
беларускай мове. Для тых, хто забыўся 
ці не актыўна карыстаецца беларускай 
мовай, многія словы ў рэкламе — альбо 
адкрыццё, альбо прыемны момант, пры 
гэтым і рэклама, і адлюстраваныя ў ёй са-
цыяльныя аспекты запамінаюцца лепш.

Супрацоўніца рэкламнага агенцтва 
Ганна Лаўніковіч падзялілася ўласным 
досведам:

— Бізнесмены не вельмі любяць ры-
зыкаваць грашыма і рэпутацыяй, калі 
справа датычыцца ідэі, рэкламных 
распрацовак. Калі мы распрацоўваем 

камунікацыю, важна запэўніць кліента, 
што будзе запатрабаванасць, беларускую 
мову прымуць, гэта атрымаецца надзей-
на і прыбыткова. Некаторыя заказчыкі 
з недаверам ставяцца да выкарыстання 
беларускай мовы ў рэкламе, але ёсць і 
станоўчыя прыклады.

Некалькі месяцаў таму мы ладзілі ка-
мунікацыйную кампанію для брэнда 
McDonald’s «Дудзім па-панску». Ідэя — 
падкрэсліць, што дуда і дудка — розныя 
інструменты, хаця іх заўсёды блытаюць. 
Для гэтай кампаніі быў распрацаваны 
мультымедыйны дадатак з інтэрфей-
сам і музыкай на беларускай мове. За 
час правядзення кампаніі мы атрымалі 
42  000 унікальных запамповак дадатку, 
у каментарыях большая частка спажыў-
цоў пазначала прысутнасць мовы, — 
шчырая падзяка брэнду за мову. Гэта 
не першы прыклад выкарыстання бела-
рускай мовы «МакДональдсам» у ка-
мунікацыі. Да 20-годдзя «МакДональдса» 
ў Беларусі прайшла кампанія «Тое, што 
нам блiзка». Зварот да ідэй, якія нас 
аб’ядноўваюць, на беларускай мове — 
сведчанне павагі да мовы, жадання з ёю 
працаваць. Рэакцыя спажыўцоў была 
шчырая і вельмі зычлівая.

МОЎНЫЯ СТРАТЭГІІ

Летась у інтэрнэт-прасторы пачалося 
актыўнае абмеркаванне праблемы выка-
рыстання беларускай мовы на этыкет-
ках тавараў. Удзельнікі круглага стала 
падкрэслілі, што беларуская мова ў апі-
саннях тавараў вельмі пажаданая для ай-
чынных вытворцаў.

— Гэта магчымасць пазіцыянаваць 
сябе як людзей, якія ганарацца тым, што 
жывуць у Беларусі, вырабляюць добрыя 
тавары і прапануюць іх менавіта як бела-
рускія, — адзначыў мовазнавец, доктар 
філалагічных навук Аляксандр Лукаша-
нец. — Калі на ўпакоўцы харчовай пра-
дукцыі будзе змешчана інфармацыя на 
беларускай, замежныя пакупнікі адразу 
пазнаюць нашы тавары і пакладуць у 
кошык, бо ведаюць, што беларуская хар-
човая прадукцыя якасная. «Савушкин 
продукт» можа знаходзіцца хоць у Яку-
ціі, а калі на этыкетцы — тэкст на бела-
рускай мове, кожны расійскі пакупнік 
схопіць такі тавар. Выкарыстанне бела-
рускай мовы — гэта ўзняцце прэстыжу і 
вядомасці нашых прадуктаў.

— Калі пачалася дыскусія пра пры-
сутнасць беларускай мовы на ўпакоўках 
тавару, людзі не проста выказваліся за 
мову, але і галасавалі за яе кашальком, — 
падкрэсліла дэпутат Палаты прадстаў-
нікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь Алена Анісім. — Сёння з’яўля-
ецца ўсё больш тавараў, аформленых па 
беларуску. Ёсць пазітыўныя тэндэнцыі, 
бо вытворцы адчуваюць адказнасць пе-
рад грамадствам, да таго ж бізнесмены — 
найбольш рухомая частка грамадства, 

хутка рэагуюць на патрэбы спажыў-
цоў. Пашырэнне беларускай мовы будзе 
спрыяць развіццю бізнесу.

Свой погляд на праблему выказаў ін-
дывідуальны прадпрымальнік Віталь 
Станішэўскі:

— Вельмі часта замежнікі пераклада-
юць інфармацыю пра тавар на белару-
скую, бо не знаёмыя з нашай моўнай 
сітуацыяй, не ведаюць, што ў нашай краі-
не дамінуе руская мова. Яны ведаюць пра 
існаванне Рэспублікі Беларусь, існаванне 
беларускай мовы — і гэтага дастаткова, 
каб вырашыць перакласці інфармацыю 
пра тавар. Пры гэтым вельмі хацелася б, 
каб спажыўцы былі больш актыўныя, 
каб паказвалі вытворцам, якія выкары-
стоўваюць беларускую мову, што гэта ім 
падабаецца. Так, у інтэрнэце ёсць некаль-
кі суполак, дзе абмяркоўваюць моўныя 
стратэгіі розных кампаній. Статыстыка 
пацвярджае, што з’яўленне прадукцыі, 
аформленай па-беларуску, атрымлівае 
большы розгалас у інтэрнэце. Але хаце-
лася б, каб гэта падтрымка мацнела.

Мовазнаўца, кандыдат філалагічных 
навук Алена Лянкевіч вылучыла чатыры 
стратэгіі выкарыстання беларускай мовы 
на ўпакоўках: ігнараванне, раўнапраўе, 
сімвалічная і беларускаарыентаваная. 
У межах сімвалічнай стратэгіі белару-
ская мова выступае ідэнтыфікатарам, 
абазначэннем, што тавар выпускаецца ў 
Беларусі: на ўпакоўцы прысутнічае сты-
лізаваны арнамент; назва брэнду альбо 
прадукцыі даецца на беларускай мове, 
пры гэтым адсутнічае інфармацыя пра 
тавар на беларускай мове. Паступова 
павялічваецца колькасць беларускаары-
ентаванай прадукцыі. Адзін з удалых 
прыкладаў — брэнд «Князь рыбанька». 
Назва прадукцыі — прыклад моўнай 
гульні, якая ў адным дыскурсе звязвае 
прадуктовую катэгорыю і легендарную 
гістарычную асобу.

У якіх сферах вытворчасці найбольш 
фірм з беларускімі назвамі? Прааналі-
заваўшы 3500 фірмонімаў, даследчыца 
Святлана Вагнер зрабіла выснову, што 
беларускія назвы найчасцей сустрака-
юцца сярод фірм у будаўнічай і швейнай 
вытворчасці. Узорныя назвы адлюстроў-
ваюць нацыянальнае, маюць паэтычны 
падтэкст, пазіцыянуюць род дзейнасці 
фірмы. Афіцыйна назвы фірм у нашай 
краіне рэгіструюцца на дзвюх мовах, але 
беларускія назвы нярэдка рэгіструюцца з 
памылкамі, пры перакладзе ігнаруюцца 
граматычныя і арфаграфічныя нормы 
мовы.

І ПРА ВАВЁРАК

Праблема моўных памылак уздымалася 
з самага пачатку круглага стала. Удзель-
нікі прыгадалі самыя запамінальныя па-
мылкі і звярнулі ўвагу на неабходнасць 
звяртацца да спецыялістаў пры распра-
цоўцы рэкламы альбо пры перакладзе 
інфармацыі пра тавар.

— Мова павінна быць літаратурнай, 
дасканалай і ўзорнай. Тады стане пры-
вабнай, — падкрэсліў Аляксандр Лука-
шанец. — Вядома, у інтэрнэце ёсць усё, 
але з-за даверу анлайн-перакладчыкам 
здараюцца парадаксальныя выпадкі. За-
мест таго, каб паглядзець у слоўнік, ча-
лавек адкрывае камп’ютар — і вось на 
ўпакоўцы з малаком з’яўляецца інфарма-
цыя пра тлушч, угляводы і… вавёрак!

Плённае супрацоўніцтва з экспертамі-
мовазнаўцамі мае месца ў сферы бізнесу. 
Напрыклад, супрацоўнікі Інстытута да-
памаглі сетцы супермаркетаў «Еўраопт» 
зрабіць беларускамоўнае афармленне 
гандлёвых кропак, перакласці на белару-
скую мову назвы тавараў. Некалькі гадоў 

запар кампанія Bosh звярталася ў Тава-
рыства беларускай мовы, каб пазбегнуць 
памылак і моўных хібаў, якія часта быва-
юць у рэкламе, апісаннях прадукцыі.

На думку Ганны Лаўніковіч, недаска-
налае валоданне беларускай мовай — 
значная перашкода для пашырэння 
беларускамоўнай рэкламы. Капірайтары 
звычайна не ведаюць, дзе шукаць моў-
най падтрымкі пры распрацоўцы вонка-
вай рэкламы ці тэкстаў для рэкламных 
ролікаў. І тых, хто звяртаецца да белару-
скай мовы, трэба падтрымліваць, прапа-
ноўваць дапамогу. Настаўнік і вучоны, 
пісьменнік і супрацоўнік рэкламнай фір-
мы працуюць на адну мэту — папуляры-
зацыю беларускай мовы.

Кіраўнік праекта SAY.BY Аляксандр 
Шастаковіч таксама звярнуў увагу на 
праблему моўнай культуры. Задачы яго 
праекта — не толькі распрацоўка пра-
грам для мабільных прылад, але і маты-
вацыя прадпрыемстваў падтрымліваць 
беларускую мову.

— Вы прыйшлі ў рэстаран, размаўля-
еце па-беларуску, і замест «прятного 
аппетита» вам кажуць «смачна есці». 
Выдатна! Каб гэта адбывалася часцей, 
мы складаем міні-размоўнікі для афі-
цыянтаў — каб яны разумелі беларускія 
словы і карысталіся беларускай мовай. А 
спажыўцам нагадваем, што калі абслу-
гоўванне на беларускай ім спадабалася, 
варта пакінуць афіцыянту дадатковы 
рубель. Таксама мы матывуем людзей не 
крытыкаваць і не ацэньваць беларускую 
мову. Калі прыходзім у рэстаран і просім 
абслужыць па-беларуску, нам часта ад-
казваюць: «Не, мы не можам, нас не ву-
чылі». Тады мы прапаноўваем: «Ну дык 
паспрабуйце!» Тое, што мова павінна 
быць акадэмічная, узорная — гэта заба-
боны. Ці магчыма пстрыкнуць пальцамі 
і пачаць разамаўляць правільна па-бела-
руску? Пры распрацоўцы этыкеткі ёсць 
час удакладніць, удасканаліць тэкст. Пры 
непасрэдным маўленні такой магчымас-
ці няма. Размаўляю па-беларуску 4 гады 
і неаднойчы чуў заўвагу: «Не размаўляй 
альбо размаўляй прыгожа». Такі негатыў 
вельмі адштурхоўвае. Мы матывуем су-
працоўнікаў кафэ: нам прыемна будзе 
пачуць любое беларускае слова, нават 
«да пабачэння». Наша доўгатэрміновая 
мэта — зрабіць беларускую мову мовай 
бізнесу ў сферы паслуг, каб вы зайшлі 
ў краму і вам ветліва сказалі: «Вітаем!»

Мовазнаўцы пагадзіліся з неабход-
насцю талерантнага стаўлення да мовы. 
Дарэчы, некалькі ўдзельнікаў круглага 
стала ўжо распрацоўваюць канцэпцыю 
прэміравання прадстаўнікоў бізнесу, 
якія папулярызуюць беларускую мову.

Напрыканцы сустрэчы дзякуючы 
бязмежным магчымасцям інтэрнэту да 
ўдзельнікаў далучыўся Аляксей Нарэйка, 
які жыве ў Фінляндыі і мае бізнес у Бела-
русі. На думку спадара Аляксея, «якасць, 
цана — гэта як гігіена, тое ж што чысціць 
зубы. Быць на рынку без гэтага проста 
немагчыма. Далей кампаніі пачынаюць 
адрознівацца тварам, характарам — тое 
што называецца брэндам. Спажыўцы 
разважаюць, які тавар выбраць: магчы-
ма, купіць у таго, хто падтрымлівае тое, 
што для мяне значна?.. Калі кампанія 
падтрымлівае фактычна ўсё, звязанае з 
гэтым чалавекам, — яго мову, яго куль-
туру, то гэта мае вялікі сэнс. Беларуская 
мова, беларускі твар павышае нашы про-
дажы ў краіне і за мяжой, бо ў беларусаў 
добрая рэпутацыя. Ад падкрэслівання 
сваёй нацыянальнасці брэнды выйгра-
юць, бо праяўляюць найлепшыя рысы, 
істотныя для сваёй культуры, і ства-
раюць вобраз культуры, да якой яны 
належаць».

Алеся ЛАПІЦКАЯ

ШЛЯХ ШЛЯХ 
ДА ПОСПЕХУ: ДА ПОСПЕХУ: 

МОВАМОВА

Усё часцей мы можам пачуць беларускамоўную рэкламу, пабачыць 
беларускамоўны тэкст на этыкетках тавараў. Выкарыстанне бела-

рускай мовы — значны складнік пазітыўнага іміджу многіх айчынных 
вытворцаў. Пытанні эфектыўнасці беларускай мовы ў рэкламе абмеркавалі 
бізнесмены, мовазнаўцы і прадстаўнікі дзяржаўных устаноў падчас кругла-
га стала «Беларуская мова і бізнес». Мерапрыемства адбылося напярэдад-
ні Дня роднай мовы ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.
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Раман Заслонаў.

«Плоць музы».

— Нядаўна гартала стужку інстаграма 
і затрымала позірк на меркаванні сваёй 
знаёмай, якой падабаюцца вашы карці-
ны. Аднак прадстаўнікі старэйшага па-
калення чамусьці іх крытыкуюць…

— Безумоўна, прыемна, што моладзі 
падабаюцца мае творы. Але не магу ска-
заць, што крытыка гучыць менавіта з 
боку старэйшага пакалення. Вядома, бы-
ваюць людзі, якім яны нецікавыя, бывае 
і наадварот, але нельга абагульняць. Калі 
два гады таму адкрывалася мая выстаўка 
ў Нацыянальным мастацкім музеі Бела-
русі, я прачытаў кнігу водгукаў: з нега-
тыўных было толькі некалькі, усе астат-
нія — цёплыя, станоўчыя. Лічу, што ма-
стак у прынцыпе не можа падабацца ўсім. 
У мяне ёсць меркаванне наконт крытыч-
ных выказванняў. Раней, калі людзям 
штосьці не падабалася, яны пісалі сваё 
меркаванне на платах, цяпер жа таксама 
пішуць, толькі ў сацыяльных сетках ці ў 
кнізе водгукаў, але як правіла ананімна. А 
пасля спакойна вітаюцца з табой, як леп-
шыя сябры. З гэтай пазіцыі я не зарэгіс-
траваны ні ў адной з сацыяльных сетак. 
Мне здаецца, што меркаванне трэба вы-
казваць асабіста, гледзячы свайму апа-
ненту ў вочы.

— Вы прыйшлі да фігуратыўнага 
жывапісу ў дзевяностых гадах, і з таго 
часу ваш стыль вельмі пазнавальны. 
Як мяркуеце: дасягнуць індывідуальна-
га аўтарскага стылю — гэта поспех для 
творцы?

— На мой погляд, у мастацтве немаг-
чыма існаваць без аўтарскага стылю. 
Мастака павінны пазнаваць, але пошукі 
стылю не самамэта. Галоўнае, каб было 
што сказаць або разабрацца самому з 
сабой, са сваімі ўнутранымі супярэч-
насцямі і канфліктамі. Унікальны выпа-
дак Пабла Пікаса, які ўсё жыццё шукаў 
розныя стылі і сам жа іх вынаходзіў. 
Гэта быў чалавек, у якім жыла твор-
часць, які сам сябе пастаянна перакрой-
ваў, і яго немагчыма было спыніць.

Мне таксама было складана. Спачат-
ку чатыры гады мастацкая школа, па-
сля шэсць гадоў Акадэміі мастацтваў, 
а пасля яшчэ тры гады творчых май-
стэрняў Акадэміі мастацтваў СССР пад 
кіраўніцтвам Міхаіла Савіцкага, якія 
вельмі запомніліся творчай атмасфе-
рай.

— Як у вас складваліся адносіны 
з Міхаілам Савіцкім, бо ваша пада-
ча творчасці, верагодна, была яму не 
блізкая?

— Чалавек ён складаны, але мастак 
вялікі, які ўвайшоў у гісторыю белару-
скага, савецкага і сусветнага мастацтва. 
Так, крытыка з яго боку была, але я ўсё 
роўна імкнуўся рабіць тое, што хацеў. 
Пасля навучання мы некалькі разоў 
сустракаліся. Гэтыя сустрэчы памятаю 
добра. Я і Міхаіл Андрэевіч у размове 
прыйшлі да высновы, што час змяніўся, 

а з ім — і адносіны паміж мастакамі. 
Сустракаючыся праз многія гады, мы 
размаўлялі менавіта як творцы. Ён свае 
заўвагі ў дачыненні да мастакоў майго 
пакалення праз прызму гадоў успрымаў 
таксама па-іншаму.

— Ад заняткаў жывапісам вы ўсё ж 
падышлі да інсталяцыі. На сёння ў вас 
шмат праектаў, звязаных з рознымі 
кірункамі творчасці...

— Напэўна, можа падацца, што ў маёй 
творчасці рэзкія павароты. На самай 
справе ў мяне ніколі не было спантанных 
праектаў. Напрыклад, мая дыпломная 
праца — гэта серыя пейзажаў, прычым 
напісаных з натуры. Да гэтага часу адзін з 
пейзажаў знаходзіцца ў кабінеце рэктара 
Акадэміі мастацтваў Міхаіла Баразны. У 
той час у акадэміі было актуальна ства-
раць сюжэтныя карціны, я сабе шчыра 
прызнаўся, што ў кампазіцыі не моц-
ны, а вось у пейзажы нешта сказаць мог. 
Дарэчы, магчыма, калі-небудзь зраблю 
выстаўку сваіх пейзажаў, пакажу тое, што 
даўно забылася.

Цяпер спрабую сябе ў канцэптуальных 
праектах: той жа праект «Стол», у якога 
тры аўтары — я, Віктар Лабковіч і Сяргей 
Талыбаў. Мне вельмі спадабалася праца-
ваць з відэаартам, аб’ядноўваць яго ра-
зам з інсталяцыяй. Дарэчы, праз некаль-
кі месяцаў будзе прэзентаваны мастацкі 
фільм, які мы зрабілі той жа кампаніяй, 
што працавала і над «Сталом».

— Паколькі дваццаць гадоў вы жы-
вяце і выстаўляецеся ў двух краінах — 
у Беларусі і ў Францыі, у якой з іх вам 
усё ж больш камфортна?

— Насамрэч камфортна мне і тут, і там. 
Але пытанне ў тым, што пэўны перыяд 
жыцця — большую частку — я знахо-
дзіўся ў Францыі, але ніколі не было ад-
чування, што я перамясціўся ў іншую 
прастору. Проста цэнтр інтарэсаў быў 
не ў Мінску, а ў іншай краіне. Ды сут-
насць чалавека памяняць немагчыма. 
Захоўваецца гістарычная памяць, якая 
людзей аб’ядноўвае. Я правяраў гэта на 
практыцы: калі ў іншай краіне сустракаеш 
чалавека нават неабавязкова з Беларусі, а 
з любой краіны былога Савецкага Саюза 
(дзякуючы таму, што мы ўспрымалі адны 
і тыя ж фільмы, кнігі, літаратуру), з ім не 
трэба ніякіх падрыхтоўчых размоў і мож-
на размаўляць адразу пра многае, ён цябе 
будзе разумець. Напрыклад, я не хадзіў у 
французскую школу ў дзяцінстве і не слу-
хаў іх папулярныя музычныя хіты. Я вы-
датна ведаю французскую мову, добра на 
ёй размаўляю, але я не стаў сапраўдным 
французам з-за гэтага.

Мне здаецца, цяпер увогуле такі час, калі 
мастак не можа працаваць толькі ў межах 
сваёй краіны. Глабалізацыя ў мастацт-
ве вельмі моцная. У канцы дзевяностых 
мне таксама было цікавей выстаўляцца 
ў Францыі, чым у нас. Бо там стаўленне 
да мастакоў было іншае. У сваёй краіне 

мы былі нікому не патрэбнымі 
маладымі аўтарамі, якія проста 
выжывалі, а там да мяне ставілі-
ся сур’ёзна, пра мае творы пісалі 
французскія газеты.

Да Беларусі ў мяне асаблі-
вае пачуццё. Я вельмі люблю 
сваю краіну. І заўсёды стаўлюся 
сур’ёзна да арганізацыі тут сваіх 
праектаў. Калі рабіў выстаўку 
два гады таму, мяне хвалявала 
рэакцыя гледача. І я не чакаў, 
што прыйдзе так шмат людзей.

— У вашых работах часта 
прысутнічае жаночы вобраз. 
Ёсць адчуванне, што вы малю-
еце аднаго чалавека, трансфар-
муючы яго з работы ў работу…

— На самай справе гэта не адзін вобраз. 
Рысы кожнай з намаляваных жанчын 
фарміраваліся на працягу доўгага часу. 
Рыжавалосыя, русыя прыгажуні дапама-
гаюць мне адлюстраваць настрой. Жа-
ночы вобраз — мая візітка. З дапамогай 
іх атрымліваецца ствараць патрэбную 
атмасферу карціны. Цікава і характэрна 
тое, што мае творы выклікаюць у гледача 
не заўсёды адназначную і падобную рэак-
цыю. Глыбіня мастака і яго адметнасць 
залежаць ад таго, ці выклікаюць яго ра-
боты адназначнае бачанне. Не хочацца 
ствараць плакаты, сэнс якіх проста счыт-
ваецца. Мне здаецца, сёння гэта нікому не 
цікава. Былі выпадкі, калі я пісаў карціну, 
і яна мне здавалася настолькі зразумелай 
і яснай, што не мог у прынцыпе дапусціць 
нейкага іншага меркавання гледача. Але 
гледачы ўмудраліся ўбачыць абсалютна 
іншую тэму. Такія сітуацыі заўсёды ра-
дуюць: значыць, у работах прысутнічае 
шматузроўневасць. І ў гэтым мая задача 
як мастака.

— Ваш праект «Стол» браў удзел у 
57-й Венецыянскай біенале сучаснага 
мастацтва і прадстаўляў там нашу кра-
іну. Раскажыце, як праект ацаніла між-
народная мастацкая супольнасць?

— Першая станоўчая адзнака наша-
га павільёна прагучала з вуснаў членаў 
прэстыжнага міжнароднага журы яшчэ 
да афіцыйнага адкрыцця біенале. У пер-
шыя ж дні работы біенале найстарэйшы 

італьянскі часопіс па мастацтве Kyos на-
друкаваў артыкул пра маю творчасць.

Наступным этапам стаў рэдакцый-
ны артыкул у нямецкім часопісе Kunst 
Forum, дзякуючы якому публіка па-
чала да нас прыходзіць з вялікім ім-
пэтам. Цяжка пераацаніць значэнне 
наведвання нашага павільёна галоўным 
куратарам біенале Крысцін Масэль і 
яе станоўчую ацэнку. Дорага кашту-
юць словы пра глыбіню ўражання та-
кіх прызнаных ва ўсім свеце яркіх 
прадстаўнікоў сучаснага мастацтва, як 
І Сукюнг з Паўднёвай Карэі і Даўн 
Каспер з ЗША. Надоўга запомняцца 
цёплыя размовы і абмеркаванне праек-
та з Эрнеста Нета (Бразілія).

15 чэрвеня адбыўся адкрыты стол, 
дзе на сустрэчу са мной як з мастаком 
і куратарам прыйшлі калекцыянеры 
сучаснага мастацтва, куратары, кры-
тыкі і журналісты. Была нечаканасцю 
атмасфера шчырасці і цеплыні ў абмер-
каванні нашага праекта такой разна-
стайнай публікай.

Правядзенне адкрытых сталоў — гэта 
новая ініцыятыва, што з’явілася сёлета 
на Венецыянскай біенале, якую мы пра-
цягнулі ў Мінску 27 лютага гэтага года. 
А наогул самым дарагім уражаннем ад 
Венецыі сталі стасункі з простымі на-
ведвальнікамі нашага павільёна.

Вікторыя АСКЕРА

Раман ЗАСЛОНАЎ: 

«Глыбіня  мастака  і  яго  адметнасць 
залежаць  ад  таго,  ці  выклікаюць 
яго  работы  адназначнае  бачанне»

Беларускага мастака Рамана Заслонава ведаюць 
ва ўсім свеце, яго карціны знаходзяцца ў 
прыватных і музейных калекцыях практычна 
на ўсіх кантынентах планеты. У Беларусі да яго 
ставяцца з павагай: любоў да радзімы мастак 
не хавае. Тут вельмі любяць яго творы — яркія, 
рамантычныя, якія захоўваюць асаблівы свет 
чалавечых мар і жаданняў. Сёння аўтар працуе 
ў самых розных кірунках і ўсё часцей здзіўляе 
аматараў мастацтва смелымі ідэямі. Раман 
Заслонаў расказаў нашаму выданню, як ставіцца 
да крытыкі і чаму не жадае рэгістравацца 
ў сацыяльных сетках, а таксама адзначыў 
асаблівасці жыцця на дзве краіны.
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Сцэна з оперы «Тоска».

Сцэна са спектакля «Чалавек з Падольска».

У Маладзёжным тэатры — прэм’ера 
трэцяга спектакля Дзмітрыя 
Багаслаўскага. Як адчувае сябе ў Мінску 
«Чалавек з Падольска» маскоўскага 
майстра слова Дзмітрыя Данілава?

Два гады таму драматург і акцёр Дзмітрый Багаслаўскі 
заявіў пра сябе як рэжысёра, калі паставіў на эксперы-
ментальнай Малой сцэне роднага Маладзёжнага тэатра 
спектакль «Саша, вынесі смецце» па п’есе сучасніцы 
ўкраінкі Наталлі Варажбіт. Пасля поспеху дэбютнай 
пастаноўкі, у тым ліку на некалькіх фестывалях Бела-
русі, Расіі і Украіны, Багаслаўскі здзейсніў замах на ас-
ноўную, вялікую, сцэну — перанёс на яе «DreamWorks» 
расійскага калегі Івана Вырыпаева. А цяпер выпусціў 
трэцюю прэм’еру на трэцяй сцэне Маладзёжнага ў Ма-
лой зале (на трэцім паверсе!) і зноў прыцягнуў увагу да 
сябе, тэатра і сучаснай драматургіі.

Варта пачаць з п’есы. Як і ў выпадку з першымі дзвюма 
пастаноўкамі Багаслаўскага, у «Чалавеку з Падольска» 
заўважаецца руплівая праца драматурга-прафесіянала 
з тэкстам іншага аўтара. Дарэчы, дэбютная п’еса жур-
наліста і пісьменніка Дзмітрыя Данілава сёлета трапіла 
ў спіс намінантаў на «Залатую маску» разам з творам 
беларускага драматурга Андрэя Іванова. «Чалавек з Па-
дольска» — невялікая аднаактовая п’еса, у якой захоў-
ваецца арыстоцелеўскае адзінства часу, месца і дзеяння.

Гледачы разам з галоўным героем апынаюцца ў ад-
дзяленні паліцыі. Як і трыццацігадоваму жыхару Па-
дольска Мікалаю (Дзяніс Аўхарэнка), ім не выйсці 
адсюль да канца спектакля. Так жа, як і Мікалай, яны да 

апошняга не будуць разумець: чаму? Навошта ў 
героя пытаюцца пра колькасць насельніцтва Па-
дольска ці пра год надання яму статусу горада. 
Далей — болей, нават імкнуцца залезці ў душу: па-
дабаецца праца? ёсць хобі? а жонка? кахаеш яе?.. 
Недастаткова пашпарта для высвятлення асобы 
чалавека. Увесь час пануе адно на ўсіх адчуванне, 
што вось-вось здарыцца нешта страшнае і нават 
чаканае, калі псіхалагічнага ціску будзе ўжо не-
дастаткова… Разам з героем даводзіцца глядзець 
дзіўны, жудасны сон, дзе невядома, хто каму сніцца.

Гэта свет падобнага да рэчаіснасці Залюстроўя 
са сваім адваротным бокам. На сцяну за спіна-
мі прысутных праецыруюцца палахлівыя думкі 
героя: мужчыны з чорна-белым грымам на тва-
рах збіваюць Мікалая, але гэта — прыкладаюць палец 
да вуснаў — сакрэт. Рэальныя паліцэйскія паводзяць 
сябе больш нетыпова. Перарываюць экзамен на патры-
ятычныя пачуцці да Падольска «мазгавым танцам»: 
прымушаюць Мікалая рухацца і вымаўляць складаныя 
гукаспалучэнні для развіцця нейронных сувязяў. Жан-
чына ў форме (Марына Блінова) гіпнатызуе затрымана-
га, каб яму было прасцей успамінаць і апісваць, што ён 
бачыць навокал па дарозе на працу (а ён не заўважае 
нічога). Прысутныя пранікнёна спяваюць «народны» 
варыянт гімна Масквы, дзе гучыць, між іншым, верш 
Ясеніна. Нібы ілюзіяністы ў цырку, вартавыя парадку 
паказваюць фокусы, якімі валодаюць. Але гвозд пра-
грамы — гэта ператварэнне ў паліцэйскага яшчэ адна-
го арыштанта, Чалавека з Мыцішчаў (Андрэй Гладкі). 
Зрабіць з таварыша Мікалая па няшчасці падсадную 
качку — выдатная рэжысёрская задума. У фінале былы 

Чалавек з Мыцішчаў зачытвае герою пратакол, фактыч-
на — прысуд: Мікалай жыве на аўтамаце, як жывёла, не 
цікавіцца навакольнай Рэальнасцю (напісанне з вялікай 
літары прадугледжана службовымі інструкцыямі), не 
любіць родны горад. Вось у чым яго віна! І не толькі яго, 
даводзіць рэжысёр і сам на відэа зачытвае тэкст-абвіна-
вачванне ад свайго імя адначасова з акцёрамі спектакля 
і работнікамі тэатра.

Што дэкларуецца пастаноўкай — цалкам зразумела, 
тлумачыцца паслядоўна і да дробязяў. Цікавей — як 
або кім. У дысананс уступаюць метады, якімі імкнуцца 
абудзіць самасвядомасць чалавека, грамадзяніна сваёй 
краіны. Як і галоўны герой спектакля, усе астатнія 
ў ім — разгубленыя марыянеткі ў невядома кім прыду-
манай гульні. Але можна адчуць прывідную руку, якая 
пасля спектакля пакідае на сцяне пасланне...

Паліна ПІТКЕВІЧ

З цікавасцю да Рэальнасці

Опера «Тоска» Джакома 
Пучыні вярнулася на 
беларускую сцэну, хоць 
яе і не паспелі яшчэ 
забыць. Гэта наогул адна 
з найбольш вядомых 
беларускаму гледачу опер: 
на сцэне Вялікага тэатра 
Беларусі ўжо шостая 
пастаноўка (а ўпершыню, 
дарэчы, была пастаўлена 
ў 1937 годзе), і другая — 
цяперашняга галоўнага 
рэжысёра тэатра Міхаіла 
Панджавідзэ: аматары 
памятаюць прэм’еру 
2010 года. Чаму яе 
спатрэбілася абнаўляць?

Цікавае пытанне, тым больш кас-
цяк выканаўцаў, па сутнасці, застаўся 
той жа (далучыліся новыя салісты). 
Але гэта іншы спектакль, кажуць у 
тэатры. Змены заўважаць і тыя, хто 
бачыў папярэднюю пастаноўку: вон-
кавае вырашэнне абсалютна іншае, з-за 
чаго твор успрымаецца інакш. Усё-такі 
на эмацыянальнае ўздзеянне оперы (на-
ват!) уплываюць не толькі музыка і гала-
сы, а яшчэ і «карцінка». Сучасны глядач, 
калі прыходзіць у тэатр, чакае ўзрушэн-
ня. Але не столькі праз плоскія, прамалі-
нейныя сродкі, бо праўда якраз там, дзе 
ўсё складана…

Рэжысёру дапамагалі вырашыць гэ-
тую задачу. Да пастаноўкі спрычыніўся 
галоўны запрошаны дырыжор Вяліка-
га тэатра італьянскі маэстра Джанлу-
ка Марчана, а таксама нашы творцы: 
лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Беларусі ма-
стак-пастаноўшчык Аляксандр Касцю-
чэнка і хормайстар-пастаноўшчык на-
родная артыстка Беларусі Ніна Ламано-
віч. «Матэрыял» удзячны: папулярная 
французская п’еса Віктора Сарду «Фло-
рыя Тоска» легла ў аснову лібрэта опе-
ры італьянскага кампазітара Джакома 

Пучыні. Твор вельмі хутка набыў статус 
опернага шэдэўра. Нядзіўна: цудоўная 
музыка спалучылася з закручаным сю-
жэтам. Мастак-вальнадумец, закаханая 
актрыса, шэф паліцыі, зайздрасць і ін-
трыгі дзеля задавальнення жарсці, гатоў-
насць пайсці на смерць за ідэю…

Падзеі, пра якія распавядае опера, ад-
бываліся даўно: Рым на мяжы ХVIII і 
ХІХ стагоддзяў перажываў рэвалюцый-
ныя зрухі. Гэта напалеонаўскія часы: 
яго войскі падступаюць да горада, аб-
вастраючы адносіны паміж людзьмі, якія 
падзяліліся на змоўшчыкаў і тых, хто іх 
выкрывае. Галоўны герой оперы мастак 
Марыо Каварадосі — адзін са змоўшчы-
каў і ідэйны праціўнік барона Скарпіа, 
але яшчэ і яго сапернік за сэрца Тоскі. 
Адметнасць той эпохі падкрэсліваюць 
умоўныя фрэскі, якія, здаецца, вось-вось 
стварыў Каварадосі: ці выпадкова гэта 
вобраз Марыі Магдаліны, якая імкнулася 
вымаліць дараванне?

Насамрэч пры новай пастаноўцы ства-
ральнікі не імкнуліся пазбягаць прывязкі 
менавіта да таго часу ці штучна абстра-
гавацца ў адносінах да месца, дзе ўсё 
адбываецца. Сапраўды, аўтарамі оперы 
ўсё закладзена вельмі дакладна: даты, 
назвы. Ды імёны герояў адразу даюць 
зразумець: будзе горача.

Але ўсё можна падкрэсліць яшчэ 
больш, каб жарсці заігралі яркімі фар-
бамі, у некаторых сцэнах — нават у літа-
ральным сэнсе. Пастараўся Аляксандр 
Касцючэнка, галоўны мастак тэатра, які 
працаваў над сцэнаграфіяй пастаноўкі. 
Папярэдняе сцэнаграфічнае рашэнне 
таксама належала яму. Наогул, гэты ма-
стак звяртаецца да оперы «Тоска» ўжо 
трэці раз і свядома перагледжвае тое, што 
было дагэтуль: няма мяжы дасканаласці 
і заўсёды знойдуцца (ці сучаснасць пра-
пануе новыя) магчымасці зрабіць вобраз 
спектакля яшчэ больш яркім. Таксама як 

і вобраз галоўнай гераіні дае глебу 
для думак: дабрадзейная жанчына ў 
складаных абставінах? прыгажуня, 
якая карыстаецца сітуацыяй, каб ура-
таваць каханага любымі сродкамі? 
сяброўка, якая здраджвае? жанчына, 
каханне якой забівае?.. І калі пры-
рода дэманічных сіл, што спакуша-
юць і абцяжарваюць душу Скарпіа, 
зразумелая, то жаданні і памкненні 
Тоскі для кожнага пастаноўшчыка — 
загадка, якую трэба паспрабаваць 
разгадаць бліжэй да фіналу. Простай 
канстатацыяй кшталту «карацей, усе 
памерлі» цяпер гледача не задаволіш. 
Ён хоча задавацца пытаннямі: чаму, 
з-за чаго, за што? Хоча шукаць на іх 
адказы на працягу спектакля, каб 
урэшце вызначыцца з ацэнкай. Не 
толькі ўчынкаў герояў, але і трак-
тоўкі характараў ад рэжысёра: каму 
належаць яго сімпатыі і спачуван-
ні? Гэтай жанчыне, якая загубіла ў 
выніку не адну душу?

Так, усё ж у гэтай оперы вельмі 
важна, хто спявае галоўныя партыі: 
кампазітар уклаў у вусны салістаў 
прыгожыя арыі, у якіх праз лірыч-

ную пяшчоту прарываецца драматызм. 
У ролі Тоскі можна пачуць народную ар-
тыстку Беларусі Ніну Шарубіну, лаўрэата 
міжнародных конкурсаў Таццяну Пят-
рову, лаўрэата міжнароднага конкурсу 
Кацярыну Галаўлёву. Партыю мастака 
Каварадосі спяваюць народны артыст 
Беларусі Сяргей Франкоўскі, лаўрэат 
міжнародных конкурсаў Эдуард Мар-
тынюк, лаўрэат міжнароднага конкурсу 
Аляксей Мікуцель. У ролі Скарпіа заня-
тыя народны артыст Беларусі Уладзімір 
Пятроў, заслужаныя артысты Беларусі 
Станіслаў Трыфанаў і Уладзімір Громаў. 
Кожны з салістаў здольны ўносіць свае 
фарбы ў характары герояў гэтай прыго-
жай оперы. Музыка Пучыні дакладна не 
расчаруе, яе варта слухаць у любыя часы. 
І ўсё ж паглядзець новую сцэнаграфію — 
галоўную падставу для цяперашняй 
прэм’еры.

Марыя АСІПЕНКА

Яна толькі спявала…
Выбар Тоскі: каханне ці высокія ідэалы?
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— Алесь, як вы прыйшлі да такой 
формы, як анлайн-фестываль?

— Не лічу, што гэта нейкая незвычай-
ная форма. У Беларусі ўжо існаваў ан-
лайн-кінафестываль «Кінаварка», цяпер 
таксама ёсць фестываль мабільнага кіно 
падобнага кшталту, таму мы не першаад-
крывальнікі. На мой погляд, такі фармат 
выдатны, бо інтэрнэт — тая пляцоўка, 
аўдыторыя якой увесь час пашыраецца, 
таму цалкам лагічна, што да кінатэатраў 
і тэлебачання можна дадаць яшчэ і такі 
спосаб прасоўвання добрага кіно. Філь-
мы, якія мы паказваем, заслугоўваюць 
прадстаўлення на вялікім экране, але 
гэта арганізаваць больш складана, і па-
куль наш фестываль існуе ў такім валан-
цёрскім статусе, далей за анлайн выйсці 
не атрымаецца, але гэта таксама важны 
альтэрнатыўны спосаб пазнаёміць аўды-
торыю з навінкамі беларускага кінема-
тографа.

— Ці лёгка было знайсці падтрымку, 
людзей неабыякавых, якія дапамаглі 
арганізаваць першы фестываль?

— Нашы партнёры afi sha.tut.by лёг-
ка пайшлі насустрач, у тым ліку з той 
прычыны, што маюць асобны раздзел 
для паказу фільмаў. Вядома, да з’яўлення 
BelarusDocs там не знаходзілася месца бе-
ларускай дакументалістыцы, але выніка-
мі першага фестывалю партал быў вельмі 
задаволены. Не толькі з прычыны до-
сыць вялікай колькасці праглядаў філь-
маў праграмы, але ў першую чаргу з-за 
шматлікіх перапостаў і станоўчых водгу-
каў у сацыяльных сетках і на партале.

— Чаму стаўка зроблена менавіта 
на беларускую дакументалістыку?

— Дакументальнае кіно ў Беларусі 
здымаецца на высокім узроўні, штогод 
з’яўляюцца цікавыя аўтары, ёсць майс-
тры, за якімі сочыш ды чакаеш іх новых 
фільмаў. У ігравога кіно Беларусі пакуль 
няма такой індустрыі. Наогул, белару-
ская дакументалістыка ставіць пытанні, 
на якія рэжысёрам ігравога кіно не хапае 
смеласці: яна блізкая да жыцця, да рэаль-
насці і не грэбуе наватарскімі падыходамі.

— Першае выданне BelarusDocs са-
брала даволі шмат праглядаў, але бела-
руская дакументалістыка дагэтуль не-
даацэненая айчынным гледачом. Як 
выходзіць з гэтага становішча?

— У свой час я ладзіў паказы фільмаў 
Віктара Аслюка, Галіны Адамовіч у Музеі 
гісторыі беларускага кіно і магу сказаць, 
што ахвотных было больш, чым воль-
ных месцаў. Мяркую, трэба правільна 
працаваць з рэкламай: браць прыклад з 
Андрэя Курэйчыка, які ўдала будуе рэ-
кламную палітыку сваіх фільмаў.

Важна яшчэ разумець, што ў дачынен-
ні да дакументальных праектаў пытанне 
самаакупнасці другараднае. Гэта не за-
баўляльны кінематограф і не цыркавое 
мастацтва: якаснае неігравое кіно выкон-
вае важную функцыю дакументавання 
рэальнасці, ставіць надзённыя пытанні. 
Аўдыторыя такога кіно ніколі не будзе 
вялікай, як не будзе вялікай аўдыторыя 
любога элітарнага мастацтва. Аднак трэ-
ба рабіць усё неабходнае, каб зацікаўле-
ныя мелі магчымасць бачыць актуальныя 
фільмы. На жаль, у Беларусі існуе толь-
кі адна пляцоўка для такога паказу — 

Міжнародны кінафестываль «Лістапад». 
Возьмем для прыкладу Польшчу. Яшчэ 
ў савецкі час перад кожным паказам 
ігравых фільмаў дэманстравалі каротка-
метражныя дакументальныя эцюды, а 
ў сучаснасці ўбачыць дакументальны 
фільм у пракаце — звычайная справа. 
Нядзіўна, што польская дакументалісты-
ка — адна з сусветных лідараў і іх фільмы 
ёсць у намінацыях на «Оскар» ды іншыя 
прэстыжныя прэміі. Усе перспектывы 

мае і беларуская дакументалістыка. Але 
для яе развіцця дзяржаве важна адкры-
ваць магчымасці для маладых творцаў: 
ладзіць рэальныя конкурсы праектаў, 
засноўваць стыпендыяльныя праграмы, 
інакш самыя таленавітыя нашыя творцы 
будуць працаваць на развіццё культуры 
суседніх краін, прыкладаў гэтага хапае.

— Як лічыце, чаму глядзець дакумен-
тальнае кіно не проста трэба, а важна?

— Дакументалістыка дае ўяўленне пра 
новыя формы кіно, яе часта міксуюць з 
анімацыяй, ствараюць фільмы ў жанры 
«mocumentary», то-бок з формай працу-
юць больш гнутка, і гэтая разнастай-
насць заўважная па работах беларускіх 
рэжысёраў таксама. Сёлетняя праграма 
досыць рознабаковая, хоць перавага — 
на карысць сур’ёзных фільмаў, якія схі-
ляюць да роздумаў, а вось гумарных сту-
жак гэтым разам не так шмат.

— Якімі крытэрыямі карыстаецеся 
пры адборы фільмаў на фестываль?

— Падчас мінулагодняга адбору сту-
жак я арыентаваўся на іх фестывальныя 
перамогі, ды сёлета падыход вырашыў 
перагледзець: увага ўдзялялася фільмам, 

якія важныя менавіта для нашай краі-
ны. Усё ж міжнародны фестывальны 
рух — справа кан’юнктурная, многія 
важныя для нас фільмы не ўспрымаюцца 
за мяжой.

Праграму гэтым разам адбіралі невя-
лікай камандай: арганізатары фесты-
валю Cinema Perpetuum Mobile Максім 
Сырэц і Лера Грын, супрацоўніца Музея 
гісторыі кіно Кацярына Петава і я. Свет 
беларускага кіно досыць вузкі: усё, што 
здымаецца, адразу навідавоку, таму, пэў-
на, ніводная важная стужка не прайшла 
па-за нашай увагай. Асноўным крытэры-
ем у фарміраванні праграмы была розна-
баковасць: каб кіно было знятае рознымі 
студыямі, каб палітра тэм была шыро-
кая…

— Што можна ўбачыць падчас сёлет-
няга фестывалю?

— Праграма складаецца з 7 фільмаў, 
вельмі розных, але вартых. Напрыклад, 
стужка «25» Андрэя Куцілы — смелая са-
цыяльная драма пра сучаснае пакаленне, 
глядзіцца на адным дыханні; Юлія Ралко 
зняла фільм «Орша… Мінск… Орша…», 
які памылкова лічыцца рэфлексіяй 
на школу Марыны Разбежкінай, — 
гэта незалежны праект, які распавядае 
пра паездку мінчаніна на ўік-энд у свой 
родны горад да бацькоў і сяброў; фільм 
Андрэя Кудзіненкі «Фанат» распавядзе 
гісторыю чалавека-дзівака, які стаў куль-
тавай персонай сярод беларускіх фут-
больных фанатаў; у праграме ёсць фільм 
Віктара Аслюка «Янка Купала», дзе аўтар 
задаецца пытаннямі нацыянальнай ідэн-
тычнасці; таксама фільм «Няхай жыве 
Маленькі прынц» Кацярыны Махавай, 
маляўнічая стужка Вольгі Дашук пра фа-
тографа Сяргея Плыткевіча і «Агмень» 
Юрыя Цімафеева. Наогул, перавага — 
за фільмамі-роздумамі, якія аналізуюць 
развіццё нашага грамадства.

— Як чалавек, зацікаўлены ў белару-
скай дакументалістыцы, што можаце 
сказаць пра тэндэнцыі нашага неігра-
вога кіно?

— Я пазітыўна гляжу на цяперашні 
стан нашага неігравога кіно. Калі раней 
дакументалістыка развівалася толькі ў 
межах «Летапісу», то зараз стужкі мож-
на здымаць самастойна, шукаць варыян-
ты капрадукцыі, звяртацца ў замежныя 
фонды. Штогод з’яўляюцца новыя імё-
ны, а фільмы атрымліваюць міжнарод-
нае прызнанне. Засталося толькі, каб на 
дзяржаўным узроўні гэтыя пазітыўныя 
зрухі былі заўважаны і падтрыманы.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Уік-энд у правінцыі і чалавек-дзівак
Глядзім беларускую дакументалістыку ў рэжыме анлайн

Удзельнікі праекта «Няхай жыве Маленькі прынц».

У Міністэрстве культуры працягваецца работа 
над праектам указа «Аб мерах па стымуляван-

ні развіцця кінематографа». Пастаўленае пытанне 
наконт стварэння Нацыянальнага прадзюсарскага 
цэнтра, які б мог падтрымліваць і прасоўваць кіно за 
кошт адлічэнняў ад пракату замежных фільмаў ды ін-
шых крыніц. Будзе створана магчымасць для абмер-
кавання праекта ўказа ў шырокіх колах, каб кожны 
прадстаўнік айчыннай кінаіндустрыі мог выказаць 
сваё бачанне.

Нагадаем, раней кінематаграфісты падзяліліся дум-
кай, што ўказ накіраваны на падтрымку кінастудыі 
«Беларусьфільм», а не кіно наогул. У міністэрстве за-
пэўнілі, што такі пункт гледжання памылковы, бо пра-
ект падтрымае любое кіно пры ўмове, што яно якаснае. 
Дарэчы, ёсць яшчэ адна важная ўмова: фільмы, на якія 
будзе вылучацца бюджэтнае фінансаванне, трэба зды-
маць на базе нацыянальнай кінастудыі. На думку 
міністра культуры Юрыя Бондара, варта кіравац-
ца інтарэсамі якасці: «Бо ёсць розніца: знятая стуж-
ка на тэлефон ці на кінастудыі поўнага цыкла, якой 
з’яўляецца “Беларусьфільм”? Кіно, знятае на смартфон, 
на мой погляд, проста “хоум-відэа”. Глядач, які набыў 
квіток, павінен атрымаць прадукт высокага ўзроўню».

На жаль, не заўсёды грошы вызначаюць якасць. Аўтар 
можа крануць гледача, як гэта зрабіла Юлія Шатун, 
зняўшы фільм «Заўтра» на звычайную лічбавую каме-
ру. Ды, напрыклад, прэм’ера фільма Стывена Содэр-
берга, знятага на тэлефон, адбылася тыдзень таму на 
«Берлінале»…

У праекце ўказа таксама выказаныя думкі наконт 
размеркавання сродкаў з бюджэту не толькі на вытвор-
часць кіно, але і на стварэнне сцэнарыяў, наладжван-
не мерапрыемстваў. Зараз Мінкульт вядзе актыўную 
работу з кіраўніцтвам нацыянальнай кінастудыі: там 
распрацоўваюць стратэгію вытворчасці фільмаў на 
найбліжэйшыя гады, а таксама фарміруюць канцэпцыю 
нацыянальнага праекта. Стратэгія стварэння карцін на 
«Беларусьфільме» будзе змененая, каб павялічыць іх 
акупнасць: плануецца здымаць вялікабюджэтнае кіно 
на тэмы гісторыі, сучаснасці, патрыятызму і рабіць 
экранізацыі не часцей чым раз у 2 гады. Малабюджэт-
ных стужак стане больш, у іх лік уваходзяць меладра-
мы, камедыі, сямейныя фільмы, а таксама тэлесерыялы 
(сумесна з замежнымі кампаніямі). Запланавана распаў-
сюджваць кіно праз тэлебачанне Беларусі ды замежжа, 
а таксама з дапамогай інтэрнэту. Па словах дырэкта-
ра кінастудыі Ігара Поршнева, на «Беларусьфільме» 
будуць здымаць не менш за 6 карцін у год (у ігравой 

форме), да 25 дакументальных і 8 анімацыйных сту-
жак. Падводзячы вынікі 2017 года, варта зазначыць, 
што на «Беларусьфільме» знялі 19 дакументальных, 
9 анімацыйных і 5 фільмаў у ігравой форме. Дарэчы, 
адну стужку з апошняй катэгорыі нядаўна прадставілі 
ў кінатэатры «Масква».

Ігравы фільм «Не гульня» прысвечаны 100-годдзю 
Узброеных Сіл Беларусі і створаны па заказе Міністэр-
ства культуры пры ўдзеле Міністэрства абароны. 
Стужку зняў рэжысёр Дзяніс Скварцоў, але ў пракат 
карціна выйдзе пазней, чым планавалася, бо патрабуе 
дапрацоўкі. Па сюжэце галоўны герой — праграміст 
Аляксей — стварае камп’ютарную гульню ў танкі, але 
заўважае, што гэта ні да чаго не вядзе, і вырашае вый-
сці з зоны камфорту, атрымаць сапраўдныя эмоцыі, 
якіх не можа даць ні адна гульня, і ідзе служыць у ар-
мію. У гісторыі пра сапраўдныя пачуцці ды сяброўства 
зняліся беларускія акцёры, здымкі праходзілі ў Мінску, 
на «Лініі Сталіна», кансультавалі кінематаграфістаў 
прадстаўнікі Міністэрства абароны. Пакуль абноўлены 
«Беларусьфільм» працуе над будучыняй беларускага 
кіно, успомніць год мінулы ды паглядзець «Не гульню» 
можна будзе ў найбліжэйшыя месяцы.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Перазагрузка: новая будучыня кінаіндустрыі

Беларускае кіно трымаецца на ўласных ініцыятывах. Колькасць фестываляў 
расце дзякуючы неабыякавасці апантаных аматараў айчынных фільмаў, 

нават сама колькасць стужак павялічваецца з гэтай жа нагоды. Два гады таму 
ў анлайн-прасторы нашай краіны з’явіўся фестываль беларускага дакументальна-
га кіно BelarusDocs — чарговая спроба выклікаць цікавасць да неігравых фільмаў 
у жыхароў Беларусі. За 7 дзён паказаў карціны сабралі каля 5 тысяч праглядаў, 
у тым ліку і аўдыторыі з замежжа. Гэтым ініцыятыва арганізатараў не скончы-
ліся: стваральнікі праводзілі апытанне «Лепшы беларускі фільм за 25 гадоў», 
арганізавалі рэтраспектыву фільмаў Віктара Аслюка. Што чакае гледачоў пад-
час сёлетняга фестывалю (які ладзіцца ў першы тыдзень сакавіка і трымаецца 
на валанцёрстве), распавёў арганізатар BelarusDocs Алесь Лапо.



Літаратура і мастацтва   № 9  2 сакавіка 2018 г. 15Музыка

ЁСЦЬ ТАКАЯ ПРАФЕСІЯ
Сучаснасць кінула выклік тандэму «паэт — кам-

пазітар». Усё часцей з’яўляюцца меркаванні: калі мело-
дыя песні падабаецца, то гэтага дастаткова для поспеху, 
а сэнс слоў можна ўжо і не лавіць. Таму тэкст у песні для 
многіх сучасных аматараў музыкі адыходзіць на другі 
план. Ды і самі спевакі часам не могуць вызначыцца, 
што ж першаснае ў песні: музыка ці тэкст? Звычайна 
гэта пытанне рытарычнае, бо толькі разам гэтыя склад-
нікі могуць стварыць адзінае, лагічнае ды глыбокасэн-
соўнае цэлае.

Паэзія стала асновай многіх музычных жанраў (ара-
торыі, кантаты ды інш.). І не проста так існуе выраз 
«з песні слоў не выкінеш», як і нездарма ёсць асобнае 
азначэнне «паэт-песеннік».

Намеснік старшыні беларускага Саюза кампазітараў 
Эдуард Зарыцкі адзначае, што ў сяброў саюза наладжа-
на сувязь з паэтамі-песеннікамі, нават ёсць «Анталогія 
беларускай паэзіі ў музыцы»:

— Сувязь паміж паэтамі і кампазітарамі ў межах саю-
заў выключна індывідуальная: напрыклад, у мяне ёсць 
кола паэтаў-песеннікаў, з якімі я працую і ствараю песні 
на іх вершы. Я б не сказаў, што выкарыстанне чужых 
вершаў — з’ява ў музыцы масавая, таму на ўзроўні са-
міх саюзаў супрацоўнічаць, можа, і немэтазгодна. На-
самрэч духоўная і творчая сувязь усталёўваецца паміж 
асобнымі паэтамі і кампазітарамі, а гэта таксама можна 
назваць супрацоўніцтвам. На жаль, цяпер дапамогай 
паэтаў-песеннікаў карыстаюцца ў асноўным прафесій-
ныя кампазітары, для якіх важная якасць твора. Я і 
сам выкарыстоўваў вершы Янкі Купалы, Якуба Кола-
са, Максіма Багдановіча, Рыгора Барадуліна, Генадзя 
Бураўкіна, Ніла Гілевіча, Леаніда Дранько-Майсюка. А 
непрафесійныя музыканты думаюць, што вершы для 
песні пішуцца вельмі проста, хочуць сэканоміць, таму 
дапамогай паэтаў не карыстаюцца, пішуць самі, але я не 
магу назваць гэта якаснымі творамі.

Чаму роля слоў у песнях у наш час усё часцей прыні-
жаецца? Бо насамрэч жа вытокі прафесіі паэтаў-пе-
сеннікаў сягаюць углыб стагоддзяў — была патрэба ў 
песнях у розныя эпохі. Для нас больш важная сучас-
насць…

ТВОРЧЫ ТАНДЭМ
Прадстаўнікі гэтай прафесіі звяртаюць ўвагу на тое, 

што іх праца недаацэненая, музыка ў песнях цэніцца 
больш, за тэкст выплачваюць прыблізна — ад кошту 
твора. Але творчы працэс — рэч непрадказальная, і як 
вынік — вельмі складаная. Словы для песні могуць на-
радзіцца і за 30 хвілін, і за год, таму па гэтым крытэрыі 
ацэньваць працу паэта немагчыма ды няварта. Ды 
і часта ў саміх вершах ужо закладзена мелодыка.

У цяперашняй рэчаіснасці прадстаўнікі беларускай 
папулярнай музыкі да творчасці паэтаў звяртаюцца 
наогул не вельмі часта, адна з прычын — кампазітары 
проста не ведаюць ці не бачаць прафесіяналаў, якія 
могуць напісаць якасны тэкст песні. Аднак ёсць у нас 
тут свае зоркі! Напрыклад, хто не ведае Уладзіміра 
Карызну, аўтара перапрацаванага беларускага гімна? 
Ён стаў вядомы менавіта ў якасці паэта-песенніка дзя-
куючы сваёй лірычнай і шчырай паэзіі, якую адразу 
заўважылі кампазітары Анатоль Багатыроў, Юрый Се-
мяняка, Яўген Глебаў, Дзмітрый Смольскі ды іншыя. 
Многія вершы сучаснай паэткі Таццяны Мушынскай 
пакладзеныя на музыку прафесійнымі беларускімі кам-
пазітарамі, творы якіх можна пачуць у філарманічных 
залах. Алег Жукаў стварае вершы для песень Юрыя 
Антонава, Анатоля Ярмоленкі, «Песняроў», Ларысы 
Долінай. Паэт-песеннік Вольга Роўная піша словы для 
Вікторыі Дайнекі і Валерыя Лявонцьева, яна неаднара-
зова атрымлівала «Залаты грамафон». Алена Ермаловіч 

стварае песні для беларускіх і расійскіх выканаўцаў ды 
саўндтрэкі да фільмаў (напрыклад, вядомы «Розыгрыш» 
А. Кудзіненкі). І гэта далёка не ўсе імёны!..

Ды літаратары ўсё ж уздзейнічаюць на сучасную бе-
ларускую музыку: рок-групы выкарыстоўваюць вершы 
Віктара Шніпа, кампазітары Эдуард Зарыцкі ды Алег 
Елісеенкаў любяць «агучваць» Навума Гальпяровіча, 
многія лірычныя вершы Анатоля Грачанікава паклаў 
на музыку Генрых Вагнер ды Ігар Лучанок, а Міхаіла 
Анемпадыстава наогул называюць стваральнікам на-
цыянальнай рок-паэзіі (менавіта ён аўтар знакамітай 
песні «Простыя словы», якая не губляе папулярнасці 
вось ужо два дзесяцігоддзі).

ЗА МЕЖАМІ ДОГМАЎ
Сапраўды, маладыя беларускія музыканты любяць 

пісаць словы да ўласнай музыкі самі, але таксама ча-
сам звяртаюцца да паэтаў. Выдатная ілюстрацыя — 
рок-зборнік «Паэты жывуць у песнях», створаны з мэ-
тай папулярызаваць айчынную паэзію сярод моладзі. 
Туды ўвайшлі вершы Рыгора Барадуліна, Анатоля 
Сыса, Уладзіміра Караткевіча, Яўгеніі Янішчыц, Алеся 
Разанава, Ларысы Геніюш ды іншых выбітных паэтаў. 
Дапамогай вершаў Петруся Броўкі заручыўся Лявон 
Вольскі, вершы Насты Кудасавай і Ніны Лістоты такса-
ма гучаць у музычнай абгортцы, Ганна Хітрык любіць 
«спяваць» вершы Андрэя Хадановіча. Сярод такіх тан-
дэмаў і гурт «Rahis» Дзяніса Філіпенкі: «Аднойчы Глеб 
Лабадзенка падарыў нам некалькі вершаў і на два з іх 
мы зрабілі песні. Задача была цікавая — падабраць да 
верша структуру, інтанацыі, настрой і зрабіць песню. 
Ствараць песні на вершы іншых аўтараў дакладна не 
спосаб папулярызацыі літаратуры, а хутчэй жаданне 
запомніць момант і эмоцыі, каб пасля ўзгадваць гэта. 
Я б сказаў, што пісаць песні на вершы — гэта як разгад-
ваць галаваломку ці “капацца” ў іншай галаве: па даро-
зе разумееш, што паэт падсвядома хацеў сказаць сваім 
творам, а песня, калі ўсё сыходзіцца і падабаецца, ста-
новіцца напалову тваёй, бо музыканты бяруць на сябе 
адказнасць за чужы верш». Дзяніс адзначае, што такая 
форма супрацоўніцтва паміж рознымі людзьмі спрыяе 
развіццю абодвух — і паэта, і музыканта, але галоў-
нае нават не ў сакральным значэнні такой кааперацыі, 
а ў тым, ці падабаецца песня аўдыторыі.

Паэт Раман Абрамчук (па сумяшчальніцтве лідар 
гурта «Гарадскі вал») таксама выкарыстоўвае ўласныя 
тэксты для песень, і менавіта яны складаюць аснову 
рэпертуару, але ў калектыву ёсць цыкл твораў на вер-
шы Антона Рудака, якія Раман выбраў на падсвядомым 
узроўні, яны кранулі яго: «Калі прааналізаваць, то мяне 

асабіста яго творчасць зацікавіла тым, што тут ёсць 
краязнаўчы момант ды гістарызм — блізкія мне стыхіі, 
у якіх мы сышліся. І, вядома ж, варта адзначыць молад-
зевы тон, рытміку, сучасную мову і адпаведнасць таму 
кантэксту, у якім я сам жыву».

Папулярызацыйнага моманту ў выкарыстанні чужых 
вершаў Раман не бачыць — для мастацкай творчасці 
гэтае паняцце наогул не пасуе, бо тут няма нічога пра-
думанага, на этапе сачынення трэба разняволіцца, вый-
сці за межы догмаў: «Маё супрацоўніцтва з Рудаком 
адбылося выключна таму, што яго вершы напяваліся 
самі сабой, клаліся на мае мелодыі, і гэта ўзбагачае, бо 
вершы Антона маюць цікавую рытміку, а гэта для су-
часнай музыкі — вельмі важны момант. Наогул, паэзія 
вельмі музычная, таму яна апрыёры нейкага кшталту 
музыка, але, безумоўна, бываюць цяжкасці з тым, як 
раскрыць верш за кошт вакалу ці партый інструментаў. 
Чым болей цішыні ў жыцці, тым больш удала можна 
“лавіць” мелодыі, класці вершы на самабытную музыку, 
каб песня не ўспрымалася скажона».

МАЛАДЫЯ ПРАМОЎЦЫ
У розных музычных кірункаў — свае асаблівасці. 

Напрыклад, модны сёння хіп-хоп, у якім досыць паспя-
хова рэалізуюцца дзясяткі беларускіх артыстаў, мае аса-
блівыя стасункі са словамі. Аснова тут менавіта тэкст, 
таму да яго варта падысці як мінімум небанальна, як 
максімум — адказна. Калі не можаш напісаць сам — 
звярніся да гострайтара (з англійскай можна пераклас-
ці гэтае слова як «цень пісьменніка», што тлумачыць і 
значэнне — чалавек, які піша словы для музыканта, 
а сам застаецца ў цені) ці паэта. Музыкант Юрый Кас-

цень, вядомы як SP Kava, 
свае повязі з паэтамі знай-
шоў дзякуючы ўдзелу ў 
конкурсе «Заспявай.BY» — 
там удзельніку трэба 
выбраць верш сучасна-
га беларускага паэта ды 
пакласці яго на музыку. 
Юрыю прапанавалі ўзя-
ць удзел у гэтым спабор-
ніцтве сябры, і ў выніку 
артыст атрымаў цікавы 
досвед ды новую пес-
ню: «З паэтам Андрэем 
Адамовічам мы ў той час 
сябравалі, і напярэдад-
ні ён дасылаў мне нізку 
вершаў (рыхтавалася да 
выхаду яго кніга “Дзень 
паэзіі смерці дзень”). І 
гэтыя вершы добра клалі-
ся на біт — цікава было 
ставіць эксперэменты ў 

гэтым плане, убачыць, што атрымаецца ў выніку. Мяр-
кую, што для хіп-хоп выканаўцы важна пісаць тэксты 
песень самому — гэта адрознівае яго ад іншых спевакоў, 
бо ён — прамоўца, але мне падабаецца, што ў выпадку 
выкарыстання вершаў я магу перадаваць прамову ка-
мусьці яшчэ».

Пакуль гэта была адзіная спроба Юрыя пакласці чы-
есьці вершы на музыку. У песнях артыста часта мож-
на заўважыць інтэртэкст: творца карыстаецца радкамі 
з твораў Караткевіча ды Разанава: «У маіх думках ёсць 
працяг такога спосабу супрацоўніцтва, але звычайна 
мне мала аднаго твора — калі я спалучу некалькі, упэў-
нены, што сэнс артымаецца новы, але дакладна магу 
сказаць, што мне вельмі падабаецца творчасць Алеся 
Разанава часоў “Вастрыя стралы”».

Словам, эксперыменты над сінтэзам беларускай 
музыкі ды літаратуры працягваюцца. Вось яшчэ пры-
клад — Максім Іўкін і яго эксперыментальны фолька-
вы гурт «Балцкі субстрат»: музыканты ствараюць мікс 
акадэмічанай музыкі, унікальнай беларускай аўтэнтыкі 
ды сучаснай (і не толькі) паэзіі такіх аўтараў, як Змітрок 
Бядуля, Віктар Сямашка, Андрэй Гуцаў ды інш. Нядаў-
на мы ўжо пісалі пра Сержука Доўгушава (лідар гурта 
«VuRaj»). Ён выпусціў альбом «Дарогі», куды ўвайшлі 
песні на вершы Уладзіміра Караткевіча і Анатоля Сыса. 
Не забываецца на беларускую паэзію і гурт Міхала 
Бараноўскага з сімвалічнай назвай «Нельга забыць»: 
у калектыву выйшлі альбомы з песнямі на словы Ка-
раткевіча ды Багдановіча, а таксама песні на вершы 
Ларысы Геніюш. Напэўна, сапраўды літаратура і музы-
ка — з’явы непадзельныя, бо як інакш растлумачыць 
тую гармонію, у якой суіснуюць гэтыя, на першы по-
гляд, розныя, віды мастацтва?

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

НЯПРОСТЫЯ  СЛОВЫ
Калі літары злучаюцца з нотамі?

Душу народа захоўваюць песні, даказалі класікі беларускай спеўнай культуры 
Рыгор Шырма і Генадзь Цітовіч. Часам словы і музыка ў спалучэнні адкрываюць 
новыя і таямнічыя сэнсы, становяцца адметнымі творамі, нават класічнымі. У гісторыі 
беларускай музыкі ёсць песні-цуды, якія з’яўляюцца прыкладам сугучнасці думак 
паэта і аўтара музыкі. Ёсць песні, калі варта толькі пачуць мелодыю, і тут жа міжволі 
прамаўляюцца словы: напрыклад, «Зорка Венера», «Бывайце здаровы», «Ты мне вясною 
прыснілася» ды шмат іншых, якія ўспрымаюцца як выдатныя творы. Кампазітары 
ХХ стагоддзя актыўна бралі класічную паэзію (між іншым, для іх яна была тады 
сучаснай) і перакладалі на мову музыкі. І гэта з задавальненнем не толькі слухалі: такія 
песні ішлі ў народ, пачыналі жыць самастойным жыццём. Такім чынам, дзякуючы 
музыцы загучалі на шырокіх прасторах цудоўныя вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, 
Адама Русака, Аркадзя Куляшова, Максіма Танка, Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна ды 
іншых выдатных паэтаў. Яны станавіліся суперхітамі дзякуючы выдатным выканаўцам. 
Напрыклад, такімі перлінамі ўзбагацілі айчынную культуру славутыя «Песняры», 
для якіх багата песень на словы класікаў стварыў Ігар Лучанок, ды і сам Уладзімір 
Мулявін. А што зараз? Як і дзе прадстаўлена ў музыцы сёняшняя беларуская паэзія?
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СпадчынаСпадчына ПА СЛЯДАХ НАПАЛЕОНА ОРДЫ

Гаспадарчая пабудова былога манастыра ў вёсцы Імянін Драгічынскага раёна.

У невялікім горадзе Драгічыне, што 
на Брэстчыне, жыве Вольга Ман-

цэвіч, якая выкладае маляванне ў ту-
тэйшай дзіцячай школе мастацтваў. 
Дзяўчына вельмі любіць родны горад і 
навакольныя мясціны, усё, што звязана 
з іх гісторыяй.

— Наша мястэчка хоць і невялікае, але 
вельмі ўтульнае, а яго гісторыя — багатая і 
разнастайная, — распавяла маладая мастач-
ка. — Проста мы ў імклівасці часу не заўва-
жаем штодзённай прыгажосці, а трэба ўсяго 
толькі прыпыніцца і азірнуцца.

Дзяўчыну заўсёды цікавіла гісторыя род-
нага краю. Вось тут і спалучыліся дзве яе аду-
кацыі — мастацкая і гістарычная. У выніку 
нарадзілася ідэя адлюстроўваць у малюнках 
самыя значныя мясціны маленькай радзімы 
і тым самым паказваць землякам незвычай-
ную прыгажосць гэтага палескага куточка. 
Услед за Напалеонам Ордам, які нарадзіўся 
ў суседнім Іванаўскім раёне, Вольга пачала 

захоўваць на паперы тое, што можа з часам 
кануць у вечнасць.

— Цешу сябе думкай, што мае малюнкі пад-
штурхнуць кагосьці шанаваць маленькую 
радзіму больш, ганарыцца ёю, — працягвае 
Вольга. — А магчыма, хтосьці возьме ў рукі 
энцыклапедыю, зойдзе ў інтэрнэт ды прачы-
тае цікавую інфармацыю пра наш край, а по-
тым распавядзе пра той ці іншы гістарычны 
помнік дзецям, падзеліцца з сябрам.

У маладой мастачкі шмат цікавых задумак: 
натхняюць былыя маёнткі, сучасныя вулачкі 
райцэнтра.

— Перш за ўсё я імкнуся прывіць любоў 
да родных мясцін сваім вучням, — дзеліцца 
Вольга. — Падчас заняткаў яны развіваюцца 
як юныя мастакі, але яшчэ могуць больш да-
ведацца пра знаёмыя і ў той жа час нязведа-
ныя вулачкі горада. Вельмі хочацца, каб мае 
выхаванцы ганарыліся сваёй малой радзі-
май, радаваліся яе росквіту.

Раіса МАРЧУК

Майстар лятучых ліній. 
Менавіта так арт-грамадства 
кажа сёння пра таленавітага 
беларускага графіка Анатоля 
Александровіча, які запомніўся 
ўнікальнымі графічнымі 
кампазіцыямі, прысвечанымі 
роднай зямлі. У Нацыянальным 
мастацкім музеі Беларусі 
працуе выставачны праект 
«Паміж словам і вобразам», 
дзе прадстаўлены розныя серыі 
творчасці майстра.

Выстаўка магла стаць юбілейнай. У студзені 
многія планавалі павіншаваць Анатоля Алек-
сандровіча з 65-годдзем, але ж лёс склаўся 
па-іншаму… Тым не менш пра асобу творцы 
госці выстаўкі кажуць толькі ў цяперашнім часе 
і ўспамінаюць яго заўсёды радасную ўсмешку.

Ён усё жыццё прысвяціў графіцы, розным яе 
відам: станковай, кніжнай. Валодаў рознымі 
тэхнікамі, любімай быў афорт, часам ствараў 
лінагравюры. Бывала, тэхнікі сумяшчаў. На 
выстаўцы прадстаўлена работа, дзе на адным 
аркушы — і друк, і лінагравюра. Такімі творамі 
мала хто можа пахваліцца ў свеце.

— Адна з яго самых цікавых тэхнік — адва-
ротны друк: ствараецца белы малюнак на чор-
ным фоне, — расказвае куратар выстаўкі Вольга 
Наскова. — Гэта вельмі складаная ў выкананні 
тэхніка, дзе аўтар наўмысна падкрэслівае дра-
матызм. Анатоль Александровіч вызначаецца 
графічнымі лініямі, вельмі тонкімі, якія нада-
юць малюнкам дэталёвасць. Паўтарыць такія 
работы немагчыма. Кожны малюнак мае клю-
чавую ідэю. На творы можна глядзець бяскон-
ца: думкі змяняюць адна адну.

Выстаўка дэманструе некалькі серый работ 
майстра. Адна з іх прысвечана Вялікай Айчын-
най вайне. Яго ваенныя творы не пра баталіі і не 
столькі пра сутнасць вайны, колькі пра чалаве-
ка, пра загубленыя лёсы, пра жанчын і дзяцей, 

якія хоць і не былі на палях бітваў, але змагаліся 
за мір і спакой на сваёй зямлі.

Анатоль Александровіч супрацоўнічаў з 
друкаванымі выданнямі. Майстар натхняўся 
творамі знакамітых прадстаўнікоў беларускай 
і сусветнай літаратуры — Янкам Купалам, 
Якубам Коласам, Максімам Танкам, Іванам 
Шамякіным і інш. На выстаўцы прадстаўлена 
серыя малюнкаў да вершаў Янкі Купалы, выка-
наных тушшу, а таксама малюнкі да казак і баек 
Кандрата Крапівы. Ёсць і акварэльныя творы, 
мяккасць і цеплыня якіх добра адлюстроўвае 
настрой народнай беларускай казкі «Хітрая 
лісіца». Прэзентаваны два творы, прысвеча-
ныя Францыску Скарыну. Адзін з іх зроблены 
ў змяшанай тэхніцы: аўтар сумясціў лінагравю-
ру і афорт. А другі створаны паводле вядомага 
аўтапартрэта першадрукара.

Удава Анатоля Александровіча Алена Атра-
ховіч расказала, што, ілюструючы кнігі, Ана-
толь Александровіч так захапляўся працэсам, 
што ствараў ілюстрацый значна больш. Пасля 
заканчэння работы ў яго заставаліся пачкі ма-
люнкаў, якія не ўвайшлі ў канчатковы кніжны 
варыянт. І аўтар выкарыстоўваў іх у якасці са-
мастойных твораў.

— У адным са сваіх каментарыяў з нагоды 
выстаўкі аўтара я параўнала творцу з Рэмб-
рантам і Дзюрэрам. Лічу, што гэта правільнае 
параўнанне, таму што ўзровень валодання Ана-
толя Аляксандравіча малюнкам, майстэрствам 
перадачы аб’ёму, прасторы, анатоміі вельмі вы-
сокі, — падкрэслівае куратар выстаўкі Вольга 
Наскова. — А яшчэ гэта неверагодна патрыя-
тычны аўтар. Ён быў вельмі захоплены тэмай 
нацыянальнай культуры, адыходзіў ад стэрэа-
тыпных матываў, яму падабалася падкрэслі-
ваць новыя асаблівасці, звязаныя з беларускай 
прыродай, творчасцю пісьменнікаў і паэтаў.

Творца быў чалавекам сціплым. Гэтая вы-
стаўка стала першай персанальнай для ма-
стака… Раней на прапановы арганізаваць 
экспазіцыю ён рэагаваў крытычна. Адзначаў, 
што асобная выстаўка для яго — як падвядзен-
не вынікаў, развітанне. На адкрыцці праекта 
многія сябры творцы казалі, што адкрылі для 
сябе Анатоля Александровіча з іншага боку.
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