
Пытанне да творцы

Ула дзі мір Ка рыз на, 
па эт:

— Кла сі ка — гэ та 
ду хоў ная гле ба, на ёй 
уз рас тае ба га ты ўра
джай, без яко га ні чо га 
ня ма — ні пра грэ су, ні 
шчас ця, ні лю бо ві. Гэ та 
Ко лас, Ку па ла, Баг да

но віч... Леп шае, чым ба га тая бе ла рус кая 
зям ля. Але твор ца не па ві нен да гэ та
га імк нуц ца! Нель га лез ці, паўз ці змя ёй 
«у кла сі кі». Перш за ўсё трэ ба сум лен на 
жыць, быць ча ла ве кам. Пра ца ваць трэ ба 
з поў най ад да чай. А яшчэ вель мі важ на 
пра віль на вы браць да ро гу. Мо жа, ча ла
век і не па эт, і не пра за ік, а кам па зі тар, 
ці ін жы нер, ці ўрач. Я лі чу, што кла сі кі 
мо гуць быць у лю бой пра фе сіі. Тут вель
мі важ ная не коль касць, а якасць. А яшчэ 
чы тач сам па ві нен ад крыць для ся бе кла сі
ка, бо той час та за ста ец ца не пры кмет ным. 
Кла сі ка ства ра ец ца ча ла ве кам ра ні мым. 
Ка лі па эт не ра ні мы — то ён не па эт.

І ні хто з кла сі каў сам ся бе ім не аб вя
шчаў. Пры знан не му сіць прый сці ад ін
шых. І на ват не ў ча се спра ва, бо ў ча се 
мож на прос та згу біц ца. Тут му сіць пра
маў ляць спра вяд лі васць.

Пят ро Жаў ня ро віч, 
да цэнт Ін сты ту та 
жур на ліс ты кі БДУ, пе
ра клад чык:

— Пе рад усім ба чыц
ца па трэ ба ў раз ме жа
ван ні ра зу мен ня кла
сі кі на да след чыц кім і 
абы ход ка вым уз роў
нях. Су свет ная кла сі

ка — ад «Ра ма я ны» — фа ку сі руе пром ні 
агуль на ча ла ве чай дум кі і на кі роў вае іх 
на ду шу чы та ча. Ці да лу чае пэў ны твор 
пэў най эпо хі свой пра мень чык да гэ та га 
фо ку са — і ёсць вы зна чаль най пры кме
тай яго «кла січ нас ці». Ко лас з яго не па
рыў най по вяз зю зям лі і ча ла ве ка, Гё тэ з 
яго пад свя до мым на ка на ван нем ча ла
ве ку быць ад на ча со ва і Ме фіс то фе лем, 
Раб ле з яго сар кас тыч ны мі «вы кру та са
мі» ад нос на па на валь най (і, як вы яў ля
ец ца, та кой ча со вай) у гра мад скай свя
до мас ці ідэа ло гіі — тое, што не толь кі 
кан цэп ту аль на ад люст ра ва ла на цы я
наль ную кар ці ну све ту пэў на га на ро да, 
злі ло яе з Кос ма сам, але і прай шло вы
пра ба ван не Яго Вя лі кас цю Ча сам (ме
на ві та з гэ тай пры чы ны цяж ка пры няць 
фор му лу «жы вы кла сік»). Кла сі ка пас ля 
ка лы хан кі, усмак та най з ма ла ком ма ці і 

па кі ну тай на дне яшчэ дзі ця чай ду шы,  
да лу ча ец ца да ства рэн ня ча ла ве ча га ў ча
ла ве ку, спры чы ня ец ца да по шу ку ім Праў
ды (праз Да ста еў ска га, Рус та ве лі, Ажэш ку 
ці Пе цё фі). Але ўсе гэ тыя раз ва гі цьмя не
юць пе рад гла баль ны мі цы ві лі за цый ны мі 
зру ха мі. Хто мо жа прад ба чыць, якія ідэа
лы бу дуць па на ваць праз ста год дзе?..

Ар лен Каш ку рэ віч, 
мас так:

— Ка лі твор не губ ляе 
знач нас ці хоць бы ця
гам ста год дзя, яго ўжо 
мож на на зваць кла сі
кай. Праб ле мы ў та кім 
тво ры вы ра ша юц ца на 
су свет ным уз роў ні, ма

юць агуль на ча ла ве чае зна чэн не. Ка лі ка
заць ме на ві та пра лі та ра ту ру: мас тац кая 
мо ва, ня гле дзя чы на зме ны сты ляў ця гам 
мно гіх га доў, не па він на губ ляць ак ту аль
нас ці. Ад нак па трэб ны час для та го, каб 
вы зна чыць, хто кла сік. Зда ра ец ца, што 
яшчэ пры жыц ці аў та ра не ка то рыя яго 
тво ры аб вя шча юць кла січ ны мі, як бы вае, 
пры кла дам, з на шы мі мас та ка мі. Але мне 
з та кім мер ка ван нем цяж ка па га дзіц ца. А 
вось з паэ таў на зваў бы Ба ра ду лі на. Яго 
паэ зія на столь кі вы со ка га кштал ту, што 
яе ўжо ця пер мож на на зваць кла січ най.

Якое зна чэн не ўклад ва е це вы ў сло ва «кла сі ка»?
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Ус па мін
Вя чэр нія сце ні апа лі...
Над рэч каю дрэм ле са сна,
А там,
У бя ро за вых да лях,
Бла кіт асы пае вяс на.
Я пер шую пес ню ка лісь ці
Скла даў а та кой жа па ры...
Шап та ла ся сон нае ліс це
Ў вя чэр ніх агар ках за ры.
Дры жэ лі зы бу чыя хва лі,
Ка ці лі ся ў сінь ту ма ноў...
Гус ля ры лі звон кія да лі
На стру нах п'яных са лаў ёў...
Мі на юць і дні і ня дзе лі
(Мі ну ла га зноў не су стрэць),
Агар кі за ры да га рэ лі,
А пес ні ў ду шы не зга рэць...
Я пер шую пес ню ка лісь ці
Ча роў най вяс не па да рыў,
Та ды за ла ціс тае ліс це
Цві ло ў пе ра лі вах за ры.
Вя чэр нія сце ні апа лі,
Над рэч кай дра ма ла са сна.
А там,
У бя ро за вых да лях,
Бла кіт асы па ла вяс на.
   1927

✓  Сён ня ў Бе ла ру сі ад зна ча ец ца Дзень 
Кан сты ту цыі. Пры ня ты Асноў ны за
кон кра і ны быў у 1994 го дзе. Ён вы зна
чыў Рэс пуб лі ку Бе ла русь як уні тар ну ю 
дэ мак ра тыч ную са цы яль ную пра ва вую 
дзяр жа ву, якая ва ло дае вяр шэн ствам 
і паў на той ула ды на сва ёй тэ ры то рыі, 
са ма стой на ажыц цяў ляе ўнут ра ную 
і знеш нюю па лі ты ку. Па тра ды цыі 
ў гэ ты дзень пра вод зяц ца ўра чыс тыя  
ме ра пры ем ствы.

✓ Па дзя ка Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі за шмат га до
вую плён ную пра цу па аба ро не пра воў 
і ін та рэ саў дзя цей аб’ яў ле на рэс пуб
лі кан ска му гра мад ска му аб’ яд нан ню 
«Бе ла рус кі дзі ця чы фонд».

✓ Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр  
Лу ка шэн ка ў су вя зі са смер цю на род
най ар тыст кі Ра сіі, на шай сла ву тай 
зям ляч кі Ма рыі Па хо мен кі на кі ра ваў 
спа чу ван ні яе род ным і бліз кім.

✓ Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр  
Лу ка шэн ка ў су вя зі са смер цю  
пісь мен ні ка, лаў рэ а та Дзяр жаў най 
прэ міі СССР Ба ры са Ва сіль е ва на кі ра
ваў спа чу ван не яго бліз кім і ка ле гам.

✓ Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс 
Свят лоў на гэ тым тыд ні на ве даў Лат
вію па за пра шэн ні мі ніст ра куль ту ры 
гэ тай рэс пуб лі кі Жа нэ ты Яў нзе мэ
Грэн дэ. Па вы ні ках пе ра моў пла ну ец ца 
пад пі саць Пра гра му су пра цоў ніц тва 
па між мі ніс тэр ства мі куль ту ры кра ін 
на 2013 — 2015 га ды. Ся род пунк таў 
пра гра мы — су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
кі не ма та гра фіі, тэ ат раль на га мас тац
тва, біб лі я тэч най і му зей най спра вы, 
вы ста вач най дзей нас ці і аб мен ных 
ста жы ро вак сту дэн таў і вы клад чы каў 
ВНУ куль ту ры і інш.

✓ Згод на з дзяр жаў най пра гра май 
«За мкі Бе ла ру сі» на 2012 — 2018 га ды, 
сё ле та ад наў лен чыя ра бо ты бу дуць 
вес ці ся на 22 аб’ ек тах. Для гэ та га пла
ну ец ца вы дат ка ваць 35,7 млрд. руб лёў, 
18 з якіх — срод кі з рэс пуб лі кан ска
га бюд жэ ту, а ас тат нія — з мяс цо вых 
бюд жэ таў і па за бюд жэт ных кры ніц.

✓ Тво ры бе ла рус кай фо та мас тач кі 
Але ны Ада мчык з се рыі «Бе ла рус кі» 
пра ек та «Жан чы ны Еў ро пы» прад 
 стаў ле ны ў штабква тэ ры ЮНЕС КА 
у Па ры жы, дзе ар га ні за ва на вы стаў
ка «Стоп гвал ту су праць жан чын». 
Экс па зі цыю скла лі ра бо ты роз ных 
на прам каў мас тац тва прад стаў ні коў 
8 кра ін: Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ба лі віі,  
Ін дыі, Ма ро ка, Ні дэр лан даў, Фран цыі 
і Эфі о піі.

✓ Ты дзень пра ва слаў най кні гі стар
та ваў у Го ме лі. Рас па чаў ся ён вы стаў
кай у біб лі я тэ цы імя Гер цэ на, дзе 
прад стаў ле на лі та ра ту ра ду хоў най тэ
ма ты кі. У ме жах тыд ня за пла на ва ны 
так са ма ін шыя вы стаў кі, кан цэр ты, 
кон кур сы, лек цыі свя та роў і г. д.

✓ Су мес ны бе ла рус каэс тон скалат
вій скі фільм «Адзі но кі вост раў» на мі
ні ра ва ны на са мую прэ стыж ную кі на
прэ мію Ра сіі, кра ін СНД і Бал тыі «Ні
ка» за 2012 год. Лаў рэ а ты бу дуць уз на
га ро джа ны 2 кра са ві ка бя гу ча га го да.

Пад рых та ва ла
Тац ця на МАСТОЎСКАЯ

13

Невядомыя 
лісты  
Янкі Брыля

45 га доў — 
з ар кест рам!

Паэ ты Ве не су э лы.  
Упершыню  
пабеларуску
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ХІІ Між на род ны кніж ны кір маш ура чыс та 
ад крыў ся 14 лю та га ў Га ва не ў па бу да ва най 
у 2й па ло ве XVІІІ ста год дзя крэ пас ці Сан
Кар ласдэлаКа банья. 40 кра інудзель ніц. 
Агуль ная пло шча — 11040 м2.

Лі  лі  я  на А Н ЦУХ,  
ф о т а аў т ар а

Ар га ні за ва ны Уні вер сі тэ там Га ва ны кір маш вя
дзе сваю гіс то рыю з 1982 го да, з’яў ля ю чы ся 
ад ным з най буй ней шых кніж ных кір ма шоў у 

све це і са май важ най па дзе яй у кні га вы да вец тве Ла цін
скай Аме ры кі. З са ма га па чат ку за ду ма ны як фо рум для 
дыя ло гу па між лі та ра та ра мі і чы та ча мі, ён збі рае больш 
як 2 млн. ча ла век.

Ці ка ва, што да кан ца ХХ ста год дзя кір ма шы пра хо дзі
лі раз у два га ды і ме лі ад мет ную тэ му, на прык лад: «На
ву ко ватэх ніч ная лі та ра ту ра», «Ме ды цы на на служ бе 
ў ча ла вец тва», а з 2000га ад бы ва юц ца што год у го нар 
якойне будзь кра і ны аль бо ар га ні за цыі. У 2010 го дзе  
га на ро вым гос цем бы ла Ра сія.

Сё ле та га на ро вым гос цем кір ма шу, пры све ча на га 160
год дзю з дня на ра джэн ня Ха сэ Мар ці, а так са ма пісь мен
ні кам Да ні э лю Ча ва рыя і Пэд ра Па бла Рад ры ге су, ста ла 
Ан го ла — пер шая аф ры кан ская кра і наўдзель ні ца.

Дэ ле га цыя з Ка зах ста на і на ша пры еха лі ўпер шы ню.

Дэ ле га цыю Бе ла ру сі ўзна чаль ваў стар шы ня Са
ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай Чар гі нец. 
У склад яе ўвай шлі так са ма Ула дзі слаў  

Ма чуль скі, ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра
ту ра», і я, дырэктар выдавецтва «Чатыры чвэрці».

Пер шае, што мы па спя ша лі ся зра біць, як толь кі пры
ля це лі, — гэ та на ла дзіць экс па зі цыю на ад ве дзе ных  

нам 6 м2 пло шчы ў крэ пас ці «СанКар ласдэла 
Ка банья». На па лі цы па ста ві лі кні гі бе ла рус кіх аута раў, 
аль бо мы па мас тац тве, су ве ні ры з на цы я наль най сім во
лі кай. І на вед валь ні кі не пры му сі лі ся бе ча каць. Ра зам з 
су пра цоў ні ка мі па соль ства Бе ла ру сі і не па срэд на па слом  
Ула дзі мі рам Аста пен кам нам уда ло ся «ад крыц ца» да во
лі апе ра тыў на. Да баў лю, што ўвесь час мы ад чу ва лі тую 
пад трым ку, якую яшчэ ў Мін ску ака за лі нам су пра цоў ні кі 
Па соль ства і Па сол Рэс пуб лі кі Ку ба ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Аль фрэда Нье вес Парт уон да, рых ту ю чы пер шы ві зіт бе ла
рус кай дэ ле га цыі пісь мен ні каў і вы даў цоў. Акра мя мэ та
на кі ра ва най пра цы па ўзгад нен ні і ка ар ды на цыі су стрэч 
на ку бін скай зям лі мы атры ма лі шмат ка рыс ных па рад.  
Да рэ чы, па ра да ва лі ся і за ка легра сі ян. Пры ехаў шы вя лі кай 
дэ ле га цы яй ужо ў чац вёр ты раз, яны ад чу ва лі ся бе вель мі 
ўпэў не на — на экс па зі цыі што дня бы ло шмат люд на, пра
во дзі лі ся прэ зен та цыі; за ві таў пад час афі цый най па езд кі 
па кра і не прэм’ ермі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў.

На пер шай пад рых та ва най на мі прэ зен та цыі з чы та ча мі 
су стрэў ся Мі ка лай Чар гі нец.

На на ступ ны дзень ад бы ла ся вель мі зна ка вая па дзея: 
пад час су стрэ чы ў Са ю зе пісь мен ні каў і ар тыс таў Ку бы 
бы ла пад пі са на Да мо ва па між дву ма са юза мі, якая пра
ду гледж вае раз віц цё больш цес ных су вя зей, аб мен кні га
мі і дэ ле га цы я мі, двух моў ныя пе ра кла ды тво раў ку бін цаў 
і бе ла ру саў. За пом ні ла ся су стрэ ча з рад нёй «ку бін скай  
пя цёр кі» (не за кон на асу джа ныя ге роі Ку бы).

Без умоў на, най больш за па мі наль най аса біс та для 
мя не ста ла су стрэ ча з кі раў ні ка мі буй ных вы да
вец тваў Ку бы. Ся род іх мож на вы дзе ліць «Arte y 

Lіteratura» («Мас тац тва і лі та ра ту ра»), «Nuevo Mіlenіo» 
(«Но вае ты ся ча год дзе»), якое вы дае кні гі па са цы яль ных 
і ін шых га лі нах на ву кі, «Gente Nueva» («Но выя лю дзі») — 
най буй ней шае ку бін скае вы да вец тва, якое спе цы я лі зу ец
ца на вы пус ку мас тац кай лі та ра ту ры для дзя цей і мо ла дзі, 
і «Agencіa Lіterarіa Latіnoamerіcana» («Ла ці на а ме ры кан
скае лі та ра тур нае Агенц тва»).

Па пя рэд не мы чу лі, што на Ку бе іс ну юць толь кі дзяр
жаў ныя вы да вец твы і ў ня прос ты для кра і ны час пад
трым ка «звер ху» не над та моц ная.

Ула дзі слаў Ма чуль скі рас па вёў пра на шы дзяр жаў ныя 
вы да вец твы, кі рун кі іх дзей нас ці, асаб лі вую ўва гу звяр
нуў шы на пад трым ку з бо ку дзяр жа вы.

Мая за да ча — рас па вес ці пра пры ват ныя вы да вец твы.
Аба пі ра ю чы ся на 20га до вы во пыт вы да вец тва «Ча ты

ры чвэр ці», я да во лі пад ра бяз на рас ка за ла, як пра цу юць 
вы да вец кія кам па ніі, ак цэн ту ю чы ўва гу слу ха чоў на тым, 
што най больш па спя хо выя тыя, якія сва ёй за да чай ста вяць 
вы дан не па трэб ных гра мад ству кніг, а не прос та атры ман
не пры быт ку. Пра цу ю чы з улі кам дзяр жаў ных ін та рэ саў, 
яны ма юць маг чы масць браць удзел на ват у рас пра цоў цы 
за ко на пра ек таў для га лі ны, кон кур сах, прад стаў ляць сваю 
пра дук цыю на на цы я наль ных вы стаў ках у роз ных кра і нах 
све ту. Бы ло зра зу ме ла, што ку бін цы за ці каў ле ны ў су пра
цоў ніц тве, асаб лі ва па пе ра кла дах. Стрым лі ва ю чы фак тар 
толь кі адзін — фі нан са вы.

Пас ля я раз маў ля ла з ін шы мі ўдзель ні ка мі кір ма шу — 
і ку бін ца мі, і аф ры кан ца мі — пра на шу лі та ра ту ру, на
зы ва ла ім ёны Я. Ку па лы, Я. Ко ла са, М. Баг да но ві ча. Не 
ве да юць яны бе ла рус кую кні гу, ды і са ма на ша кра і на — 
за гад ка вая для іх.

У кра мах аб са лют на не ўра зі лі кні гі — шэ рыя бра
шу ры на дрэн най па пе ры. Кры ху здзі віў мност
вам ка лек цый ных вы дан няў кніж ны ры нак на 

ад ной з пя ці са мых вя лі кіх пло шчаў у ста рой Га ва не. За
тое ку бін цы з ці ка вас цю раз гля да лі на шы вы дан ні — па 
іх мер ках, шы коў ныя.

Ка неч не, не бы ло шмат ча су на раз мо вы. Ад нак на ват 
вы пад ко выя кан так ты, мі ма лёт ныя на зі ран ні да ва лі маг
чы масць ад чуць, што не са мыя лёг кія ча сы пе ра жы ва юць 
ку бін цы. У ста рой Га ва не мно гія ста ра жыт ныя па ла цы 
«ледзь ды ха юць», у кра мах амаль пус тыя па лі цы, асноў
ныя пра дук ты — па карт ках.

І ўсё ж якая яна пры го жая, гэ тая ста рая Га ва на! Зда
ва ла ся, што ўсі мі сва і мі ву лі ца мі яна спус ка ец ца да акі я
на, а ён ве ліч ны і ма гут ны. Мо жа, гэ та ад яго на бі ра юц ца 
муж нас ці і цяр пен ня ку бін цы, а мо жа, ад зыр ка га спя
кот на га сон ца, што ўвесь час над га ла вой.

Мы зай шлі ў ка фэ, дзе лю біў бы ваць Хэ мін гу эй. Зда
ец ца, на ват ат мас фе ра тых га доў за ха ва ла ся. На пер шым 
па вер се дзіў ная кар ці на: ля ба ра лю дзі, сто я чы вель мі 
шчыль на адзін ля ад на го, тан чы лі саль су. На дру гім і трэ
цім па вер се — ста лы, мож на вы піць, па слу хаць му зы ку. 
Сце ны — у аў то гра фах пад са мую столь, і мы доў га шу ка
лі мес ца, каб па кі нуць свой. А яшчэ — шмат фо та здым каў 
і з ча соў Хэ мін гу эя, і су час ных. Ка лі на ды шоў час вяр тан
ня на ра дзі му, бы ло сум на: не ха пі ла ча су на мно гія рэ чы, 
шмат пра што не да ве да лі ся, не па ба чы лі. Су ця ша ла, што 
за ста лі ся кан так ты, да мо вы «тры маць курс» на зблі жэн
не, на ме ры лі та ра та раў зна ё міц ца і «сяб ра ваць краінамі». 
А сон ца мы вез лі з Ку бы на Бе ла русь у сва іх сэр цах.

І яшчэ... «Свя та, якое заўж ды з та бой» — гэ та пі саў  
Хэ мін гу эй пра Па рыж. Зда ец ца, я бу ду доў га га ва рыць 
так пра ванд роў ку на Вост раў Сва бо ды — на свя та кні гі.

Мінск — Га ва на — Мінск

Цяпер і на Кубе
НА ТАТ Кі ЎДзеЛь Ні КА ХХіі Між НА роД НА ГА КНіж НА ГА Кір МА ШУ Ў ГАВАНе

Наладжваем экспазіцыю на кірмашы.
злева направа: Л. Анцух, Анабэль (Гаванскі ўніверсітэт),  

М. Чаргінец, Пасол рэспублікі Беларусь У. Астапенка,  
перакладчык Марыя Лола.

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз
да» глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер цю  
вы біт на га мас та ка Ба ры са АРАК ЧЭ Е ВА і вы
каз вае шчы рыя спа чу ван ні род ным і бліз кім.

Але  ся БА ЦЮ СЬ

Атры маць паш парт на пя рэ дад ні Дня кан
сты ту цыі, ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ды ў 
вель мі зна ка вым мес цы — у Са ве це Рэс пуб
лі кі — асаб лі ва га на ро ва. Вы дат ні каў ву чо бы, 
пе ра мож цаў твор чых кон кур саў, ва лан цё
раў і спарт сме наў, да след чы каў і ўдзель ні каў  
на ву ко вапрак тыч ных кан фе рэн цый з атры
ман нем пер ша га паш пар та він ша ваў стар шы
ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду  
Ана толь Ру бі наў.

Па тры я тыч ная ак цыя «Мы — гра ма дзя не 
Бе ла ру сі» па ўру чэн ні паш пар тоў ла дзіц ца Бе
ла рус кім рэс пуб лі кан скім са юзам мо ла дзі дзя
вя ты год. Пра хо дзіць яна не толь кі ў ста лі цы, 
але ва ўсіх ку точ ках кра і ны. Праў да, на та кім 
вы со кім уз роў ні, як сё ле та, — упер шы ню.

Ра зам з паш пар та мі юныя гра ма дзя не звы
чай на атрым лі ва юць і не вя лі кія па да рун кі. 
Гэ тым ра зам — флэш кі з Дзяр жаў ным гім нам 
Бе ла ру сі і ін фар ма цы яй пра БРСМ.

на вы шэй шым 
уз роў ні

Бы хаў-2013

Ула  дзі  мір ЗА  ЛУЖ НЫ

Знач нае мес ца ў вы ступ лен нях гас
цей ад во дзі ла ся лё су Бы хаў ска га зам ка, 
рэ кан струк цыя яко га ўклю ча на ў дзяр
жаў ную пра гра му «За мкі Бе ла ру сі» на 
2012 — 2018 га ды. У кан цы мі ну лай 
во се ні па ча ло ся дэ таль нае аб сле да ван
не яго фраг мен таў для пад рых тоў кі 
пра ект накаш та рыс най да ку мен та цыі. 
Ад кры ты даб ра чын ны ра ху нак, на які 
па сту пі ла ка ля 50 міль ё наў руб лёў. Гэ
тыя срод кі да па мо гуць па ско рыць пра
цэс рэ стаў ра цыі аб’ ек та.

Лёс зам ка не зайз дрос ны. Ён іс на
ваў у Ста рым Бы ха ве з XVІ ста год дзя, 
меў драў ля назем ля ныя ўма ца ван ні: 
вал, сце ны ў вы гля дзе ага ро джы, ве
жы і ўяз ныя ва ро ты. Ка роль Сі гіз мунд  
Аў густ па да рыў яго Я. Хад ке ві чу,  

«гра фу на Бы ха ве, Шкло ве і Мы шы». 
Гет ман Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га Ян 
Ка роль Хад ке віч у 1590 — 1619 га дах 
ар га ні за ваў маш таб ныя ра бо ты па ўма
ца ван ні го ра да: быў па бу да ва ны но вы 
ка мен ны за мак, вы ка на ны ра вы, ума
ца ва ны сце ны, што зра бі ла Бы хаў ад
ной з най мац ней шых цы та дэ лей ВКЛ.

Са пе гі знач на пе ра бу да ва лі за мак: 
ён зай маў учас так бе ра га Дняп ра па
ме рам 77х100 м. Тут бы лі па лац, жы
лыя і гас па дар чыя ка мен ныя бу дын кі, 
тры вась мі гран ныя двух’ ярус ныя ка
мен ныя ве жы і ўяз ная ве жа з ча ра піч
ным ку па лам, увян ча ная ме та ліч ным 
флю ге рам з гер бам ула даль ні каў го ра
да. Двух створ ка выя вы со кія ва ро ты 
га лоў най ве жы бы лі да дат ко ва ўма ца
ва ны ра шот ка мі і сіс тэ май жа лез ных 
за по раў. Да ўяз ной ве жы праз роў вёў 
драў ля ны пад’ ём ны мост.

На жаль, гэ тая пры га жосць да на
шых дзён не за ха ва ла ся.

За мак вы ка рыс тоў ва лі як тур му, ар
мей скія ка зар мы, яў рэй скае ге та, ва
ен ныя скла ды, мэб ле вую фаб ры ку. А ў 
па чат ку бя гу ча га ста год дзя па жар зні
шчыў усе бы лыя ўпры гож ван ні і ар хі
тэк тур ныя аздаб лен ні.

Сён ня Бы хаў ак тыў на рых ту ец ца 
да Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, які 
прой дзе тут 1 ве рас ня. Ка неч не, пра 
поў ную рэ стаў ра цыю гіс та рыч на га 
пом ні ка куль ту ры не мо жа быць га
вор кі, ха ця срод кі вы дзе ле ны не ма
лыя: 90 міль ё наў — з рэс пуб лі кан ска га, 
5 міль яр даў — з аб лас но га і 1 міль ярд 
руб лёў з ра ён на га бюд жэ таў. Згод на з 
па пя рэд ні мі раз лі ка мі, гэ тай су мы хо
піць толь кі на ад наў лен не ве жаў, кан
сер ва цыю фраг мен таў і доб ра ўпа рад
ка ван не пры ля га ю чай тэ ры то рыі.

Хо чац ца спа дзя вац ца, што ўну кі 
сён няш ніх ма ла дых бы хаў чан усё ж 
змо гуць уба чыць за мак та кім, якім ён 
быў ча ты ры ста год дзі та му.

Пом ні кам — жыць!
Ак ту аль ныя пы тан ні за ха ван ня і ад ра джэн ня (рэ стаў ра цыі) 
аб’ ек таў гіс то ры какуль тур най спад чы ны Бе ла ру сі аб мер ка ва ны 
на прэскан фе рэн цыі, што ад бы ла ся ў ста ліч ным До ме прэ сы. 
У ёй узя лі ўдзел на чаль нік упраў лен ня Мі ніс тэр ства куль ту ры 
Ігар Чар няў скі і ды рэк тар Бы хаў ска га ра ён на га гіс то ры какрая
знаў ча га му зея Сяр гей Жы жы ян.

Га зе та «Лі та ра ту ра і мас тац тва» — 
ін фар ма цый ны парт нёр  

Свя та бе ла рус ка га пісь мен ства.

На тэрыторыі крэпасці Сан-Кар лас-дэ-ла-Ка банья.
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Повязі

Дзі  я  на КА  Р ОЛЬ, 
ф о  т а  аў  т а  р а

— Ла ры са Алек санд роў ская па 
жыц ці імк ну ла ся быць пер шай, 
пер шай і бы ла, — рас па вя дае за гад
чык фі лі яла Сяр гей Рэч кін. —Тут 
мож на па ба чыць не шмат лі кія, але 
ўні каль ныя экс па на ты з фон даў На
цы я наль на га гіс та рыч на га му зея: 
зна ка мі тыя ка стань е ты Алек санд
роў скай, якія яна вы ка рыс тоў ва ла 
для ро лі Кар мэн, пра гра мы кан
цэр таў, прад ме ты гар дэ ро бу. Мы 

ўзя лі за мэ ту зра біць ма лень кую 
ім пра ві за ва ную гры мёр ку, бо без 
яе не маг чы ма ўя віць жыц цё ні вод
най акт ры сы. Да дзе ная экс па зі цыя 
прад стаў ле на ў рам ках вы ста вач на
га пра ек та «На заў сё ды» — вы стаў
кі са вец ка га пла ка та. Мы па лі чы лі 
пра віль ным упі саць Л. Алек санд
роў скую ў гэ ты ін тэр’ ер, эпо ху, бо 
спя вач ка — яе не ад’ ем ная част
ка. Вы стаў ка так са ма з’яў ля ец ца 
склад ні кам цык ла «Пер шыя». Мы 
хо чам па зна ё міць на вед валь ні каў з 
людзь мі, а так са ма пра ек та мі, якія 
ма юць пры стаў ку «пер шы»: з пер
шым мі ніст рам за меж ных спраў 
кра і ны, пер шым кас ма на ўтам Бе ла
ру сі, пер шай эт на гра фіч най экс пе
ды цы яй і інш. Я не бу ду анан са ваць 
усе пла ны, але на пра ця гу го да мы 
па ка жам шмат ці ка вых экс па зі цый.

Са праў ды, без асо бы Л. Алек
санд роў скай скла да на ўя віць су час
ную бе ла рус кую опе ру. Ура джэн ка 
Мін ска, яна ме ла вы дат ныя ва каль
ныя да дзе ныя, як спя вач ка па ча ла 
вы сту паць з 1920 го да ў тру пе Га
лоў па літп рас ве та За ход ня га фрон
ту. Му зыч ную аду ка цыю атры ма
ла ў Бел муз тэх ні ку ме, ву чы ла ся ў 
Дзяр жаў най сту дыі опе ры і ба ле та ў 
Мін ску, з 1933 го да ста ла акт ры сай 
Бе ла рус ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
ў Мін ску. Пад час Дру гой су свет
най вай ны Л. Алек санд роў ская вы
сту па ла з кан цэр та мі на фран тах, 
у шпі та лях, пар ты зан скіх атра дах, 

увесь Са вец кі Са юз аб ля це ла ві дэа
хро ні ка са спя вач кай, якая пад гру
кат ка на на ды вы кон ва ла «Пе ра пё
лач ку» на тан ку. З 1951 го да Л. Алек
санд роў ская з’яў ля ла ся га лоў ным 
рэ жы сё рам Бе ла рус ка га тэт ра опе
ры і ба ле та, іні цы я та рам ства рэн ня і 
ня змен ным стар шы нёй Бе ла рус ка га 
тэ ат раль на га та ва рыст ва.

— Тэ атр па мя тае сваю за сна валь
ні цу і га на рыц ца ёй, — за зна чыў на
мес нік ге не раль на га ды рэк та ра На
цы я наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе
ла русь Ва ле рый Гед ройц. — Сё ле та 
тэ атр ад зна чыць сваё 80год дзе. Да 
юбі лею пры мер ка ва на шмат твор
чых пра ек таў, на прык лад, вы дан не 
эн цык ла пе дыі Вя лі ка га тэ ат ра Бе
ла ру сі, у якой бу дзе прад стаў ле на і 
Л. Алек санд роў ская. Мі ніс тэр ства 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі рых туе 
кан верт і юбі лей ную мар ку, На цы я
наль ны банк — юбі лей ную срэб ную 
ма не ту. Так са ма мы пла ну ем прэм’
е ру на цы я наль на га ба ле та «Князь 
Ві таўт, ці Па ля ван не на зуб ра» (ра
бо чая наз ва), му зы ку да яко га на
пі саў В. Куз ня цоў, ба лет май страм 
вы сту піць мас тац кі кі раў нік тэ ат ра 
на род ны ар тыст Ю. Тра ян. Шмат 
ма тэ ры я лаў пра жыц цё і твор часць 
Л. Алек санд роў скай ёсць у ар хі ве 
тэ ат ра, у Дзяр жаў ным му зеі гіс то
рыі тэ ат раль на га і му зыч на га мас
тац тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь, не так 
даў но вый шла кні га А. Ла ды гі най 
«Ла ры са Пам пе еў на Алек санд роў
ская. Да ку мен таль натэ ат раль
ны ра ман», пры све ча ная жыц цю і 
твор час ці спя вач кі. Ад нак каб па
са праўд на му ад чуць, што яе дух 
пры сут ні чае ў тэ ат ры, пры ходзь
це ў на шу Ка мер ную за лу імя Л. П. 
Алек санд роў скай, дзе яна спя ва ла, 
кі ра ва ла твор чым пра цэ сам.

Пер шая з пер шых

зна ка мі тыя ка стань е ты  
Л. Алек санд роў скай.

Фі лі ял На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Домму зей І з’ез да РСДРП» за пра шае  
на вы стаў ку аса біс тых рэ чаў і фо та здым каў Ла ры сы 
Алек санд роў скай — бе ла рус кай опер най спя вач кі, 
гра мад скай дзяя чкі, пер шай у рэс пуб лі цы на род най 
ар тыст кі СССР (1940), пер шай жан чы нырэ жы сё ра опе ры.

Па ба чыць леп шыя бе ла рус кія кні гі, 
вы да дзе ныя ця гам мі ну ла га і бя гу ча га 
га доў, мож на ў Маск ве на 16й 
На цы я наль най вы стаў цыкір ма шы «Кні гі 
Ра сіі», што пра хо дзіць з 13 па 17 са ка ві ка 
ва Усе ра сій скім вы ста вач ным цэнт ры.

Тац ця на КУЗНЯЧЭНКА ВА

На ка лек тыў ным стэн дзе на шай кра і ны — пра дук
цыя вя ду чых вы да вец тваў: «Бе ла русь», «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», РВУ «Вы да вец кі 
дом «Звяз да», «Вы шэй шая шко ла», «На род ная асве та», 
«Мас тац кая лі та ра ту ра», «Бе ла рус кая на ву ка», «Авер
сэв», «Па чат ко вая шко ла», «Па лі граф кам бі нат імя Яку ба 
Ко ла са» і РУП «Бел кар та гра фія».

Вы да вец кі дом «Звяз да» пра па нуе ўва зе гас цей дзве 
вель мі ці ка выя прэ зен та цыі. Папер шае, гэ та фак
тыч на тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не дзі ця чай кні гі  

На тал лі Іг на цен кі «Ка зач ныя  
па да рож жы з пры го да мі». Зна
ём ства з кні гай да поў няць ін ста
ля цыі, зроб ле ныя аў та ркай. 
Дру гая прэ зен та цыя — пер
шая лас таў ка з се рыі «Су гуч
ча сэр цаў», твор ча га пра ек та 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 
і мі ніс тэр ства ін фар ма цыі  
Бе ла ру сі, — кні гу «З ду май пра 
Ра дзі му». У вы дан ні зме шча
ны паэ тыч ныя і пра за іч ныя 
тво ры су час ных бе ла рус кіх 
і ра сій скіх аў та раў.

Яшчэ адзін пра ект, які не мо жа за стац ца паза ўва
гай на вед валь ні каў, на ле жыць вы да вец тву «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», а так са ма Дэ пар 
т амен ту срод каў ма са вых ка му ні ка цый і рэ кла мы го ра да 
Маск вы. Гэ та кні гааль бом «Бе ла ру сы Маск вы. XVІІ ст.», 
што рас па вя дае пра ўнё сак бе ла рус кіх май строў у куль
ту ру, най перш ар хі тэк ту ру, ра сій скай ста лі цы.

З Мін ска — у Маск ву

Сё мы год за пар аб’ яў ля ец ца рэс пуб лі кан
скі кон курс на леп шы лі та ра тур ны твор. За
сна валь ні кі — Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 
мі ніс тэр ствы ін фар ма цыі, куль ту ры і аду
ка цыі Бе ла ру сі, а так са ма Мін скі га рад скі 

вы ка наў чы ка мі тэт.
Кан чат ко вае ра шэн не на конт пе

ра мож цаў пры мае жу ры, ад нак 
пе рад гэ тым да сла ныя тво ры раз гля

да юц ца на са ве тах Мінск ага га рад ско
га і аб лас ных ад дзя лен няў СПБ, а так са ма на сек цы ях па 
жан рах. Тво ры пра хо дзяць па на ступ ных на мі на цы ях: 
«Паэ зія», «Про за», «Дзі ця чая лі та ра ту ра», «Дра ма тур
гія», «Лі та ра тур ная кры ты ка і пуб лі цыс ты ка», «Края
знаў чая лі та ра ту ра», «Пе ра клад», «Са ты ра і гу мар», «Пе
сен ны жанр». У пер шых трох пра ду гле джа ны тры пры
за выя мес цы, у ас тат ніх — толь кі па ад ным. Пе ра мож цы 
акра мя гра шо вай прэ міі атрым лі ва юць знакзім вал «За
ла ты ку пі дон». Ча ка юць пісь мен ні каў і за ах воч валь ныя 
дып ло мы.

Ся род ле таш ніх пе ра мож цаў кон кур су — па эт Алег 
Са лтук, пра за ік Мі ка лай Іль ін скі, дра ма тург Фё дар 
Па ла ча нін; у на мі на цыі «Дзі ця чая лі та ра ту ра» за няў 
пер шае мес ца Мі ко ла Ма ляў ка, а Зі но вій Пры го дзіч 
пе ра мог з кні гай «По ста ці» ў на мі на цыі «Кры ты ка і лі
та ра ту раз наў ства». Леп шае края знаў чае вы дан не — у 
Ана то ля Стат ке ві чаЧа ба га на ва, аў та ра ле та пі су бе ла
рус кіх ро даў «Я — сын ваш», а леп шым пе ра клад чы кам 
стаў Ула дзі мір Ска рын кін — ён пе ра клаў на бе ла рус
кую мо ву тво ры Дан тэ Аліг’ е ры і Фран чэс ка Пет ра ркі. 
У пе сен ным жан ры пе ра мог Іван Юр кін. Да рэ чы, дып
лом атры маў і вы ка наў ца яго па тры я тыч ных пе сень —  
Ана толь Яр мо лен ка.

Лепш за ўсё да сы лаць тво ры ў аб лас ныя ад дзя лен ні СПБ 
аль бо ад ра зу ў Дом лі та ра та ра ў Мін ску, што па ад ра се 
Фрун зэ, 5. Кон курс ад кры ты, а гэ та зна чыць, што ў ім мо
гуць удзель ні чаць усе, а не толь кі сяб ры СПБ. Ад нак сё ле та 
ўне се на вель мі знач ная па праў ка: прэ мію нель га атры маць 
двой чы. Бы лі вы пад кі, ка лі адзін і той жа ча ла век атрым
лі ваў прэ мію ў роз ных на мі на цы ях або зай маў пры за выя 
мес цы ў ад ной на мі на цыі, але ў роз ныя га ды. «Гэ так бу дзе 
больш спра вяд лі ва. Іна чай атры ма ец ца за мкнё нае ко ла», 
— тлу ма чыць першы сакратар СПБ Ге надзь Па шкоў.

Вы ні кі кон кур су бу дуць пад ве дзе ныя ле там: пры клад
на ў кан цы лі пе ня пла ну ец ца пра вес ці па ся джэн не арг
ка мі тэ та. Па тра ды цыі пе ра мож цаў уз на га ро дзяць на 
Свя це бе ла рус ка га пісь мен ства.

Ку пі дон  
ча кае 

пе ра мож цаў

Літабсягі

Ула  дзі  мір ГОРЫНЬ

Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Мі
ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі 
пад рых та ва лі дыск «Слу жым 

Ай чы не», пер шы вы пуск яко га быў пры
мер ка ва ны да 95год дзя бе ла рус кай ар міі. 
Аў та ры пра ек та — Анд рэй Гу ля ке віч, Ула
дзі мір Ва ра па еў, Мі ка лай Чар гі нец і Іван 
Юр кін. «Пад ад ной вок лад кай» зме шча
ны два дыс кі. На пер шым — пят нац цаць 
па тры я тыч ных пе сень на вер шы бе ла рус
кіх паэ таў. На дру гім — два нац цаць аў та
раў, ся род якіх М. Мят ліц кі, Г. Па шкоў, 
А. Суль я наў, У. Ска рын кін, М. Па зня
коў, В. Праў дзін, Н. Галь пя ро віч і ін шыя,  
чы та юць свае тво ры.

Збор нік ус па мі наў пра на род
на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі 
Іва на На ву мен ку пла ну ец ца 

вы даць у ме жах пра гра мы па ўве
ка ве чан ні па мя ці твор цы. На сён
няш ні дзень ка мі сі яй па твор чай 
спад чы не Іва на На ву мен кі збі ра
юц ца і апра цоў ва юц ца ма тэ ры я лы. 
Каб най больш поў на і роз на ба ко ва 
прад ста віць асо бу твор цы, ка мі сія 
звяр та ец ца з прось бай да ўсіх, хто 
ве даў Іва на Якаў ле ві ча, да слаць свае 
до пі сы ў Цэнтр да сле да ван няў бе ла
рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 
НАН Бе ла ру сі.

У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь яшчэ не каль
кі дзён бу дзе пра ца ваць вы стаў ка 

«Са лонатэлье па чат ку XX ста год дзя». Па
ча так мі ну ла га ста год дзя ад зна чыў ся рос
к ві там да моў мо ды, атэлье, юве лір ных і ка
пя люш ных май стэ рань. Жан чы на той эпо хі, 
якую яшчэ не кра ну ла эман сі па цыя, больш 
бы ла па доб ная да цу доў най квет кі, эк за
тыч най птуш кі. Яна не ха дзі ла па зям лі, яна 
лу на ла! Та му асноў ная ідэя жа но ча га воб ра
за — бяз важ касць, лёг касць і эфе мер насць. 
За зір нуць у са лон па чат ку XX ст. пра па на
ва лі су пра цоў ні кі гіс та рыч на га му зея. На 
вы стаў цы прад стаў ле ны су кен кі, эле мен ты 
кас цю ма, ак се су а ры, прад ме ты ін тэр’ ера.

Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла рус кай 
дра ма тур гіі 17 са ка ві ка за пра
шае на тэ ат раль ныя за ма лёў кі 

«Фран цуз ская вяс на» — вы нік фран ка 
бе ла рус кай твор час ці, ува соб ле ны ў 
эцю дах, сцэ нах, скет чах і ва каль ных 
ну ма рах. Кан цэрт ство ра ны пры су
пра цоў ніц тве Між на род на га гра мад
ска га аб’ яд нан ня «Те ат ро», фран цуз
скай тэ ат раль най аса цы я цыі «Demaіn 
le prіntemps», Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі і ка фед ры ак
цёр ска га май стэр ства Бе ла рус кай дзяр
жаў най ака дэ міі мас тац тваў. Мас тац кі 
кі раў нік — Л. Ма на ко ва.

Ка лян дар лі та ра тур ных дат і па дзей
Са ка вік

15 са ка ві ка — 75 га доў з дня на ра джэн ня Га лі ны Мі
ка ла еў ны Ма ла жай (1938 — 2005), мо ва знаў ца, чле на 
ка рэс пан дэн та На цы я наль най ака дэ міі аду ка цыі Бе ла ру сі.

17 са ка ві ка — 115 га доў з дня на ра джэн ня Ізі (Іса ка 
Да вы да ві ча) Ха ры ка (1898 — 1937), яў рэй ска га паэ та, 
чле нака рэс пан дэн та НАН Бе ла ру сі.

18 са ка ві ка — 95 га доў з дня на ра джэн ня Паў лю ка 
(Паў ла Кузь мі ча) Пра ну зы (1918 — 2007), паэ та.

18 са ка ві ка — 80 га доў з дня на ра джэн ня Але ны  
Іва наў ны Яно віч (1933), мо ва знаў ца.

20 са ка ві ка — 60 га доў з дня на ра джэн ня Ула дзі мі ра 
Пят ро ві ча Бут ра ме е ва (1953), пісь мен ні ка, дра ма тур га.

23 са ка ві ка — 65 га доў з дня на ра джэн ня Ге на дзя 
Пят ро ві ча Па шко ва (1948), паэ та, пе ра клад чы ка, пуб
лі цыс та, чле нака рэс пан дэн та Між на род най Сла вян
скай Ака дэ міі на вук, аду ка цыі, мас тац тваў і куль ту ры.

25 са ка ві ка — 85 га доў з дня на ра джэн ня Ула дзі мі ра 
Льво ві ча Ме ха ва (Ня хам кі на; 1928), пісь мен ні ка,  
лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1986).



Літаратура і мастацтва    № 11   15 сакавіка 2013 г. Крытыка4

Але на КА РП, 
ф о т а пр а да с т аўлена Беларускім 

дзяржаў ным архів амм у з е ем 
лі т ар ат у ры і  ма с т ацтв а

Што да ты чыць То да ра Кляш тор на га, рас
стра ля на га 30 каст рыч ні ка 1937 го да, то яго 
імя ўра та ва лі ад за ня дбан ня не толь кі бяс
спрэч ны та лент, але і цал кам рэ аль ныя на
ма ган ні да чок, Та дзі я ны і Маі Кляш тор ных. 
Так, у дру ку мож на знай сці іх ус па мі ны пра 
баць ку, не пад цэн зур ная кні га вы бра на га 
«Сля ды да рог» вый шла пры шчы рым спры
ян ні Маі Кляш тор най, дзя ку ю чы Та дзі я не 
То да раў не па мяць пра паэта ўве ка ве ча на 
на яго род най зям лі, на Ле пель шчы не.

Сён ня, га во ра чы пра Кляшторнага з на
го ды 110год дзя, мы не ста нем за глыб ляц
ца ў яго жыц ця піс, але па спра бу ем акрэс
ліць мас тац кі свет, які ён вы бу доў ваў і які 
быў зруй на ва ны, па ха ва ны толь кі та му, 
што не ад па вя даў чу жым уяў лен ням, дэ
крэ там і па ста но вам. На огул, той скрут ны, 
лі хі час не да ваў ча ла ве ку пра ва на ін ды ві
ду аль ны свет: «единица — ноль...»

Ад нак і ў са мае змроч нае лі ха лец це на ра
джа юц ца паэ ты, пры хо дзяць, ні бы зям ныя 
анё лы. Пры нам сі, Мак сім Лу жа нін так ад гу
ка ўся пра свай го па плеч ні ка То да ра Кляш
тор на га: «Жар та ва лі, што яго ны, не каль кі 
ад лу ча ны ад рэ ча іс нас ці, дак лад ней — вы
цу ра ны вы раз ва чэй вы клі кае ва ўяў лен ні 
по стаць рас кры жа ва на га Езус ка — та кія 
кры жы стаў ля лі не ка лі ў вяс ко вых кап ліч
ках і кас цель чы ках». І ён жа: «Ча мусь ці ўсе 
зна ё мыя на зы ва лі яго То дзік, па мян шаль
на. І ўсмі ха лі ся. І ў яго са мо га на тва ры гас
ціў лас ка вы вы раз... Яго ная ўсмеш ка хі лі ла 
да ся бе, на строй ва ла на доб ра зыч лі васць, 
абяз зброй ва ю чы тых, хто гне ваў ся ці га тоў 
быў угне вац ца».

І вось гэ ты да лі кат ны, са рам лі васціп лы 
юнак ішоў у пер шых шэ ра гах бе ла рус ка
га аван гар ду. Яго імя най больш тры ва ла 
звяз ва юць з іма жы ніз мам, ад нак трэ ба 
пад крэс ліць, што і ін шыя «із мы» ім бы лі 
за свое ныя, пры ўла шча ныя і адап та ва ныя 
да бе ла рус кай гле бы, да род най тра ды цыі. 
Най пер шы мі ары ен ці ра мі ў твор час ці для 
То да ра Кляш тор на га бы лі Ула дзі мір Ду
боў ка, Язэп Пу шча і, вя до ма ж, Сяр гей Ясе
нін. Ясе нін на огул не прай шоў бяс след на 
для на ша га крас на га пісь мен ства. Па вод ле 
эма цы я наль на га то ну з ім су па даў Ана толь 
Воль ны — яшчэ адзін прад стаў нік «рас
стра ля най лі та ра ту ры», за хап ляў ся рус кім 
паэ там шас ці дзя сят нік Вік тар Стры жак. І 
ка лі для апош ня га «ясе нін шчы на» азна ча
ла ня ўтуль нае, але п’ян кое і — у та га час
ным лі та ра тур ным кан тэкс це — га на ро вае 
як знак якас ці ды сі дэнц тва, то для Воль на
га і Кляш тор на га бы ла пры чы най цка ван
ня ў дру ку, аб ві на вач ван ня ў «ідэа ла гіч най 
ня спе лас ці».

Сён ня рад кі кштал ту: «Як сум на, лю бая, 
да ко ры / З твай го кі ліш ка да пі ваць...», «З 
віш нё вых хмар на ле дзя ной гі та ры / За пла
ка ла за ра па со неч най вяс не...» мы чы та ем 
вы ключ на як паэ зію, хі ба ад зна чым, што 
«кі ліш кі» і «за ле дзя не ласць» — най больш 
час тыя воб ра зы То да ра Кляш тор на га. 
Вуль гар ная ж кры ты ка ба чы ла ў іх вы
клік, вы бух, «мя шчан ства» і «ба гем насць». 
Зрэш ты, раз драж ня ла яе не толь кі іма жы
нісц кая прак ты ка.

То дар Кляш тор ны быў удзель ні кам «Уз
вы шша» — лі таб’ яд нан ня з не над та спа
жыў най для па ну ю чай ідэа ло гіі пра гра
май. «Са мо ўтва рэн не но ва га лі та ра тур на 
мас тац ка га згур та ван ня азна ча ла са бою 
па ча так но ва га эта пу ў раз віц ці бе ла рус
кай пас ля каст рыч ні ка вай лі та ра ту ры. Яно 
азна ча ла пе ра ход ад агуль ных дэк ла ра цый, 
агі так, адоз ваў, вы ступ лен няў і па доб на га ў 
па ла су твор чакан струк цый ную», — бы ло 
за яў ле на ў дру ка ва ным ор га не «Уз вы шша» 
— ад най мен ным ча со пі се. Ан тон Ада мо віч 
свед чыць, што «...яшчэ ў кан цы 1927 го ду 
«Ўзвыш ша» вус на мі свай го фак тыч на га лі
да ра Ду боў кі па пя рэ дзі ла, што пры мае кі
раў ніц тва ка му ніс тыч най пар ты яй толь кі 
«ў маг чы мых для ся бе кі рун ку й фор мах». 
Гэ тая за ява, выд ру ка ва ная на бе ла рус
кай ста рон цы мас коў скай га зе ты «Гу док» 
(№ 114 за 1927 год), лі та раль на аша ла мі ла 

баль ша ві коў...» Эс тэ тыч най і фі ла соф скай 
ас но вай згур та ван ня стаў акві тызм (ад ака
ві та — жы вая ва да) — мас тац кае афарм
лен не но ва га жыц це ад чу ван ня, воль нае ад 
па лі ты за ва нас ці. «Уз вы шша» імк ну ла ся да 
но вых лі та ра тур ных фор маў, якія ў сва ім 
адзін стве скла лі б стыль эпо хі.

Улас ную паэ тыч ную пра гра му шу каў і 
То дар Кляш тор ны.
Маё ба гац це — пес ня твор чай лі ры,
Мне на ка но ва на у пес ні да га рэць.
Я кож най хвой кі го ман ад чу ваю,
Я чую кро кі на ват ту ма ноў,
Та му і злосць і крыў ду пра ба чаю
У лёг кім тлу ме твор чых агань коў.

Тое, што сён ня апа шлі лі — ця пер зга рэць 
у паэ зіі па ры ва юц ца і тыя, у чы іх вер шах і 
бліз ка не зной дзеш агню, — у Кляш тор на га 
яшчэ мае сэнс і на ват ста но віц ца жыц ця
твор час цю, гор кім пра роц твам. Пра цы та
ва ны ўры вак — роз дум самна сам, ці хая 
лі ры ка, а час па тра ба ваў гім наў і агі так, час 
мог ка раць за не ад па вед ную ін та на цыю. І 
па эт спра буе зра зу мець гэ тую вы чвар ную 
ло гі ку ча су (хоць каб быць ухва ле ным і па
мі ла ва ным, му сіў бы прос та пад на ча ліц
ца). І тут ужо па чы наць трэ ба не з твор чых 
уста но вак, а з асно вы, з пы тан ня: «Ці вар та 
сён ня быць паэ там?»
Ці не стра шэн ная па мыл ка —
У час вя лі кі бу даў ніц тва
На лі ры лір ні ку пі лі каць,
і з ле ры гэ нае кар міц ца?
Чым апя ваць пад пло там мя ту,
Чым апя ваць пла ты гні лыя,
Ці не ка рыс ней ля варш та ту
Ад даць ду шу сваю кра і не?

Верш да ту ец ца 9 кра са ві ка 1929 го да. Да 
гэ та га ча су Кляш тор ны чуў ужо да стат
ко ва аб ві на вач ван няў ва ўпад ніц тве, і яго 
пы тан не, якое мо жа — і, ві даць, ме ла ся — 
быць пры ня та за пра цу над па мыл ка мі, на
са мрэч ад рос па чы, ад стра ху бес сэн соў нас
ці. «Ду ша за пес ню га ла суе, / Раз ва га гэ та му 
пя рэ чыць...» І зра зу ме ла, ча му пя рэ чыць, і 
не ве рыц ца ў шчы расць за клі ку: «Ну, па
ма жэ це ж ра за брац ца!» і ў па блаж лі васць 
рад коў: «Ці вар та лір ні ку пі лі каць?» Па эт 
ні бы пры мя рае на ся бе чу жы го лас:
Не мо жа сын свае эпо хі
Пад не бам воль най Бе ла ру сі
іс ці у да лі сцеж кай вох кай,
Ка лі ад кож на га упар та
Эпо ха сён ня па тра буе:
Не па кі даць гра мад скай вар ты,
Не па кі даць свае тры бу ны.

Але не вы трым лі вае, не мо жа жыць з 
чу жым го ла сам, з мо вай пе ра да віц. «Мае 
гі та ры ле дзя ныя / Вар туе бу сел у ба ло це. / 
Да іх я бо лей не вяр ну ся...» — за пэў ні вае 
Кляш тор ны. І ні бы та ўсё пра віль на, схе ма 
без да кор ная: пра гры мець ло зун га мі, вы
ра чы ся сва ёй, так ня лю бай сац рэ а ліз му, 
паэ ты кі («ле дзя ны гі та рыст» — аб раз лі
вая мя нуш ка Кляш тор на га), але... Але не 

вар ту юць жа тое, ад ча го на заўж ды вы ра
ка юц ца. Зноў жа — каб за ла го дзіць ва ро
жыя на пад кі, да стат ко ва бы ло б пуб ліч
на га па ка ян ня, але па эт яшчэ і аб вя шчае 
сваю пра гра му, іду чы сле дам за тра ды цы
яй Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча («Эх, скру чу я 
дуд ку! / Та кое зай граю, / Што ўсім бу дзе 
чут ка / Ад краю да краю!»), Мак сі ма Баг
да но ві ча («Трэ ба з ста лі ка ваць, гар та ваць 
гіб кі верш...»), яшчэ і за да ец ца ней кі мі «па
боч ны мі» пы тан ня мі: «Ці твор ца твор ча
му га рэн ню / Па ві нен даць і стыль эпо хі?» 
і ўрэш це па яд ноў вае ўлас ную паэ тыч ную 
дакт ры ну з плат фор май «Уз вы шша». Верш, 
які мог стаць шчы том, ста но віц ца... не, не 
ахі ле са вай пя той, а сім ва лам год нас ці, вер
нас ці са бе.

Ад нак у га вор цы пра час і яго ўспры ман
не паэ там ха це ла ся б па збег нуць ад на ба
ко вас ці і па спеш лі вас ці. «Хо дзім мы пад 
ме ся цам вы со кім, / А яшчэ — пад ДПУ» 
— рад кі, якія цы ту юць час та і ах вот на, якія 
свед чаць, што То дар Кляш тор ны та кі зра
зу меў ло гі ку свай го ча су, зра зу меў і не пры
няў. Але ж бы ла ней кая ад лег ласць па між 
гэ тым, ужо кры ла тым, вы слоў ем і на тхнё
ным: «Ма ла досць у ка зач ныя шлеі / За пра
гае со неч ныя дні...» Быў ней кі пра ме жак, у 
які па эт не мог пра ці віц ца свай му ча су, ха
ця б з той на го ды, што з рэ ва лю цы яй звяз
ва ла ся на дзея на ад ра джэн не. Не здар ма ж, 
як за зна чае адзін з са мых аў та ры тэт ных 
да след чы каў паэ зіі ХІХ — пер шай трэ ці 
ХХ стст. Іры на Баг да но віч, «...аван гар дызм 
«Уз вы шша» ў ідэй наэс тэ тыч ным пла
не быў па сут нас ці ў мно гім вяр тан нем да 
тра ды цый на цы я наль наад ра джэн скіх, ра
ман тыч ных...» То дар Кляш тор ны ра ды быў 
ві таць но вы свет, і не яго ві на, што ру жо вая 
за ра па кры се спах мур не ла, а ле дзя ныя ка
рун кі з эс тэц ка га воб ра за пе ра тва ры лі ся ў 
ха рак та рыс ты ку ча су, сцю дзё на га і не пры
туль на га.

А на па чат ку яшчэ ве ры ла ся, што но вае 
«сён ня» зні шчыць ад жыў шае «даў но», у 
якім Бе ла русь бы ла пад ня воль ным, пра да
дзе ным кра ем:
і вось тут, дзе не рус кую русь
Пра да ва ла па ном Ка ця ры на...

Мы маг лі б пра цы та ваць і ін шыя рад кі: 
у Кляш тор на га да стат ко ва гнеў ных рэт ра
спек цый, але ме на ві та тут цэн зу ра, змя ніў
шы «дзе не рус кую» на «пры дняп роў скую», 
вы кры ла «ідэа ла гіч ную па мыл ку». Кло па
там паэ та бы ла ме на ві та Бе ла русь, са ма 
па са бе. Та кім чы нам, на ват тра ды цый нае 
про ці па стаў лен не «ста рое — но вае», якім 
жы ла са вец кая лі та ра ту ра, у Кляш тор на га 
вы хо дзі ла за цес ныя ідэа ла гіч ныя рам кі.
Мы ідзем не плят ні апя ваць,
Мы спя ва ем паэ мы ма шы нам...

За яў ля ю чы так, па эт не хлу сіў. Ён са праў
ды ві таў тэх ніч ны пра грэс, ба чыў у ім па
лёг ку для ся лян ства, але не як між во лі ў гім
не сталь но му ка ню ўзні ка лі і ры жы ко нік, і 
ста ры плот, і мя та пры ім. Но вае вы ні шча
ла, пе ра ма га ла ста рое, але не ў ду шы і свя
до мас ці паэ та. У яго не атрым лі ва ла ся рэз

кіх про ці па стаў лен няў. Ухваль ныя, уз нёс
лыя ін та на цыі не пе ра тва ра лі верш у збі ты 
хва ла спеў, апра бі ра ва ная, пра ве ра ная тэ ма 
вы рас та ла ў неш та зу сім не ча ка нае. Так, у 
вер шы «Вар та вы», па чаў шы з кал гас на га 
бы ту («Ля кле ці / Хо дзіць вар та вы, / Вяс ну 
/ Ад во ра гаў вар туе...»), Кляш тор ны пе ра
хо дзіць, пры тым ла гіч на, пад рых та ваў шы 
чы та ча, да пей заж най за ма лёў кі, яр кай і 
сім ва ліч най, да гім ну плод нас ці зям лі. 

Ні бы ма гут ная плынь, та лент Кляш тор
на га змы ваў, зно сіў пла ці ны за да дзе ных, 
га то вых уста но вак. Быт, та кі звы чай ны і 
ўжо апрык ры, у яго ста на віў ся паэ зі яй. 
Так, у вер шы «За ла тое вязь мо» аба вяз ко
выя ат ры бу ты ча су, ан ту раж не зні шча юць 
лі рыч на га на строю, на ад ва рот, тра піў шы ў 
агуль ную плынь, згу біў шы ся ў ёй, не за мі
на юць паэ ту пад няц ца да ўзроў ню паэ мы 
«Яна і я» Ян кі Ку па лы, даць узор вы тан ча
най, ад мет най (кляш тор наў скай) ін тым най 
лі ры кі:
Я не ве даю,
жыў я ў гэ тай на чы,
Ці ў жыц ця свай го
Вод пуск узяў шы,
Я пра но сіў між зор
і зям лёю клю чы
Най цу доў нае ра дас ці на шай.

Дзе ля гэ та га ін тым на га, па чуц цё ва га 
све ту са праў ды трэ ба бы ло пры ўзды мац ца 
над рэ ча іс нас цю, ад прош вац ца ў зям но га 
жыц ця, хут касць яко га ўсё па вя ліч ва ла
ся. І тое, што спяр ша ра да ва ла, па чы на ла 
тры во жыць. У гэ тым па ско ра ным тэм пе, 
у ба раць бе ста ро га і но ва га «ста рым» маг
лі быць не толь кі рэ чы, устоі, але і ча ла ве
чыя жыц ці. Вель мі хут ка яны знош ва лі ся 
і абяс цэнь ва лі ся. Ры жы ко нік са сту піў 
сталь но му, ча ла век са сту піў ма шы не, жа
лез най сі ле, ма ха ві ку рэ прэ сій.
Па чу лі ся кры кі:
— Да ро гу, ста ры!
— Хі ба ты не ба чыш ма шы ны?!
А я ад сту піў ся...
— А дзе ж той ста ры?
— Ня ма тут ні ко га ста ро га...
Яшчэ азір нуў ся...
і з гэ тай па ры
за бі ла ся ў сэр цы тры во га.
Эх, як не за ўваж на пра но сіц ца час
У на шай пра цоў най кра і не.

Змен лі васць, ця ку часць ча су («На шы дні 
— пе ра ліў ныя хва лі...») бы ла прад ме там 
яго паэ зіі. Пра гэ та пі саў у рэ цэн зіі на збор
нік «Све та це ні» Адам Ба ба рэ ка: «“Све та
це ні” па агуль ным ад іх ура жан ні — гэ та 
за ду мен нае дзі ва ван не змен лі вас цю, якая 
па зна на паэ там у быц ці як свай го ро ду 
аб са лют ны за кон жыц ця. Паэ ты ка пе ра
хо даў — тое, што за ча роў ва ла паэ та. Яна 
зна хо дзіць сваё вы яў лен не не толь кі ў па
дзей нас ці, ад люст ра ван ні плы ні ча су, але і 
ў зме не ін та на цый. Так, у вер шы «Мая лю
бі мая» зной дзем і не ча ка на га рэз лі вы для 
1920х гг. гу мар, і са ма іро нію, і амаль аў та
ла гіч ны стыль, і пе рай ман не фальк лор най 
тра ды цыі, пры тым што твор уяў ляе са бой 
да во лі туж лі вую рэт ра спек цыю.

Асоб на вар та ска заць і пра іма жы нісц
кую звыш воб раз насць Кляш тор на га. Ка
лі мы па раў на ем збор ні кі вы бра на га 1970 
і 2003 га доў вы дан ня, то зной дзем больш, 
чым дзе сяць ад роз нен няў. Але пей заж ныя 
за ма лёў кі («Ра ні ца», «За зі мак») пры ня тыя 
па абод ва ба кі ба ры кад. І не дзі ва. Яго вы
тан ча ныя, вы шту ка ва ныя воб ра зы не рас
сы па юц ца, а ства ра юць цэ лас ны ма лю нак, 
які мы па зна ём і дзі вім ся не звы чай на му 
ра кур су (хоць, зда ец ца, сён ня здзі віць паэ
зі яй скла да ней, чым ка лісь ці):
за цві лі ся рэб ра ныя ро сы
У кі ліш ках вы цві лых ліс тоў,
за па лі лі зо ры па пя ро сы
Над бу ла най гры вай ту ма ноў.
за ла той мя кі най ліс та па ду
Сып ле клён над скро ня мі акон,
А ў гал лі аб вет ра на га са ду
Ме сяц сплёў паў ты ся чы ка рон.

У гэ тым ар ты ку ле мы не зга да лі этап ную 
— не толь кі для аў та ра, а і для бе ла рус кай 
лі та ра ту ры ў цэ лым — паэ му «Ка лі ася дае 
муць»: яна па тра буе асоб най грун тоў най 
га вор кі. Та лент Кляш тор на га за над та ба га
ты і аб’ ём ны, каб мож на бы ло змяс ціць яго 
на ад ну га зет ную па ла су. Гэ так са ма і яго 
праг нае жыц цё не змя шча ла ся ў пра дык
та ва ныя ме жы, не ха пі ла яму гэ та га не вя
лі ка га ад рэз ка — 1903 — 1937 гг.

Гульня святлаценяў
Бе ла рус кую лі та ра ту ру 20 — 30х га доў дзя ку ю чы ба га та му плё ну на ву коў цаў ужо не на за веш бе лаю 
пля май. І тым не менш шы ро ка му ко лу чы та чоў яна мо жа ўяў ляц ца змроч ным дэ тэк ты вам, раз гад кі 
яко га абя цае гул кае рэ ха ар хі ваў. За над та пра цяг лы час мно гія ім ёны бяз він на рэ прэ сі ра ва ных бы лі 
вы крас ле ныя з гіс то рыі, за над та асця рож ным бы ло на па чат ку іх вяр тан не.

Літаратурнае аб'яднанне «Узвышша». 
Першы рад: Я. Пушча, А. Бабарэка, У. Дубоўка, К. Чорны, з. Бядуля, К. Крапіва.

Другі рад: М. Лужанін, С. Дарожны, А. Адамовіч, Т. Кляшторны, У. жылка, В. Шашалевіч, П. Глебка.
Канец 1920-х. 
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Ка ця ры на ГОЛЕЦ 

Слуш на за ўва жае Ла да Алей нік: «Сю жэ
ты на вел У. Сця па на ўзрас та юць, як пра ві ла, 
з ад на го ла каль на га эпі зо ду, за якім урэш це 
рас хі на юц ца да ля гля ды ча ла ве ча га быц ця, 
дзіў ныя і су пя рэч лі выя пе ры пе тыі не прад
ка заль на га лё су». І ме на ві та гэ ты факт вы
яў ляе пісь мен ні ка як май стра на ве лы. Трэ
ба ска заць, што мы ма ем спра ву ме на ві та 
з кні гай, а не шэ ра гам тво раў. Без умоў на, 
тут важ ную ро лю ады гра ла тэ ма ты ка. У 
шы ро кім сэн се на пі са нае мо жа ўспры мац
ца як гімн дзя цін ству, юнац тву, жыц цю, 
Ра дзі ме... Уво гу ле, лю бы з тво раў гэ та га 
збор ні ка пе рад ае аў тар скі эга цэнт рызм: 
пісь мен нік вы бі рае са сва ёй па мя ці толь кі 
тыя мо ман ты, па дзеі, зда рэн ні і тых лю
дзей, якія ўра зі лі, змя ні лі све та по гляд, за
кра ну лі ў пер шую чар гу яго аса біс та. Ці ка
віць ін шае: ча му пры ват ныя ка лі зіі жыц ця 
ад на го ча ла ве ка ста но вяц ца бліз кі мі і зра
зуме лы мі шы ро ка му ко лу лю дзей? Ад каз  
мо жа па ля гаць у тым, што У. Сця пан ства
рае аб агу ле ныя, у не ка то рай сту пе ні на
ват ты по выя воб ра зы. Сі ту а цыі мо гуць 
ужо больш і не паў та рыц ца, а вось лю дзі, 
якіх вы ма лёў вае нам аў тар, су стра ка юц
ца і бу дуць су стра кац ца заў сё ды. Яск ра вы 
прык лад гэ та му — дзед Ла дзі мір з апо вес ці 
«Аква рэль ныя ма люн кі. Дзед». Гэ ты 

воб раз ува браў у ся бе ўсе ры сы, якія 
толь кі мо гуць быць улас ці выя се ля ні ну 
бе ла ру су. У боль шас ці ёсць ці бы лі та кія 
ж са мыя дзя ду лі, якія за баў ля лі, рас каз ва
лі каз кі, ад кры ва лі свет, ву чы лі вес ці гас
па дар ку, пад трым лі ва лі ў цяж кі мо мант. 
Па ка заль ны ў гэ тым сэн се аб ра зок «Гро
шы»: «Зрэд ку ба ба мая, а най час цей дзед, 
на раз ві тан не да ва лі мне гро шы. Зу сім ма
ло му — ру бель, пад лет ку — тры, а по тым і 
па дзе сяць, і па двац цаць пяць... Дзед вы
хо дзіў і да ваў мне гро шы. “На гас цін цы, 
ад мя не з ба бай. Толь кі не згу бі, па кла дзі ў 
кі шэнь і гу зік за шпі лі...”». Са праў ды, амаль 
кож ны чуў та кія сло вы ў свой ад рас, і не 
адзін раз. Асаб лі ва кра нае пы тан не, якое 
аў тар ста віць на пры кан цы: «Ці ка ва, а ка
лі ў мя не з’я вяц ца ўну кі, то я бу ду як мой 
дзед?..» Па сут нас ці пы тан не больш шы
ро кае: ці не пе ра пы ніц ца тра ды цыя, ці за
ха ва ем мы тыя ад мет ныя ры сы, якія бы лі 
ўлас ці выя на шым ба бу лям і дзя ду лям, ці 
не згу бім ся бе? Ды ці толь кі тра ды цыі... 
«Дзед ве даў наз вы ўсіх траў, пту шак, кве
так, звя роў, ін стру мен таў, зо рак, да рог і 
сце жак, мяс цін у ле се і на ба ло це, на пож
ні... Шка дую, што ня ўваж лі ва слу хаў, што 
не за піс ваў, што не збя рог...»

На маю дум ку, твор «Аква рэль ныя 
ма люн кі. Дзед» са мы моц ны ў збор ні ку.  
(Да рэ чы, пад ра бяз ная га вор ка пра яго 

ўжо іш ла на ста рон ках «Лі Ма» ў № 3 ад 
22 сту дзе ня 2010га). І не здар ма ён за
вяр шае кні гу. Ці ка ва, што ў апа вя дан ні 
«Мят лік бе лы. Яст раб шэ ры», якое на пі
са на знач на ра ней, чым вы шэй на зва ны 
твор, мы ўжо су стра ка ем ся з дзе дам Ла
дзі мі рам і ста но вім ся свед ка мі сі ту а цыі, 
якая бу дзе дуб лі ра ва на аў та рам у аб раз
ку «Мя жа»: «... Не на пі саў пра Ля во на, 
на ша га су се да, і пра тое, як ён па біў ся з 
на шым дзе дам, а дак лад ней па біў дзе да...» 
(Мят лік бе лы. Яст раб шэ ры). «За мя жу, за 
вуз кі па сак зям лі па сва ры лі ся да рос лыя 
лю дзі. Пе ра ста лі раз маў ляць...» (Мя жа). 
Ці не свед чан не гэ та та го, што «Мят лік  
бе лы. Яст раб шэ ры» з’яў ля ец ца на кі
дам да апо вес ці «Аква рэль ныя ма люн кі. 
Дзед». Уво гу ле, гэ тыя два тво ры са мыя 
бліз кія ў збор ні ку і па сва ёй тэ ма ты цы, і 
па бу до ве, не ка жу чы ўжо пра су па дзен не 
дзе ю чых асоб. Так са ма да гэ та га шэ ра гу, 
без умоў на, трэ ба да даць ніз ку «Сто аква
рэль ных ма люн каў. Баць ка».

Вяр та ю чы ся да мас тац кіх срод каў, 
нель га аб мі нуць ува гай і той факт, што 
раз мо ва ў боль шас ці тво раў вя дзец ца ад 
пер шай асо бы, што на дае кні зе ін тым на 
да вер лі вы, у не ка то рых мо ман тах на
ват спа вя даль ны на строй. Ужо не ад ной
чы га ва ры ла ся пра та лент У. Сця па на 

як мас та ка (аў тар атры маў грун тоў ную 
мас тац кую аду ка цыю). Гэ та да па ма гае па
тлу ма чыць тое, што воб ра зы і пей за жы, 
ство ра ныя пісь мен ні кам, вель мі за па мі
наль ныя і дак лад ныя, ні бы та кар ці ны або 
фо та здым кі. На пэў на, ад сюль у пісь мен
ні ка і та кая вы ключ ная на зі раль насць ды 
лю боў да раз на стай ных дро бя зей.

Ка лі раз ва жаць пра сла бі ны кні гі, то, 
на мой густ, адзі нае та кое мес ца — наз ва. 
На ве ла «Ад на ка пей ка» не гор шая за ін
шыя, але ў якас ці наз вы гу чыць не як 
сціп ла, не за клі кае да чы тан ня. Ад нак гэ
та дро бя зі... Га лоў нае, што, пра чы таў шы 
кні гу, атрым лі ва еш та кія па чуц ці і ўра
жан ні, якія пры му ша юць блы таць пра
чы та нае і аса біс тае, пад штур хоў ва юць 
да раз ваг пра сваё жыц цё, у не ка то рай  
сту пе ні на ват змя ня юць све та по гляд...

Аква рэль ныя ма люн кі
Ле тась у вы да вецт ве «Лі та ра ту ра і Мас тац тва» па ба чы ла свет но вая кні га Ула дзі мі ра Сця па на  
«Ад на ка пей ка». У яе ўвай шлі на ве лы і тво ры без пэў най жан ра вай мар кі роў кі, якія пі са лі ся аў та рам  
на пра ця гу 8 га доў. Боль шасць з іх дру ка ва ла ся на ста рон ках пе ры я дыч ных вы дан няў і ўжо вя до ма 
чы та чу. Та му змест вы ба рач на га ана лі зу най больш уда лых «эле мен таў» збор ні ка па спра бу ем даць 
ацэн ку ўсёй кні зе, вы лу чыць тыя мас тац кія срод кі, якія да па маг лі аў та ру аб’ яд наць не вя лі кія  
і раз на стай ныя тво ры ў адзі нае цэ лае.

Спе цы фі ка ра ма наў Люд мі лы Руб леў скай 
(«Зо ла та за бы тых ма гіл», «Ско кі 
смер ці», «За біць ня год ні ка, аль бо Гуль ня 
ў Аль ба ру тэ нію», «Су та рэн ні Ро му ла») 
не ў апош нюю чар гу звя за на 
са свое асаб лі вым вы яў лен нем ка тэ го рый 
ча су і пра сто ры. У тво рах су іс ну юць 
роз ныя фор мы ча су, най больш іс тот ныя 
з якіх — аван тур напры год ніц кі 
і гіс та рыч ны.

Кс е нія КУШНА Р ОВА

Аба вяз ко вым кам па не нтам аван тур на га ча су з’яў ля ец
ца вы пад ко васць. Так, не спа дзя ва нае з’яў лен не зна ё ма га з 
дзіў най пра па но вай на быць ка мен ную жа бу за дае рух сю
жэт на му дзе ян ню ў ра ма не «Зо ла та за бы тых ма гіл», рап
тоў ная су стрэ ча з ад на курс ні кам і бы лым му жам уцяг вае 
Анэ ту («Ско кі смер ці») у вір дэ тэк тыў налю боў ных пры
год, не ча ка ная пра па но ва ўва со біць у жыц цё па дзеі на пі
са на га ра ма на штур хае ге ра і ню «Су та рэн няў Ро му ла» на 
аван тур ныя ўчын кі, якія пры вод зяць да кар ды наль ных 
змен.

Сю жэ ты тво раў пісь мен ні цы грун ту юц ца на спля цен ні 
су час нас ці і мі ну ла га. Гіс та рыч ны час мае ад зна кі ра ман
тыч най паэ ты кі. У ра ма не «Су та рэн ні Ро му ла» дзе ян не 
ад бы ва ец ца ў асноў ным у двух ча са вых плас тах: су час нас
ці і па чат ку ХХ ста год дзя. Ар га ні зу ю чая ро ля ў тво ры на
ле жыць ма ты ву су стрэ чы ге ро яў, які ла гіч на за вяр ша ец ца 
ша лё ным па ры вам, што кі дае прад стаў ні коў ва ра гу ю чых 
ро даў у аб дым кі ад но да ад на го.

Ня прос тыя ад но сі ны на шчад каў Вя жэ ві чаў і Корб 
Ва ра но ві чаў, ра да во ды якіх, як паз ней вы свят ля ец ца, па
хо дзяць ад ад на го ко ра ня, з’яў ля юц ца тым стрыж нем, на 
які «на ніз ва юц ца» раз на стай ныя част кі тэкс ту, дзе згад
ва юц ца прад стаў ні кі абод вух ро даў, шля хі якіх пе ра кры
жоў ва юц ца ў роз ныя гіс та рыч ныя эпо хі. Час та ў та кіх 
эпі за дыч ных згад ках фі гу руе воб раз пад зем най царк вы 
і звя за ная з ім ле ген да пра двух бра тоў: Юрыя і Язэ па 
КорбВа ра но ві чаў.

Аван тур ны час тво ра цес на зні та ва ны з суб’ ек тыў ным 
ча сам пер са на жа, у якім раз на стай ныя пры го ды пра пус
ка юц ца праз прыз му свя до мас ці Ар се ніі — воб раз, што 
з’яў ля ец ца дак лад най ко пі яй ня змен най га лоў най ге ра і ні 
ра ма наў пісь мен ні цы. Ася Вя жэ віч атрым лі вае ў спад чы
ну ад сва іх лі та ра тур ных па пя рэд ніц цэ лы на бор склад
ні каў жа но ча га воб ра за, ся род якіх — вы ха ван не ў чыс та 
жа но чай сям’і, у кож най прад стаў ні цы якой па роз ных 
пры чы нах не скла ла ся аса біс тае жыц цё.

Ася лі чыць ся бе не пры го жай, яе ма не ра апра на цца 
дэ ман струе жа дан не ад асо біц ца ад знеш ня га све ту і 

імк нен не па зба віц ца ад ува гі муж чын, да якіх дзяў
чы на мае спад чын ны не да вер. Не пры ста са ва насць да 
по бы ту, грэб лі вае стаў лен не да пры га та ван ня ежы, 
пад тры ман ня па рад ку ў до ме і г. д. так са ма ванд руе  
з тво ра ў твор, як і шля хец кае па хо джан не ге ра і ні, пра 
якое яна да вед ва ец ца ў фі на ле.

Згод на з ка но на мі аван тур на га ча су, ад шук ван ню ле ген
дар най царк вы, дзе па ха ва ны ста рэй шы КорбВа ра но віч, 
спры яе вы па дак: Ар се нія лі та раль на пра валь ва ец ца ў яе, 
спра бу ю чы збег чы ад муж чын, у па чуц цях да якіх яна за
блы та ла ся.

Жорст кая сю жэт ная за да дзе насць тво ра не па кі дае мес
ца для пад ра бяз на га ства рэн ня ка ла ры ту эпох, што згад
ва юц ца ў ра ма не; Л. Руб леў ская спы няе ўва гу толь кі на 
тых са цы яль нагіс та рыч ных асаб лі вас цях, якія аб умоў лі
ва юць учын кі ге ро яў ці тлу ма чаць іх ду шэў ны стан.

Але ў па раў на нні з па пя рэд ні мі ра ман «Су та рэн
ні Ро му ла» ўтрым лі вае больш гіс та рыч най кан крэ ты
кі (асаб лі ва ў апі сан ні рэ ча іс нас ці 30х га доў мі ну ла
га ста год дзя). Знай шлі сваё мес ца ў тво ры і не шмат
лі кія рэа ліі су час на га жыц ця, якія вель мі вы ба рач на 
трап ля юць у свя до масць ге ра і ні і праз яе ўспры ман не  
па да юц ца чы та чу.

Та кім чы нам, ра ман ную твор часць пісь мен ні цы  
ха рак та ры зуе па ра лель ны па каз не каль кіх ча са вых плас
тоў, цес на звя за ных па між са бой, «пе ра зо вы» мі ну ла га і 
ця пе раш ня га, ад чу ван не ге ро я мі не па рыў най су вя зі з 
прод ка мі, якая ча сам су пра ва джа ец ца ад чу жа нас цю ад 
рэа лій сён няш ня га дня, ува га да спе цы фіч ных то па саў: 
мо гі лак, тэ ат раль ных ку ліс, раз на стай ных су та рэн няў. 
Час цей за ўсё дзе ян не ад бы ва ец ца на да во лі аб ме жа ва
най пра сто ры, най перш у га рад скіх дэ ка ра цы ях, ка лі не 
на ста ліч ных ву лі цах, то ў пра він цыі. Пры гэ тым мно гія з 
вы ка ры ста ных у ра ма нах то па саў вы рас та юць да па ме раў 
сім ва лаў, якія ў роз ных тэкс та вых сі ту а цы ях мо гуць пра
чыт вац ца пароз на му.

За ся ро джа насць на асоб ных дэ та лях, якія ады гры ва
юць знач ную ро лю пры пе ра да чы на строю та го ці ін ша га 
эпі зо ду тво ра, ча сам спа лу ча ец ца ў пісь мен ні цы з ня ўва
гай да агуль на га ма люн ка. У вы ні ку чы тач не атрым лі вае 
цэ лас на га ўяў лен ня пра мес ца дзе ян ня, за мест гэ та га ён 
да вед ва ец ца пра пэў ныя па чуц ці і  згад кі ге ра і ні.

Ці ка васць Л. Руб леў скай да пы тан няў жыц ця і смер
ці за ка на мер на пры во дзіць яе ге ро яў на мо гіл кі, змроч
ная сім во лі ка якіх так ці інакш пры сут ні чае амаль ва 
ўсіх тво рах пісь мен ні цы. У ра ма не «Зо ла та за бы тых 
ма гіл» дзе ян не кру ціц ца ва кол пом ні ка, пры жыц цё ва 
ўзве дзе на га Він цэ сем Ра шчын скім, сім ва ліч най за гад кі 
за па ве ту для на шчад каў. У «Ско ках смер ці» ге ра і ня згад
вае ад мыс ло вае вы пра ба ван не — па ца лун кі на мо гіл ках, 
бо «пры смак смер ці на дае па ца лун кам асаб лі вую моц». У 
«Су та рэн нях Ро му ла» мо гіл ка вая сім во лі ка вы сту пае на 

фо не су та рэн няў і ўзба га ча ец ца ад па вед най се ман ты кай.
У тво рах Л. Руб леў скай пры сут ні чае так са ма і да во

лі раз на стай ная тэ ат раль ная сім во лі ка. Асаб лі ва раз
гор ну та прад стаў ле на яна ў «Ско ках смер ці». Сны 
га лоў най ге ра і ні на гад ва юць ёй кеп скі фільм: «Тан ныя 
дэ ка ра цыі. Тан ная ра ман ты ка». Ся дзі ба Ка лы ва на ва пе
ра ўтва ра ец ца ў свя до мас ці ге ра і ні ў дэ ка ра цыю, на фо не 
якой ра зы гры ва ец ца не звы чай ная дзея: «Дэ ка ра цыі ад
мет ныя. Пус ты дом, на бі ты шы коў ны мі рэ ча мі, — зда ва
ла ся, па тра сі яго, за гру кае, як ку фэ рак, на бі ты кост ка мі». 
У «Гуль ні ў Аль ба ру тэ нію» пер са на жы пад на чаль ва юць 
жыц цё ўмо вам не бяс печ най гуль ні. Спро ба ге ро яў ра ма
на «Су та рэн ні Ро му ла» пад па рад ка ваць сваё жыц цё за да
дзе нас ці ўжо на пі са на га Скры ні чам тво ра так са ма на гад
вае тэ ат раль нае дзе ян не.

Сю жэт ная схе ма, якая вы ка рыс тоў ва ец ца ў ра ма нах, 
пе ра хо дзіць з тво ра ў твор амаль без змен. Аба вяз ко
вы мі эле мен та мі тут з’яў ля юц ца на яў насць лю боў на га 
трох кут ні ка, та ям ні ца з мі ну ла га, якая ні бы вы пад ко ва 
трап ляе да га лоў най ге ра і ні, звы чай на не па срэд на пе рад 
ці ад ра зу пас ля чы ёйне будзь смер ці. Важ ную ро лю ў рас
крыц ці гіс та рыч най та ям ні цы ады гры ва юць ар тэ фак ты 
(ко пія жаб кі з пом ні ка, ста ра жыт ныя га дзін ні кі, на паў ле
ген дар ная царк ва).

Па дзеі мі ну ла га не толь кі пра лі ва юць свят ло на з’яў
лен не та ям ні цы ў су час нас ці, але і ва ло да юць пэў най 
аў та ном нас цю і та му ўспры ма юц ца як раў на праў нае сю
жэт нае ад га лі на ван не. Хіст касць мя жы па між мі ну лым і 
ця пе раш нім, зва рот то да ад на го, то да дру го га ча са вага 
плас та зні тоў вае іх так цес на, што па дзеі тво раў ус пры ма
юц ца не як ад асоб ле ныя дыс тан цы яй, а як ар га ніч нае, аб’
яд на нае адзі най плын ню дзе ян не, якое па ча ло ся ў мі ну
лым і атры ма ла ла гіч ны пра цяг у сён няш няй рэ ча іс нас ці. 
Пры гэ тым асоб ныя ўчын кі, па во дзі ны ге ро яўсу час ні каў 
ча сам амаль дак лад на паў та ра юць ана ла гіч ныя дзе ян ні іх 
па пя рэд ні каў.

Цес нае зні та ван не ча са вых плас тоў не толь кі ства
рае не ча ка ныя сю жэт ныя ха ды і на дае зай маль нас
ці пра за іч ным тво рам Л. Руб леў скай, але і да зва ляе 
вы ка заць ідэю пра цык ліч насць ча су, яго не па збеж
ную паў та раль насць. Сва і мі тво ра мі пісь мен ні ца свед
чыць, што роз ныя гіс та рыч ныя ча сы здоль ныя ад чу
ваць уза ем ны ўплыў, а ін шыя ча са выя ка ар ды на ты 
не пе ра шка джа юць бліз кім па ду ху лю дзям ра зу мець  
ад но ад на го.

У сва іх ра ма нах Л. Руб леў ская па каз вае ўлас ці выя су
час на му ча ла ве ку пе ра ка нан ні і ма не ру па во дзін праз 
су па стаў лен не іх з учын ка мі прод каў, та кім чы нам вы яў
ля ю чы ўні вер саль ныя кан стан ты быц ця. Ся род іх не па
руш ная вер насць Ра дзі ме, ша на ван не прод каў і за ха ван не 
гіс та рыч най па мя ці, якая да зва ляе збе раг чы не паў тор нае 
аб ліч ча эт на су і дае пра ва га на рыц ца сва ім на ро дам.

У ві ры пры год
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Белы го радпа лац
Га лоў ны па лац Асман скай ім пе рыі  
да ХІХ ст. — Тап ка пы́   — быў  
па бу да ва ны на мес цы, дзе пра ліў Бас фор 
упа дае ў Мар му ро вае мо ра. Гэ та  
комп лекс хо ра маў пе ра важ на бе ла га  
ко ле ру пло шчай больш як 700 тыс. м кв. 

І
Тап ка пы́  -ха ро мы — бе ла га ша ро ну,
і во чы стом ле ныя сле піць бе ліз на...
Сла вян ка па га рыс та му ад хо ну
Ўзні ма ла ся ўвесь час ад на...

На ўскрай ку бе ра га мар ско га
Ка лісь ці мро і ла Хю рэм —
Хры шчо ная як рак са ла на,
Укра ін ка ці поль ска пан на,
Пры ве зе ная у га рэм.
Ад на ся род гур та чу жо га

Сва я чак но вых і ра бынь,
На лож ні ца для Су лей ма на,
На век ад но яму ад да най,
Свя ці ла со ней кам з вы шынь.
Квіт не ла ру жаю ча роў най

У хмыз ня ках зайз дрос ных воч,
іш ла сва ёй да ро гай мрой най
і ста ла жон кай на ра чо най
Та му, хто па дзя ліў з ёй ноч.
з яго па ла ца на бал ко не

Ўсё па гля да ла ў даль ні свет:
Трым цеў сла вян скі дух па лон ны,
Праз мо ра мчаў ся вет рам гон ны
Па мат чын род ны за па вет.

змаг ла ўтры маць свой крыж па кут ны,
Ды ўра зу ме ла праз га ды:
Хоць мо ра тут скры шы ла ска лы,
Не ўба чыць до му, што шу ка ла,
Ад сюль не вый сці ні ку ды.

ІІ
...Кас кад па ла ца — вэ люм бе лы —
Скар бон ка слёз люд скіх і мрой.
Шлях му суль ман кі з но вай ве рай,
Ва дой асве ча ны мар ской.

Той шлюб ны вальс да гэ туль чут ны:
Тут пра віў муд ры па дзі шах.
Прад ім, сха ваў шы мул кі страх,
Хю рэм знай шла да сэр ца шлях
з вы ключ най праў дай ў ча се смут ным.

Ў на ступ ні ку сул та на вер ным,
Нашчадку, што ўзы шоў на трон,
Сын рак са ла ны ле ту цен най
Быў аба зна ны. Стаў пры ем ным
Яго най шаб лі гуч ны звон.

Ў век за ла ты асман скай ра ды
Квіт неў па лац, як го рад-сад.
Бы ло ка хан не, смерць і здра да,
Быў смех дзя цей, свят ло і ра дасць,
Ды час не па вяр нуць на зад.

Ве чар у Стам бу ле
зноў ве ча рэе... Від на та ж та кая,
Як бы цам сон цу тут Яры ла па та кае.
і над да ро гай праз ла зур ка вы Бас фор
Свят ліс ты не ба ку пал-ама фор.

Па зыч ка — доб ра, неад да нка — кеп ска.
Спа га ды тут — да дон ца, да ас кеп ка
Мар му ра ў мо ры Мар му ро вым...
Па зы чым той мар мур у го ра дзе су ро вым.

з ад да нкай хле бам-сол лю. з хле бам  
   ад сі не чы
Ва лош ка ва га ле та. Быц цам з пе чы,
Круг сон ца ў го ра дзе аг ніс тым,
Та нют кі, на пра свет праз рыс ты.

за мо ра ко ціц ца. А сэр ца мкнец ца
У край, дзе з ака ні ца мі акен цы.
...зноў ве ча рэе. Ве чар цём ны, рос ны
У Стам бу ле ўспа мі на ец ца зайз дрос на...

Aya Іrіnі
У ра ё не Сул та нах мед за ха ва ла ся  
не пе ра бу да ва наю пад мя чэць царк ва 
Свя той Іры ны (пату рэц ку Aya Іrіnі). 
Яна ўзве дзе ная на мес цы хра ма Аф ра
ды ты пры бліз на ў 300 г. на ша га ча су. 
Лі чыц ца, што ў царк ве зна хо дзіц ца  
сар ка фаг ім пе ра та ра Кан стан ці на.

Уклен чу ў ма за і кай упры го жа ным 
   пры тво ры,
Дзе ба ля ваў гіс то рыі сці зо рык...
Дзе ва я ры эпох кры жы кра на лі,
Дзе за па вет Гас под ні з сце наў вы кра са лі...
ру ка мі раз вя ду ста год дзяў пыл на лі ках
Пад ку па лам кры жа па доб най ба зі лі кі.

Кра наль ны прос ты жэст — 
  як рух ду шы сці шэ лай,
і ва ла дар сул тан пе рад свя ты няю — 
   ня сме лы.

Аб раз зба ві це ля — ў раз ным кі во це,
за сты лы час у па цям не лай па за ло це.
Тут ве ліч ма лі тоў на га ча кан ня,
і воск, як дождж, ў тры кі рый  
   дроб на кап не.
Пра ме няць праў ду ў свет  
  цар коў ныя ха ро сы —
Шлях ча ла вец тва і па кут лі вы, і бос кі.
Ка хан не й здра да, смерць 
  ста год дзя мі спа ві ты:
Царк ва іры ны — 
 на зям лі пя шчот най Афрадыты.

...ра ён Сул та нах мед: Ая іры на.
Су лад дзе дум і му зы кі. Тут хе ру ві мы!
Па блі зу сар ка фа га Кан стан ці на
Уклен чу прад сва ёй свя той — 
  ў царк ве Свя той іры ны.
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 ВА Ванд роў ка па Стам бу ле

Астрэчына
Цяк ла ра ка,
схі ля ла ці хай плын ню
Сцяб лі ны ло та ці...
і я ныр нуў,
Па плыў над ка ра ня мі,
дон най стын ню,
Дзе не дзе сом
за гуш ка ны за снуў.
На бе ра зе ў тра ве

ста я лі ко зы,
Дзесь на валь ні ца
вух ка ла са вой.
Міль га лі по бач
ма ты лі, стра ко зы,
і во чы ў во чы —
лас таў кі стра лой.

ра дзі мы мі лай
кож ная ад мет насць
Мя не да слёз
кра нае на ва чах...
Цяк ла ра ка. жыц цё цяк ло.
і веч насць
Цяк ла ку дысь
у бос кіх бе ра гах.

Спас
На шы леп шыя пес ні да пе ты,
А ця пер, што ця пер нам спя ваць?
Дзе ж ты ёсць, шчас це рус кае, дзе ты?
Шчас це на ша ад но — па мі раць?

Скрозь бам жы ды ста рыя па ха тах.
Дзе, ра сія, ён — твой ал ка ност?
і ні раю, ка му ны ба га тай —
Ка ляя ўсё глы бей на па гост.

за ста ец ца ад на толь кі ве ра,
Што свя тыя ўсіх вы ма ляць нас.
Мо на ста не ня бес ная эра:
Мі ла сэр ны к ня шчас ным быў Спас.

Будземякдзеці
Це мень ран няя. Сум на, ма роз на.
Так зі му ем што год, ні бы ў сне.
Як біб лей скі пра рок той — іо на, —
Мы вы хо дзім на свет па вяс не.

А па куль што — ма роз ная сцю жа,
і ў зі ме-ха ла дзіль ні ку мы...
Толь кі дзе ці — пун со выя ру жы —
рас квіт не лі ў аб дым ках зі мы. 

Вясна
Вяс на, вяс на!
Цу доў на жыць на све це,
Каб зноў яе
так ра дас на стра чаць.
зноў па вяс не
мы ўсе ні бы та дзе ці,
і хо чац ца
ка раб лі кі пус каць.
за сты ла хмар ка,
быц цам на эцю дзе.
Яе ка зы чуць
сон ца пра мя ні.
жы вуць, пра цу юць,
па мі ра юць лю дзі...
Вяс ной пра гэ та
не ка жы ані.

Паўночнаярусалка
Ва ла сы твае свет лыя, бе лыя,
Бы на ро джа ны з пе ны мар ской.
Гру дзі, пле чы твае за га рэ лыя
Пах нуць не бам, ляс ной ці шы нёй.

Гас па ды ня па мор ска га бе ра га,
Ты па кліч мя не ў лод ку з са бой.
Мы з та бой не ад кры ем Аме ры ку —
Мо жа, шчас це ад кры ем з та бой?

Чакаюслова
Ся джу, су мую,
бы па лон ны ў яме.
Са мот на мне,
ды не ка га ві ніць...
Па віс вы со ка
ме сяц над па ля мі —
Як хто сю ды
пры нёс яго свя ціць.

Ўзды хае шум на
у два ры ка ро ва,
і я ўздых ну —
ёй быц цам у ад каз...
Ду ша су муе
і ча кае сло ва,
Якое ажы віць —
яе як раз.

***
Да апош ня га дня,
да апош ня га мі гу
Не па кі ну пі саць
сваю но вую кні гу.
Бу дзе спо ведзь
і бу дзе пры час це,
і ра док пра міль гне —
як апош няе шчас це.

Пе ра клад з рус кай Паў ла Са ко ві ча

ра дзі мы мі лай кож ная ад мет насць
У шы ро кай, чыс тай ды звон кай плы ні шмат вяковай рус кай паэ зіі ба га та са ма род каў, яр кіх за ла ці нак.  
Яны і нам асвят ля юць ду шу сла вян скай род нас цю. Як, на прык лад, рад кі су час на га паэ та Ге на дзя Іва но ва. 
Род яго па хо дзіць ад ся лян Цвяр ской гу бер ні. Пер шыя ўяў лен ні пра жыц цё бу ду чы па эт атры маў 
дзя ку ю чы ба бу лі Еў да кіі, шчы рай вер ні цы, якая быць рэ лі гій ным асаб лі ва не вымушала, але па се я ла 
ў дзі ця чай ду шы пе ра ка наў чае ад чу ван не: Бог пры кмя чае ўсё, ад яго ні чо га не сха ва еш, не ўто іш.
Ге надзь Іва ноў — аў тар ка ля дзя сят ка паэ тыч ных кніг. Ся род іх — «На вы со кім уз гор ку», «Лю боўю 
жы вём», «Ра ні ца па мя ці», «Чыр во ны бе раг», «Бе ра гі», «Доў гі дзень», «Кры жы і лас таў кі». Усім ім 
улас ці выя лі рыч ная ад кры тасць, мас тац кая на віз на, шы ро кі тэ ма тыч ны дыя па зон. Спа дзя ю ся, чы та чам 
«Лі Ма» бу дзе ці ка ва па зна ё міц ца з вер ша мі Ге на дзя Іва но ва ў пе ра кла дзе паэ та Паў ла Са ко ві ча.

Ге надзь ПА ШКОЎ
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Анд рэй сціс нуў ку лак. Цяж кая ці шы
ня ста я ла ў ха це.

«Дроб ныя, нік чэм ныя, пас куд ныя лю
дзі. Што род ная сяст ра, што яе вы ва дак... 
Вунь як воч кі бе га юць у да ра го га пля мен
ніч ка. Пры цэнь ва ец ца, ма быць, коль
кі возь муць за баць коў скую ха ту...» —  
са ра ка га до вы ху дар ля вы муж чы на ся
дзеў, аглу ша ны на ві ной, за ста лом і 
спі най ад чу ваў: Нэ ля і яе двух мет ро вы  
бэй бус свід ру юць яго ва чы ма, га то выя 
да ўся го, ка лі ён падоб ра му не ад мо
віц ца.

Ка мяк шка да ван ня пад сту піў да гор ла, 
ка лі пад няў во чы і па гля дзеў на парт рэ
ты ў адзін ме сяц па мер лых баць коў. Ён, 
як ма лод шы, пас ля ар міі ажа ніў ся, сю ды 
пры вёў сваю Але ну. Не скла ла ся, ад нак, 
у ня вест кі з ма ці, збег ла ад яго ў го рад. 
Ён не кі нуў ся за ёй, не стаў упрош ваць. 
Так і пра жыў усё жыц цё ў баць коў скай 
ха це: баць кі ста рэ лі, і ім трэ ба бы ла да
па мо га. Нэль ка ж ра ней ад вед ва ла іх раз 
на год, пе рад Ра даў ні цай, ха ця жы ла не
да лё ка, у го ра дзе, дзе зай ма ла доб рую 
па са ду. Ка лі ка ло лі свін чо, баць кі дзя лі
лі на тры част кі: са мім, сы ну пры іх і га
рад ской да чцэ. Баць ка тэ ле фа на ваў, каб 
пры яз джа ла па све жы ну. Апош нія га ды 
Нэль ка ад праў ля ла да ста рых свай го 
ша фё ра...

Анд рэй пра ца ваў на трак та ры ў су сед
няй вёс цы, але, ка лі баць кі злег лі, зволь
ніў ся з кал га са і цэ лы год не ад ступ на 
быў ка ля ста рых. Не за доў га да іх смер ці 
на ве даць хво рых баць коў пры яз джа ла 
сяст ра. Ён на паў га дзі ны па кі нуў баць ку 
і ма ці на яе, каб з’ез дзіць на ве ла сі пе дзе 
ў сяль маг, а ка лі вяр нуў ся, то за ўва жыў, 
як Нэль ка сха ва ла ў су мач ку ней кія па
пе ры. І, раз ві таў шы ся з баць ка мі, сі га
ну ла за дзве ры.

Ця пер ён ра зу меў, на вош та яна пры
яз джа ла: афор міць за вя шчан не на свай
го ста рэй ша га сы на. Пля мен нік, які 
атры маў спад чы ну, про сіць дзядзь ку 
вы зва ліць ха ту.

— Што ж, Бог з ва мі. Я не бу ду су дзіц
ца... — у ха лод ных Анд рэ е вых ва чах не 
бы ло злос ці, толь кі боль і рас ча ра ван не. 
— Я ду маў, што маю род ную кроў... А 
па мя та еш, Нэль ка, як заў сё ды на ву ча ла 
нас ма ма: «Вы — дзве род ныя кры ві нач
кі. У гэ тым жорст кім све це ні ко му да 
вас не бу дзе спра вы, вы змо жа це да вя
раць толь кі ад но ад на му. Та му хай ні ко
лі ні што вас не па сва рыць. Да па ма гай це 
ад но ад на му ва ўсім».

— Она бы ла ущэрбнай, на ша ма ці. 
Жы ла паста ро му. Ця пер усё іна чай — 
ця пер толь кі дзе ля ся бе жы вуць лю дзі... 
— жорст ка ска за ла ў ад каз сяст ра.

— Маць, ды што ты ўга вор ваць бу
деш... — пырс нуў злос цю і ня стры ма най 
усё пе ра мож най энер гі яй пля мен нік. — 
Та бе ж ска за на: ха та па за ко не мая...

Анд рэй зра зу меў, што, ка лі за раз не 
па кі не ха ту сам, яго не па хіс ны зда ра вец 
пля мен нік мо жа і за шкір кі вы кі нуць.

— Бог з ва мі... — ён устаў, па ды шоў 
да ша фы. На вер се ля жаў яго дэ мбель скі 
ча ма дан.

Муж чы на да стаў яго, сцёр пыл, рас
шпі ліў за мок. Не та роп ка за браў з ша
фы і па клаў унутр дзве са роч кі, пін жак 
і туф лі. Пай шоў, не гле дзя чы на сяст ру, 
якая ся дзе ла на стул ку па ся род ха ты, і 
пля мен ні ка, што кру ціў ся ля тэ ле ві за ра, 
у кух ню. Вяр нуў ся на зад.

— Хоць тэ ле ві зар я куп ляў, гэ та мой 
па да ру нак та бе, Нэ ля, да 8 Са ка ві ка... 
Ка рыс тай ся на зда роўе. Усім ка рыс тай
ся... Тваё на сту пі ла пра ва...

Анд рэй за браў ма лень кае люс тэр ка, 
пры бор для га лен ня, адэ ка лон. Пры го
жы фла кон толь кі па за ўчо ра, як раз да 
муж чын ска га свя та, па да рыў яму са мы 
да ра гі ча ла век. Ні на пра ца ва ла пра даў

шчы цай у сяль ма гу, са ма га да ва ла дзе
вя ці га до ва га сы на. Ён ха цеў па ра да ваць 
сяст ру, што на ла дзіц ца, на рэш це, яго 
ўлас нае жыц цё, і так аб ра да ваў ся, ка лі 
па ба чыў род ных на па ро зе. Па за ўчо ра 
ж яны да мо ві лі ся: Ні на ста не яго жон
кай і пе ра е дзе ў яго ха ту. А сён ня — ба
чыш, як па вяр ну ла ся, усё атры ма ец ца 
іна чай: ён са сва ёй ха ты пой дзе ў пры
мы. Не су дзіц ца ж з сяст рой. Ды і гэ та 
во ля баць коў: ма быць, усё ж яны лю бі лі 
Нэль ку больш за свай го кры ху ша ла
пут на га сы на, што не ўтры маў у ру ках 
жон ку, за стаў ся ля іх...

Усё, са браў ся.
Сяст ра маў ча ла, апус ціў шы во чы до лу.
Пля мен нік пстры каў пе ра клю чаль ні

кам, шу ка ю чы, ма быць, ка на лы, не ве
да ю чы, што іх у вёс цы па каз вае толь кі 
два.

Анд рэй быў знеш не спа кой ны, ха ця 
крыў да на баць коў, на сяст ру, якой у 
гэ тым жыц ці ўся го бы ло ма ла, пад сту
па ла ся да гор ла. Ён ра зу меў, што трэ ба 
хут чэй вый сці на га ю чы ма роз ны хо лад, 
бо неш та страш нае на ра джа ла ся ў яго 
ду шы, а ён не да пус каў ту ды жу дас най 

ярас ці. І ка лі не стры ма ец ца, то на ро
біць бя ды. Га ра чы з ма ла до сці, жы ву чы 
по бач з хво ры мі баць ка мі, ён на ву чыў ся 
цяр пець, стрым лі вац ца, ра зу мець чу жы 
боль. Ад на пру жан ня па ча ло дры жэць 
усё це ла. Ад нак пры му сіў ся бе спы ніц
ца ў па ро зе, азір нуц ца. Ці ха пра мо віў на 
раз ві тан не:

— Я не пра па ду. Толь кі ця пер, Нэ ля, 
за будзь ся на заў сё ды, што ў ця бе быў 
брат... Па мёр ра зам з ма ці і баць кам.

Ён не чуў, як сяст ра, усё ж не ка мень, 
рас пла ка ла ся, ка лі за ім за чы ні лі ся 
дзве ры.

* * *
На жа но чы дзень Віць ка, па сы нак, 

цэ лы дзень неш та кле іў, май стра ваў. 
Пры го жы до мік з за па лак да па мог яму 
па чаць ай чым, і хлоп чык так за ха піў ся 
гэ тай спра вай, што за кон чыў яго ра біць 
толь кі пад ве чар.

Ця пер ра зам яны зга та ва лі свя точ ную 
вя чэ ру: на сма жы лі мя са, зва ры лі буль
бу, зра бі лі са лат і на ват бу тэрб ро ды са 
шпро та мі, на рэ за лі кіл ба сы. А на са лод
кае — па прось бе Анд рэя — га лоў ны ін
жы нер кал га са пры вёз ша ка лад ны торт. 
А яшчэ цюль па ны. У кі шэ ні муж чы ны 
ля жаў за ла ты пярс цё нак, які Анд рэй 
ку піў для сва ёй ка ха най яшчэ ра ней, 
ка лі жыў адзін у баць коў скай ха це і спе
цы яль на ад лу чаў ся ў рай цэнтр.

Усё, акра мя буль бы, бы ло на ста ле. Нін
ка ж за трым лі ва ла ся. Рэй са вы аў то бус, 
на якім яна па еха ла ў го рад, ужо даў но 

па ві нен прый сці. А ад пры пын ку — 
коль кі там пеш шу да іх няй ста рэнь
кай ха ты, што да ста ла ся жан чы не ад 
сал дат кіма ці.

Анд рэй быў удзяч ны Ні не. Толь кі па
ба чы ла яго зба ле лыя во чы — і ўсё. Ні 
пра што больш не пы та ла ся: ча му так 
на ду маў ся, без вя сель най ве ча ры ны. 
Прый шоў — зна чыць лёс та кі. Яе шчас
це — іх су мес нае шчас це і до ля. Толь кі і 
ска заў муж чы на та ды:

— Нэ ля пры еха ла. Яна — гас па ды ня...
Ноч чу Анд рэй не мог за снуць, і яна, 

пра чнуў шы ся, вы пад ко ва да кра ну ла ся 
да яго тва ру. Як апяк ло яе, спа ло ха ла
ся: муж чы на ці ха пла каў, але ха ваў ад яе 
пры чы ну свай го бо лю. І яна не змаг ла 
за снуць да са ма га зол ку.

На рэш це, ка лі Анд рэй і Віць ка, ста
міў шы ся ў ча кан ні жан чы ны, гля дзе лі 
па тэ ле ві за ры свя точ ны кан цэрт, Ні на 
з’я ві ла ся ў па ро зе.

— Дзе мае муж чы ны? Ча му не су стра
ка юць? У мя не ж та кія цяж кія сум кі... — 
ве се ла па ўшчу ва ла. Анд рэй уха піў ад ну 
сум ку, Віць ка — дру гую.

— Мы ця бе за ча ка лі ся, да ра гая... — 

па ца ла ваў сваю абран ні цу муж чы на і 
да па мог рас пра нуц ца.

— А ў нас так цёп лень ка...— рас смя я
ла ся ху дар ля вая Нін ка, якая вы гля да ла 
вель мі пры го жай у но вым кас цю ме. —  
А мне гра ма ту да лі. І па да ру нак... Вось 
так.

— Він шу ем ця бе, так, Віць ка? На ша ма
ма — ма лай чы на! — усміх нуў ся Анд рэй.

— Ага, дзя дзя Анд рэй. Ма ма мая пры
го жая... І ў нас ёсць для яе па да рун кі... 
Пай шлі, ма ма, мы і свя точ ны стол на
кры лі з... Анд рэ ем.

— Ка лі хо чаш, сы нок, мо жаш на зы
ваць Анд рэя та там... — лас ка ва пра мо
ві ла Ні на, сту па ю чы ў па кой, які слу
жыў і за лай, і спаль няй ад на ча со ва.

— Я... не су праць... ка лі Анд рэй не су
праць...— раз гу бі ла ся дзі ця.

— І я не су праць, ма лень кі... — ве се ла 
ска заў Анд рэй.

Хлоп чык шчас лі ва за смя яў ся і па цяг
нуў за ру ку ма ці да ста ла.

— Тут та бе і до мік, і тор цік, і квет кі. 
Ба чыш, наш та та Анд рэй ад не куль пры
нёс...

— Дзя куй, да ра гія мае... — жан чы на 
па ца ла ва ла хлоп чы ка і муж чы ну.

* * *
Анд рэй па чаў ад кар коў ваць шам пан

скае, як рап там стук нуў са бе па лбе.
— Вось бал бес. Я ж пра га лоў нае за

быў ся... Пра бач...

Ён на кі ра ваў ся на кух ню і праз хві лі
ну вяр нуў ся. У ру ках у муж чы ны бы ла 
чыр во ная скры нач ка.

— Да ра гая мая! — ус хва ля ва на пра
мо віў ён, гле дзя чы жан чы не ў во чы. — 
Я на ват і не ве рыў, што Бог па шле мне 
та кое шчас це, ка хан не. Я ха чу пра па на
ваць та бе, Ні на, афі цый на стаць ма ёй 
жон кай і пры няць гэ ты пярс цё нак як 
сім вал на ша га ка хан ня...

— Бо жа, Анд ру ша...
— Ура!!! — за ска каў ма лы. — Зна чыць, 

вы ця пер па жэ ні це ся!
— Па жэ нім ся, па жэ нім ся, жэў жык... 

— па гла дзі ла па га ла ве сы на Ні на і па
та ну ла ў аб дым ках лю ба га ча ла ве ка.

— Та ды час за стол... — ко рак ад шам
пан ска га стрэ ліў у столь, і Анд рэй, ра
дас ны і шчас лі вы, на ліў іск рыс та га ві на 
ў ке лі хі.

Ні на рап там ста ла за ся ро джа ная, і гэ та 
вель мі здзі ві ла муж чы ну.

— Неш та зда ры ла ся, да ра гая? —  
спы таў ся ён.

Жан чы на за гад ка ва ўсміх ну ла ся.
— Ат, ха це ла здзі віць заўт ра, не  

вы тры маю...
Не ча ка на яна кі ну ла ся ў кух ню і праз 

хві лі ну вяр ну ла ся з су мач кай. Да ста ла з 
яе ней кія па пе ры. Пе рад ала іх Анд рэю.

— Што гэ та? — муж чы на па ста віў ке
ліх, які тры маў у ру ках, на стол.

— Чы тай... У нас ця пер ёсць но вая ха
та. Яна на ле жыць толь кі нам... — ра дас
на па ве да мі ла Ні на.

— Як гэ та мо жа быць... — не ве рыў 
сва ім ва чам муж чы на.

— Вель мі прос та. На на ступ ны дзень, 
як ты прый шоў да нас, я бы ла ў сель
са ве це. Сак ра тар ка ска за ла, што твая 
сяст ра ці яе сын пра да юць баць коў скі 
дом. Нэ ля яе пра сі ла, каб менш лю дзі 
ве да лі, каб яна пад ка за ла та му, хто хо
ча. А яшчэ сак ра тар ка ска за ла, што ўся 
вёс ка аб ра жа на та кі мі па во дзі на мі тва
ёй Нэ лі: вы гнаць ця бе са сва ёй жа ха ты. 
Та му і пра да юць ня до ра га, бо со рам лю
дзям у во чы гля дзець. А яшчэ ў ра ё не, 
на чаль ні ца...

— І ты што?
— Я ад ра зу па тэ ле фа на ва ла. Ска за ла, 

што ха чу ку піць ха ту, бо свая ста рая, 
да ва ен ная...

— А Нэ ля?
— Пяць сот да ля раў... У мя не не бы ло 

столь кі гро шай, па зы чы ла ў сяб ро вак. 
Учо ра тва ёй сяст ры з пра цы па зва ні ла. 
Да мо ві лі ся су стрэц ца ў го ра дзе. Яна, ня
гле дзя чы на вы хад ны дзень, знай шла на
та ры у са. Афор мі лі за дзе сяць хві лін...

— Ну і сво лач сяст ры ца мая... Ду маў, 
хоць на да чу са бе па кі не, а тут вось як 
— ад ра зу пра даць... — за зла ваў ся Анд
рэй. — Бо га ў яе ду шы ня ма!

— Кінь. Гро шы — спра ва на жыў ная. Я 
ж ба чу, на ча мі не спіш, ха ту сваю шка
ду еш... — усміх ну ла ся Ні на.

— Не ха ту — па мяць пра баць коў, там 
маё дзя цін ства прай шло...

— Але, лю бы, гэ та не ўсё... Ты б толь
кі ба чыў яе твар, ка лі я па ве да мі ла, што 
вы хо джу за ця бе за муж і што мы бу дзем 
ця пер жыць у сва ёй ха це. Нэль ку аж но 
на пля мы пра бі ла, і мне ста ла яе шка да, 
ве да еш... — аб ня ла Анд рэя жан чы на. — 
Яна — ня шчас ны ча ла век.

— Не шка дуй. Усё пра віль на. Яна зра
бі ла свой вы бар. — Анд рэй па ца ла ваў 
жан чы ну і звяр нуў ся да сы на:

— Віць ка, ты хо чаш жыць у но вай ха
це? Мы заўт ра пе ра яз джа ем. Я вазь му ў 
кал га се трак тар...

Ула дзі мір ГАЎ ры ло ВІЧ

Ха та
Апа вя дан не
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Мі ко ла  МІ КУ ЛІЧ

2 са ка ві ка бя гу ча га го да пас ля цяж кай і 
пра цяг лай хва ро бы пай шоў з жыц ця вя
до мы бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык, лі та ра
ту раз наў ца і лі та ра тур ны кры тык Мі ко ла 
Ароч ка (па ха ва ны 3 са ка ві ка на ра дзі ме). 
Не ста ла ча ла ве ка шчы рай і глы бо кай 
ду шы, уваж лі ва га і да лі кат на га са сва і мі 
ка ле га мі і та ва ры ша мі, руп лі ва га пра
цаў ні ка на ні ве на род нана цы я наль най 
ду хоў нас ці і куль ту ры. М. Ароч ка пра жыў 
вя лі кае, на сы ча нае важ ны мі гра мад ска 
са цы яль ны мі па дзея мі і кло па та мі жыц
цё, у якім ха пі ла мес ца і ра дас ці ад знач
ных твор чых зда быт каў, і го ру ў су вя зі з 
тра гіч на ба лю чы мі стра та мі і вы пра ба
ван ня мі лё су.

На ра дзіў ся Мі ка
лай Мі ка ла е віч Ароч ка 
10 снеж ня 1930 го да ў не
вя лі кай вёс цы Ве ця ві чы 
Сло нім ска га па ве та Гро
дзен скай гу бер ні ў бы лой 
За ход няй Бе ла ру сі. Ву
чыў ся ў поль скай па чат
ко вай шко ле ў су сед няй 
вёс цы Се ля ві чы, у Вя лі ка 
кра коц кай ся мі год
цы. Пад час на ву чан ня ў 
6 кла се М. Ароч ка за хва
рэў на по лі ямі э літ і два 
га ды быў пры ка ва ны да 
лож ка, пра хо дзя чы кур
сы скла да на га ля чэн ня. 
Вы ні кі пе ра не се на га за
хвор ван ня сказ ва лі ся на 
пра ця гу ўся го яго да лей
ша га жыц ця і пра цы.

У 20 га доў М. Ароч ка 
за кон чыў Азяр ніц кую 
ся рэд нюю шко лу Сло
нім ска га ра ё на і па сту піў 
на фі ла ла гіч ны фа куль тэт Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, дзе, да рэ чы, 
ву чыў ся на ад ным кур се з Ні лам Гі ле ві
чам, Ада мам Маль дзі сам, Ар се нем Лі сам, 
не ка то ры мі ін шы мі бу ду чы мі вя до мы мі 
лі та ра та ра мі і да след чы ка мі. Пас ля за кан
чэн ня БДУ пра ца ваў у ча со пі се «Сель ская 
гас па дар ка Бе ла ру сі», га зе це «Лі та ра ту ра 
і мас тац тва». У трыц ца ці га до вым уз рос
це М. Ароч ка пе ра нёс цяж кую фор му ін
фарк ту і быў вы му ша ны па кі нуць пра цу. 
Больш як тры га ды ён жыў ра зам з сям’
ёй у род най вёс цы Ве ця ві чы, пра хо дзя чы 
рэ абі лі та цыю пад апе кай род ных і бліз
кіх, і най перш жон кі Ма рыі Іва наў ны.

Зблі зіў шы ся і па сяб ра ваў шы з Ма ры яй 
Іва наў най яшчэ ў Азяр ніц кай ся рэд няй 
шко ле, М. Ароч ка прай шоў з ёю і су поль
ны мі ўні вер сі тэц кі мі сцеж ка мі, ка лі на
ву ча лі ся ў ад ной сту дэнц кай гру пе. У яе 
асо бе па эт на быў вер на га сяб ра і та ва ры
ша, кла пат лі ва га па моч ні ка і да рад цу на 
ўсё жыц цё. Пра цу ю чы спа чат ку рэ дак та
рам на Бе ла рус кім ра дыё, у Рэс пуб лі кан
скім до ме на род най твор час ці, а паз ней 
— на мес ні кам ды рэк та ра До ма лі та ра та
ра, яна, як ні хто ін шы, вы дат на ад чу ва ла 
і ра зу ме ла му жа і ўсё ра бі ла для яго зда
роўя і твор ча га раз віц ця. «Мы на столь кі 
бы лі ад да дзе ны ад но ад на му, на столь кі 
да ра жы лі на шы мі ад но сі на мі, што цяж ка 
пе ра даць сло ва мі, — з вя лі кай скру хай і 
ад на ча со ва за мі ла ван нем у го ла се ўспа
мі нае Ма рыя Іва наў на. — Та ко га ка хан ня 
ця пер не бы вае... Уя ві це са бе: мы 62 га ды 
пра жы лі ра зам... У вя лі кай лю бо ві, у поў
ным уза е ма ра зу мен ні, да ве ры і зго дзе...»

У 1966 го дзе М. Ароч ка за кон чыў ас пі
ран ту ру пры Ін сты ту це лі та ра ту ры імя 
Я. Ку па лы АН БССР і з та го ча су пра ца
ваў у гэ тай на ву ко вай уста но ве — спа чат
ку ма лод шым (1966 — 1969), пас ля стар
шым (1969 — 1986) і вя ду чым на ву ко вым 
су пра цоў ні кам (1986 — 1998). Аба ра ніў 
кан ды дац кую (1967) і док тар скую (1980) 
ды сер та цыі.

Не аб ход на пад крэс ліць той факт, што 
М. Ароч ку да вя ло ся пе ра нес ці цяж кія 
па дзеі, якія ака за лі вя лі кі ўплыў на яго 
жыц цё і твор чую дзей насць. У кра са ві ку 
1981 го да пры ня вы свет ле ных аб ста ві нах 
тра гіч на за гі нуў у Мін ску ста рэй шы сын 
паэ та Ле а нід, які, да рэ чы, меў схіль нас ці 
да лі та ра тур най пра цы, у пры ват нас ці, 

спра ба ваў пі саць п’е сы. У снеж ні 1993 го
да быў зной дзе ны мёрт вым ва ўро чы шчы 
Зя лё нае пад Мінск ам ма лод шы сын Ві та
лій. А лі та раль на праз два га ды тра гіч на 
за гі ну ла пад ко ла мі элект рыч кі ў Мін ску 
і яго жон ка Свят ла на. Ра ту ю чы ся ад тра
гіч на га на ка на ван ня лё су, апош нія два 
дзе ся ці год дзі зга ра ва ныя і пры гне ча ныя 
ня до ляю Мі ка лай Мі ка ла е віч і Ма рыя 
Іва наў на жы лі на ра дзі ме, у вёс цы Ве ця
ві чы, вы хоў ва ю чы ўну ка Ва ле ры ка, які ў 
пяць га доў за стаў ся круг лым сі ра тою. На
ту раль на, ме лі ага род, тры ма лі гас па дар
ку, жы лі са мы мі звы чай ны мі ся лян скі мі 
кло па та мі і праб ле ма мі, з га ю чай пра цы 
на род най зям лі. Паэ ту да во дзі ла ся скла
даць вер шы лі та раль на пад час во ры ва, 
ба ра на ван ня буль бы, пад час аб кош ван ня 

ка на вы ці па су
чы коз. Як ка жа 
Ма рыя Іва наў на, 
у яго ста рэнь кім 
за шмаль ца ва ным 
ко шы ку заў сё
ды мож на бы ло 
знай сці па пе ру і 
ало вак, чар на ві
кі, на кі ды но вых 
тво раў. Не слух

мя ныя, па кру час тыя паль цы мас та ка 
ашча пер ва лі то плуг, то ка су, то ало вак...

Пер шыя збор ні кі паэ та «Не ўсе лу гі па
ко ша ны» (1958), «Вет ра лом ная па ла са» 
(1962) і «Кры ла тае се мя» (1967) звяр та
лі на ся бе ўва гу не па срэд нас цю све та ад
чу ван ня, на ту раль нас цю раз горт ван ня 
дум кі і па чуц ця, пра гай са ма сцвяр джэн
ня лі рыч на га ге роя. Ён вы зна чаў ся ары
ен та цы яй на вы со кія ду хоў нама раль ныя 
каш тоў нас ці, змяс тоў ным, на сы ча ным 
эма цы я наль ным жыц цём: «Не ха чу між 
ка лос сяў быць ко ла сам тым, / Што ча са мі 
ўзрас тае без зер ня» («Па куль ма ла ды»).

Гэ тым ча сам М. Ароч ка рас пра цоў
ваў тра ды цый ны для бе ла рус кай лі
та ра ту ры верш — лі ры каапа вя даль
ны па сва ім ха рак та ры, з кан крэт на 
па чуц цё вай, прад мет нарэ чыў най ме
та фо ры кай і плас тыч ным рыт мі каін
та на цый ным ма люн кам. У ад зна ча ных 
збор ні ках зна хо дзім да во лі шмат ці ка вых 
воб ра заў і мас тац касты ля вых кан струк
цый, якія свед чы лі пра не су мнен ную адо
ра насць ма ла до га аў та ра: «За ла ты аб рус 
ір жы шча / На па лет ку жні вень ра за слаў» 
(«Соль»), «Но гі про сяц ца ў да леч ня зна
ных да рог. / Све жасць ніў удых нуць хо
чуць гру дзі» («Па куль ма ла ды») і інш.

Збор ні кі М. Ароч кі «Квет кі бяс смерт
ні ку» (1972), «Мат чы на жы та» (1978), 
«Пад зем ныя за мкі» (1986) і ін шыя 

за свед чы лі асаб лі вас ці дра ма ты за цыі лі
рыч на га мыс лен ня аў та ра, уз рас тан не 
ва гі фі ла соф скаме ды та тыў на га асэн са
ван ня скла да ных і су пя рэч лі вых з’яў і 
пра цэ саў рэ ча іс нас ці.

Тво ры паэ та 1970 — 1990х га доў глы
бо ка вы яў ля юць ха рак тэр ныя гра ні яго 
жыц цё ва га до све ду, ду хоў наса цы яль най 
бія гра фіі. Пры ват нача ла ве чае, аса біс та 
ін тым нае ар га ніч на пе ра пля та юц ца ў іх 
з гра ма дзян скапа тры я тыч ным, агуль
на ча ла ве чым. Яны ха рак та ры зу юц
ца сцвяр джэн нем адзін ства ду хоў на 
ма раль на га све ту асо бы і пры род на га 
ася род дзя, па ва гі і лю бо ві да род най зям
лі і пра цы на ёй, услаў лен нем перс пек тыў 
і да ля гля даў ча ла ве ча га жыц ця:
Я сён ня пе ра жыў усю яе,
Сві таль ную да ро гу ў кут баць коў скі.
іду з чы гун кі... Цем ра рас тае.
і бе ды пры глу ша юц ца мае,
Ка лі глы таю ве цер род най вёс кі.
(«Да ро гай сві тан ня»)

У мно гіх вер шах па эт звяр та ец ца да 
сва іх вы то каў, імк нец ца асэн са ваць ка
ра ні ра да вой бія гра фіі, згад вае ста рон кі 
за ход не бе ла рус ка га куль тур наасвет на га 
ру ху і рэ ва лю цый на га зма ган ня, на якіх 

вы хоў ваў ся, здра та ва ныя сцеж кі ва ен на
га лі ха лец ця («Пад поль шчы ца», «Пар ты
зан скі ху тар», «Вя лі кая Кра кот ка» і інш.).

У вер шах, на пі са ных на за ключ ным эта
пе жыц ця і твор час ці, якія яшчэ не дру
ка ва лі ся і не вя до мыя чы та чу, М. Ароч ка, 
апе лю ю чы да ідэй са цы яль най і на цы я
наль най спра вяд лі вас ці і сва бо ды, звяр
таў ся да кры ва ваба лю ча га ма тэ ры я лу 
са цы яль напа лі тыч ных рэ прэ сій («Спі
сы вы ся лен ня», «Тра ге дыя Та раш ке ві ча», 
«Пад зем ны ма на лог рэ абі лі та ва на га» і 
інш.), сцвяр джаў ідэі не за леж на га раз віц
ця Бе ла ру сі, яе на цы я наль накуль тур най 
са ма быт нас ці, збе ра жэн ня род най мо вы 
(«Свя тая зям ля», «Апош няе жа дан не», 
«Ду ша род най мо вы» і інш.), пры гад
ваў сва іх са мых бліз кіх і да ра гіх лю дзей 
— ма ці і баць ку, сы ноў Ле а ні да і Ві та лія 
(«Ка ла сы ў хвар ту ху тва ім», «Баць ка ва 
ві ду шчасць», «Стра та» і інш.), услаў ляў 
ду хоў нахрыс ці ян скія каш тоў нас ці ча ла
ве ча га жыц ця («Па да ро зе на спо ведзь», 
«Ма літ ва да Бо габаць кі», «Асвя чэн не 
кры ні цы» і інш.).

Вя лі кім укла дам у бе ла рус кі эпас з’яў
ля юц ца дра ма тыч ныя паэ мы М. Ароч кі 
«Кур ган не», «Крэ ва», «Суд ны дзень Ска
ры ны» і «Ка ра на цыя Мен даў га». Яны 
пры све ча ны асэн са ван ню скла да ных 
ста ро нак на цы я наль нагіс та рыч на га 
раз віц ця, якія ста лі вы зна чаль ны мі ў лё се 
на ро да.

Па эт ішоў у глы бі ню гіс та рыч ных па
дзей і ча су, імк нуў ся спа сціг нуць асно
вы ба га та га і раз на стай на га ду хоў на 
са цы яль на га во пы ту і тра ды цый род най 
зям лі. Тво ры ўраж ва юць кан цэп ту аль
нас цю фі ла соф ска га мыс лен ня, пра стор
нас цю гу ма ніс тыч най дум кі, пад крэс ле
най ёміс тас цю мас тац ка га змес ту. Яны 
пра сяк ну ты вы раз ным ана лі тыч ным 
па чат кам і ад на ча со ва глы бо кім па тры
я тыч ным па фа сам, вы яў лен нем спа
кон веч ных схо ваў муд рас ці, ду ху і во лі  
Ра дзі мы. Не здар ма, ус па мі на ю чы свай
го бы ло га ка ле гу па су мес най пра цы  
ў Ін сты ту це лі та ра ту ры імя Я. Ку па лы, 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі Вя
ча слаў Ча мя рыц кі ў на шай ня даў няй гу
тар цы ад зна чае на ступ нае: «Мі ко ла Ароч
ка быў не толь кі та ле на ві тым паэ там, вы
дат ным знаў цам і да след чы кам бе ла рус
кай паэ зіі ХХ ста год дзя. Ён глы бо ка ці ка
віў ся і да лё кай мі нуў шчы най Бе ла ру сі, яе 
ба га тай і скла да най гіс то ры яй, імк нуў ся 
спа сціг нуць і твор ча асэн са ваць дра ма
тыч ны лёс бе ла рус ка га на ро да. Не здар ма 
кры ла тыя сло вы Ян кі Ку па лы «пач нём 
да ка пы вац ца са мі раз гад кі на шых крыўд 
і бед» Мі ко ла Ароч ка зра біў эпі гра фам 
сва ёй гіс та рыч най паэ мы «Крэ ва». Ён 
быў за хоп ле ны куль тур нагіс та рыч ным 
подз ві гам вя лі ка га Фран цыс ка Ска ры ны, 
і ў яго дра ма тыч ным жыц цё вым лё се па
эт ба чыў ду хоў ную дра му ўся го бе ла рус
ка га на ро да. Свой глы бо кі роз дум на гэ
ты конт М. Ароч ка вы клаў у сва ёй вы дат
най паэ ме «Суд ны дзень Ска ры ны», якая 
па пра ве з’яў ля ец ца ад ным з най больш 
знач ных тво раў у бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
пры све ча ных на ша му пер ша дру ка ру».

Ска за нае В. Ча мя рыц кім свое асаб лі
ва раз ві вае лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі Ва сіль Жу раў лёў, які так са ма 
доў гія га ды пра ца ваў з паэ там у Ака дэ
міі на вук. «З сён няш нім днём і лі та ра
тур награ мад скім ча сам, — лі чыць ён, 
— цес на звя за ны мно гія леп шыя тво ры 
Мі ко лы Мі ка ла е ві ча і, у пры ват нас ці, та
кія яго дра ма тыч ныя паэ мы, як «Крэ ва» 
і «Суд ны дзень Ска ры ны», дзе ў цэнт ры 
аў тар скай ува гі зна хо дзяц ца зна ка мі тыя 
гіс та рыч ныя по ста ці, якія ўме лі гля нуць 
да лё ка на пе рад, пе ра адоль ва ю чы шмат лі
кія цяж кас ці, пе ра шко ды, су пра ціў лен ні 
і не па ра зу мен ні, па кры се і ня ўхіль на за
клад ва ю чы цаг лін ка за цаг лін каю пад му
рак на цы я наль най ідэі і агуль ныя асно вы 
пра ек та па бу до вы на цы я наль най еў ра
пей скай кра і ны з най мен нем Бе ла русь».

Ароч кулі та ра ту раз наў цу і лі та ра тур
на га кры ты ка най перш хва ля ваў, па яго 
сло вах, «ка ла рыт ны, ла ка ніч ны, згу шча
на схоп ле ны па каз іс тот на га ў бія гра
фіі ду шы, лё су, ча су». Гэ та доб ра вы яві
лі кні гі «Га лоў ная служ ба паэ зіі» (1974), 
«Бе ла рус кая са вец кая паэ ма» (1979), 
«Мак сім Танк: жыц цё ў паэ зіі» (1984), 
«Паэ зія і вай на» (1987) і ін шыя. Ма на гра
фіі да след чы ка пра бе ла рус кую паэ му і 
твор часць Мак сі ма Тан ка, на маю дум ку, 
з’яў ля юц ца ад ны мі з леп шых у бе ла рус
кім лі та ра ту раз наў стве.

Не аб ход на за ўва жыць, што М. Ароч ка 
ўзяў ак тыў ны ўдзел у пад рых тоў цы ака
дэ міч най «Гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту
ры ХХ ста год дзя» ў 4 та мах 5 кні гах. Глы
бо кім ана лі зам ду хоў намас тац ка га све ту 
асо бы, ха рак тэр ных рыс ін ды ві ду аль на
аў тар ска га сты лю вы зна ча юц ца яго раз
дзе лы пра паэ зію 1930х га доў, твор часць 
А. Ку ля шо ва, М. Тан ка, В. Таў лая і інш.

Твор чая спад чы на Мі ко лы Ароч кі — 
знач ная ста рон ка ў гіс то рыі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры ХХ ста год дзя. Уся яна — і 
мас тац кая, і лі та ра ту раз наў чая — з’яў
ля ец ца пры кла дам сум лен на га слу жэн ня 
пісь мен ні ка, гу ма ніс та, па тры ё та род най 
зям лі. Кні гі М. Ароч кі хо чац ца чы таць 
і пе ра чыт ваць. Яны раз ві ва юць і ўзвы 
ш аюць, да па ма га юць асэн соў ваць праб
ле мы жыц ця ча ла ве ка і гра мад ства.

Цал кам ар ты кул Мі ко лы Мі ку лі ча 
бу дзе на дру ка ва ны на ста рон ках  
ча со пі са «По лы мя».

Колас на ржышчы...
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Тац ця на С ТУ ДЗЕН КА

Пра зна чэн не асо бы Ула дзі мі ра Гі ле па 
для бе ла рус кай куль ту ры свед чаць яго 
спра вы: па спе цы яль нас ці — гіс то рык 
ар хе о лаг, на па са дзе на мес ні ка па на ву
ко вай част цы ды рэк та ра На цы я наль на га 
му зея гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі (ця пер 
— На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей Рэс
пуб лі кі Бе ла русь) ён — ства раль нік пер
шай поў на маш таб най экс па зі цыі ў 1967 г., 
пры ад па вед ных аба вяз ках — адзін з най
больш дзейс ных укла даль ні каў экс па зі
цыі Бе ла рус ка га му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ў час, ка лі бы лі ад кры
тыя фі лі ялы ме ма ры яль ны комп лекс  
«Ха тынь» і «Кур ган Сла вы» (1969 — 
1974).

У якас ці су пра цоў ні ка ад дзе ла куль ту ры 
ЦК КПБ, паз ней на мес ні ка мі ніст ра куль
ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — адзін з іні цы
я та раў і не па срэд ных удзель ні каў ства
рэн ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея на
род най ар хі тэк ту ры і по бы ту, Вет каў ска га 
му зея на род най твор час ці, За слаў ска га і 
Раў біц ка га му зе яў, гіс то ры какуль тур ных 
за па вед ні каў у По лац ку, За слаўі, Ня сві
жы, пер са наль ных му зе яў А. Міц ке ві ча, 
В. Вань ко ві ча, М. Ша га ла, М. Баг да но ві ча.

Ме на ві та пры ім на гра мад скай па са
дзе ды рэк та ра Ня свіж ска га за па вед ні ка 
рас пра ца ва ная кан цэп цыя, ста тут, за кла
дзе ныя асно вы пла на рэ ге не ра цыі ста ра
жыт на га Ня сві жа, ство ра ная «Ня свіж ская 
Ака дэ мія» — двух га до вая лет няя шко ла 
па пад рых тоў цы ар хі тэк та раў гіс та рыч
ных ланд шаф таў — і Між на род ны фонд 
«Ня свіж».

З 1996 г. Ула дзі мір Гі леп уз на чаль вае Бе
ла рус кі фонд куль ту ры, які, па яго сло вах, 
вы сту пае ка та лі за та рам на ма ган няў ай
чын най ін тэ лі ген цыі па ўша на ван ні і вы
ву чэн ні гіс то ры какуль тур най спад чы ны 
кра і ны. «Мі ністр куль ту ры і яго на мес ні
кі пры ўсім жа дан ні пра ўсё дбаць не мо
гуць. Трэ ба пад клю чаць гра мад скасць, каб 
яна вы пра цоў ва ла ідэі, якіх у чы ноў ні каў 
звы чай на не ха пае. За да ча БФК — па чаць, 
раз гар нуць но вую, перс пек тыў ную пра
гра му на гра мад скіх па чат ках, за ці ка віць 

ёю вер ты каль, каб яна ста ла дзяр жаў най», 
— рас па вя дае Ула дзі мір Гі леп, асоб на пад
крэс лі ва ю чы адзін ства спраў БФК і Мі ніс
тэр ства куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Са мая знач ная і грун тоў ная пра гра
ма Фон ду, рас па ча тая пры пер шым яго 
стар шы ні Іва не Чыг ры на ве 25 год та му, — 
пра гра ма «Вяр тан не». Вяр тан не на ра дзі
му ма тэ ры яль най спад чы ны (аль бо ха ця 
б толь кі збор звес так пра зна хо джан не яе 
ў све це), вяр тан не ў свя до масць на шчад
каў сла ву тых ім ёнаў Баць каў шчы ны. Ёсць 
яшчэ ад на каш тоў насць, пра вяр тан не 
якой мы дба ем што дзень: гэ та — Мо ва. 
Дзе ля яе за ха ван ня і на дзён на га гу чан ня 
іс нуе на ша «Края знаў чая га зе та». Тут ад
люст ра ва ная мо ва са ма быт ная, звя за ная з 
гіс та рыч ным мі ну лым. Без мо вы не спраў
дзіц ца як на цыя ні адзін на род у све це».

Ула дзі мір Гі леп і яго па плеч ні кі па пра ве 
га на рац ца вы дан ня мі Фон ду: «Но вай зям
лёй» Яку ба Ко ла са на бе ла рус кай, рус кай і 
поль скай мо вах, «Дзі кім па ля ван нем ка ра
ля Ста ха» Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча — на бе
ла рус кай, рус кай, анг лій скай і ўкра ін скай, 
вер ша мі Мак сі ма Баг да но ві ча — на 10 (!) 

мо вах све ту. Усе яны ба га та і та ле на ві та 
ілюст ра ва ныя — са праўд ныя ра ры тэ ты, 
кры ні цы на тхнен ня для паэ таў і чы та чоў.

«На цыя не змо жа спраў дзіц ца і без гіс
то рыі. Ад сюль іні цы і ра ва ная Фон дам 
дзяр жаў ная пра гра ма «За мкі Бе ла ру сі». 
Аб’ ек ты яе, у пры ват нас ці, Галь шан скі і 
Люб чан скі за мкі, сён ня ак тыў на ад ра
джа юц ца. Што да ты чыць Галь шан ска га, 
то, уліч ва ю чы яго не над та доб ры стан, на 
ўзроў ні Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі 
бы ло пры ня та ра шэн не аб экс па на ван ні 
ру ін. Ідзе пра ца па кан сер ва цыі і част ко
вай рэ стаў ра цыі Галь шан скіх му роў. Уліч
ва ец ца так са ма, што за мак нель га «ада
рваць» ад мяс тэч ка Галь ша ны, з якім ён 
— ад но цэ лае. Пры тым, што галь шан ская 
за бу до ва па чат ку ХХ ст. вель мі доб ра за
ха ва ла ся, ра зам з зам кам яна — вы дат ны 
аб’ ект для ту рыз му.

У той жа час у Люб чан ска га зам ка — 
вы дат ныя перс пек ты вы для рэ стаў ра цыі. 
Па куль яна ажыц цяў ля ец ца на гра мад скіх 
па чат ках. Што год вяс ной тут збі ра юц ца 
ва лан цё ры, які мі кі руе Аляк сандр Пя чын
скі — ку ра тар па на ву ко вых да сле да ван
нях і рэ стаў ра цыі мес ца».

«Мы, бе ла ру сы, — па мяр коў ныя, як ка
жуць. Гэ та доб ра. Не бы лі б толь кі абы
яка выя. Ці ка ві лі ся б, усве дам ля лі мі ну лае, 
год на тры ма лі яго го нар — го нар на цыі. 
Ак цэн та ван не дзяр жа вы і на цыі па він на 
па чы нац ца з гіс то рыі. Я не ка жу пра вя лі
кую гіс то рыю ўсёй кра і ны, але пра гіс то
рыю кож най вёс кі, кож на га мяс тэч ка. Мы 
спраў дзім ся як на цыя та ды, ка лі кож ная 
вёс ка і мяс тэч ка бу дуць ве даць сва іх вы
біт ных лю дзей, якія тым ці ін шым чы нам 
вы зна ча лі яго лёс. Каб усім ім бы лі там 
пом ні кі, каб цяг ну лі ся ту ды лю дзі — там
тэй шыя і пры ез джыя. Каб не за рас та лі 
сцеж кі тра вой, а на ва кол ле — кус тоў ем».

Шля хі «ма лень кай» і «вя лі кай» гіс то
рыі — адзі ныя. Ка лі даць ім злу чыц ца, 
то не толь кі вё сак кі ну тых не бу дзе, але і 
сут насць Бе ла ру сі бу дзе глы бей шая і паў
ней шая, а вод гук у све це — да лей шы і 
мац ней шы. Не сён ня, дык заўт ра. На гэ та 
пра цу юць Бе ла рус кі фонд куль ту ры і яго 
стар шы ня.

Каб кус тоў ем не за рас ло
Дня мі ад зна чыў 75га до вы юбі лей Ула дзі мір Гі леп, стар шы ня Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры, 
Бе ла рус ка га ка мі тэ та Між на род най ра ды па ахове пом ні каў і гістарычных мяс ці н (ICOMOS),  
член праў лен ня На цы я наль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па спра вах ЮНЕС КА. Па він ша ваць 
юбі ля ра ў му зей Мак сі ма Баг да но ві ча (мес ца не вы пад ко вае: му зей ства раў ся пры ак тыў ным  
удзе ле Ула дзі мі ра Аляк санд ра ві ча) 12 са ка ві ка прый шлі сяб ры, ад на дум цы, ка ле гі, а так са ма  
мі ністр куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ба рыс Свят лоў.

Час чы таць

Заў сё ды ўраж вае ўмен не мас та ка і ды
зай не ра Ула дзі мі ра Цэс ле ра вы даць гле да чу 
квін тэ сэн цыю, сім вал з’я вы, па дзеі. Пры
ваб лі вае яго мас тац кае асэн са ван не жыц ця. 
На го дай за пы тац ца ў мас та ка пра вы бар кніг 
для чы тан ня ста ла ад на з яго мі ні я цюр, якія 
ўра за юц ца ў па мяць і пры му ша юць асэн соў
ваць іх шмат кроць, — «Пе гас ХХ ста год дзя». 
Сім ва лам паэ зіі стаў шкі лет ды на заў ра.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра гэ ты твор.
— На са мрэч гэ та ад на з тра гіч ных ра бот 

— пом нік Ман дэль шта му, Брод ска му і ўсім 
вя лі кім ра сій скім паэ там, жыц цё якіх аба
рва ла ся ў тым ста год дзі.

— Ва шы лю бі мыя аў та ры?
— Скла да на вы лу чыць ад ра зу. Сэ лін джэр, 

Мар кес. У апош нія га ды — Пя ле він.
— Ула дзі мір, ці шмат ча су ўда ец ца пра

вес ці з кні гай?
— Ня ма ча су на чы тан не, са праў ды. Па

ве ры це, на ват на пра цу ча су ня ма! Мне не 
ха пае 24 га дзін у су ткі.

— Мяр ку ю чы па апош няй вы стаў цы, не 
па ве ру. Лепш рас ка жы це, як пры хо дзіць 
да вас дру гое ды хан не. Што дае сі лы?

— Без умоў на, сын. Зра біць так, каб яму 
ўся го ха па ла, — га лоў ны сты мул. А ўво гу
ле пра ца — гэ та ру ці на. Ін шы ча ла век усё 
жыц цё пра цуе за стан ком. Ска жы це, як ён 
гэ та вы трым лі вае?

— Кні гі якіх аў та раў вы бі ра е це для  
сы на?

— Сын сам вы бі рае, я яму не на вяз ваю. 
На Но вы год па пра сіў кні гу «Са мыя вы со кія 
хма ра чо сы све ту» — і атры маў па да ру нак.

Воль га ПАЎ ЛЮ ЧЭН КА

шкі лет  
як сім вал паэ зіі

На  с т а с  ся ВЕС ЯЛУХА 

Ідэя ства рэн ня збор ні ка сту
дэнц кіх на ву ко вых ар ты ку лаў уз
нік ла ў 2010 го дзе, а іні цы я ты ва 
зы хо дзі ла ад Але ся Гор на га, які 
на той мо мант з’яў ляў ся стар шы
нёй Сту дэнц ка га на ву ко ва га та ва
рыст ва фа куль тэ та. На ства рэн не 
аль ма на ха на тхні ла на вед ван не 
Яге лон ска га ўні вер сі тэ та (Кра
каў) і Мін скай ду хоў най се мі на рыі 
(Жы ро ві чы). У гэ тых на ву чаль ных 
уста но вах сту дэн ты ма юць маг чы
масць дзя ліц ца сва і мі рас пра цоў
ка мі ў са ма стой на ар га ні за ва ных 

дру ка ва ных ор га нах. Па коль кі 
сту дэн ты фа куль тэ та гіс то рыі і 
са цы я ло гіі вя дуць да сле да ван ні ў 
роз ных на прам ках, па тэ мах кур
са вых і дып лом ных ра бот ро бяць 
свае не вя лі кія ад крыц ці, пра якія 
ве да юць па сут нас ці толь кі яны і 
іх на ву ко выя кі раў ні кі, то бы ло б 
спра вяд лі ва да па маг чы ім па дзя
ліц ца вы сно ва мі з больш шы ро кім 
ко лам чы та чоў.

Так, у 2010 го дзе ў свет вы хо
дзіць пер шае «Рэ ха мі нуў шчы ны» 
(па мя ці пра фе са ра Іва на Коў ке ля). 
Яго змест скла лі ра бо ты па роз ных 
пы тан нях ай чын най і су свет най 

гіс то рыі: раз віц цё кар та гра фіі ў 
ся рэд ня веч най Еў ро пе, эва лю цыя 
ры цар ства, ко саў ская праб ле ма 
ў Юга сла віі (1945 — 1990), дзі ця
чыя да мы ў Гро дзен скай воб лас ці 
ў 1944 — 1954 гг. Увай шлі і пуб лі
ка цыі, пры све ча ныя праб ле мам 
кры ні цаз наў ства і гіс та рыя гра фіі: 
Бар ку ла баў скі ле та піс як кры ні ца 
па вы ву чэн ні пры род ных ка та кліз
маў і іх на ступ стваў, гіс та рыч ныя 
по гля ды В. Лас тоў ска га і ін шыя. 
Раз дзел «Края знаў ства» скла лі ма
тэ ры я лы па гіс то рыі род ных мяс
цін сту дэн таў. У збор ні ку так са ма 
бы лі зме шча ны ар ты ку лы, пры
све ча ныя вы ву чэн ню эт на гра фіі 
і ге не а ло гіі. Раз дзел «Пер са на ліі» 
рас па вя даў пра лё сы зна ка мі тых і 
не вель мі асоб, якія змя ні лі гіс то
рыю Баць каў шчы ны ці све ту. Вы
дан не вы клі ка ла ста ноў чыя вод гу
кі як сту дэн таў, так і вы клад чы каў 

уні вер сі тэ та. Та му пра цу вы ра шы
лі пра цяг ваць.

2011 год — дру гі вы пуск «Рэ ха 
мі нуў шчы ны». У па раў на нні з па
пя рэд нім па шы ры ла ся тэ ма тыч
нае ко ла прад стаў ле ных ар ты ку
лаў, што, у сваю чар гу, пры вя ло да 
ўзнік нен ня но вых раз дзе лаў. Так, 
тут ужо ма ец ца «Ар хеа ло гія» з 
ад па вед ны мі пуб лі ка цы я мі, «Па
лі тыч ны лік без» з ана лі тыч ны мі 
пра ца мі па па лі тыч най сі ту а цыі 
ў Бе ла ру сі і све це. Тут мае мес ца 
і раз дзел, пры све ча ны перс пек
тыў на му кі рун ку да сле да ван ня 
ген дар най гіс то рыі, а ў ра ней шых 
раз дзе лах па вя лі чы ла ся коль касць 
ар ты ку лаў і па шы ры ла ся іх тэ ма
ты ка. Акра мя та го, у аль ма на ха 
ста ла больш аў та раў, бо на пра па
но ву ўзяць удзел у вы дан ні чар го
ва га вы пус ка што год ні ка ах вот на 
ад гук ну лі ся сту дэн ты з Бе ла рус

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та і 
Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі
тэ та імя А. С. Пуш кі на.

І вось — трэ ці вы пуск «Рэ ха мі
нуў шчы ны», ён ужо вы хо дзіць на 
між на род ны ўзро вень. Вы дан не 
скла лі ар ты ку лы сту дэн таў ГрДУ 
імя Я. Ку па лы, БДУ, Брэсц ка
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
А. С. Пуш кі на, Па лес ка га дзяр жаў
на га ўні вер сі тэ та, а так са ма Яге
лон ска га ўні вер сі тэ та ў Кра ка ве. 
Як і ра ней, у аль ма нах увай шлі ар
ты ку лы, звя за ныя з гіс та рыя гра фі
яй, кры ні цаз наў ствам, ген дар най 
гіс то ры яй і ін шыя, а іх тэ ма ты ка 
за кра нае роз ныя ас пек ты гіс то рыі: 
гіс то рыя яў рэй ска га на сель ніц тва 
на Бе ла ру сі, асноў ныя тэн дэн цыі 
раз віц ця кра і ны ў між ва ен ны пе
ры яд, гіс то рыя пча ляр ства, па ган
ства і фальк ло ру на Па лес сі, гіс то
рыя за ход ніх і паў днё вых сла вян.

што год нік для сту дэн таў
Сту дэн ты фа куль тэ та гіс то рыі і са цы я ло гіі 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та  
імя Ян кі Ку па лы зла дзі лі вы дан не аль ма на ха  
«Рэ ха мі нуў шчы ны». Не так даў но па ба чыў свет 
трэ ці вы пуск уні каль на га што год ні ка.
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Ка ця ры на  
СІМАН

Ка лі ў ро лі лі та ра тур на га 
кры ты ка вы сту пае па эт 
ці пра за ік, то, пэў на ж, 
заў сё ды ас но вай, 
фун да мен там яго вы сноў, 
пе ра ка нан няў з’яў ля юц ца 
суб’ ек тыў ныя пры хіль нас ці, 
улас ныя сім па тыі. Дрэн на 
гэ та ці доб ра... Ві даць, ад каз 
трэ ба да ваць у кож ным 
вы пад ку асоб на.
Хто ж ака заў ся ў по лі зро ку 
аў та ра кні гі «Па між ду хам 
і сло вам» і паэ та  
Юрыя Са па жко ва? 

Ка с  т усь ЛА  ДУЦЬ КА

Ва сіль Га дуль ка, На тал ля Ка за па
лян ская, На тал ля Куч мель, Тац ця на 
Шпар та ва, Алесь Ра за наў, Ак са
на Спрын чан, Ге надзь Ка зак, Іван 
Лаг ві но віч, Ле а нід Га лу бо віч, Ве ні
я мін Бла жэн ны, Ана толь Аў ру цін,  
Ра і са Ба ра ві ко ва, Алег Ждан, Алесь 
Ада мо віч, Лю боў Тур бі на... А яшчэ 
Юрый Мі хай ла віч уклю чыў у кні гу 
на рысдыя лог з Яў ге нам Еў ту шэн
кам, ар ты кул «Уро кі Ясе ні на», гу тар
ку з Джу лі а нам Барн сам (анг лій скі 
пісь мен нік, лаў рэ ат дзвюх Бу ке раў
скіх і Пу літ цэ раў скай прэ мій, аў тар 
дзе ся ці ра ма наў, якія доб
ра вя до мы ў све це), на
рысус па мін пра пуб лі цыс та  
Ра ма на Яро хі на (доў гія га ды ён 
пра ца ваў у ад дзе ле куль ту ры га зе ты  
«Со вет ская Белоруссия»)...

Кні га атры ма ла ся да стат ко ва 
шмат пла на вая і пры гэ тым не губ
ляе сва ёй цэ лас нас ці. Са бра ныя 
ра зам раз на жан ра выя ма тэ ры я лы 
свед чаць, што аў тар не толь кі па
эт і  лі та ра тур ны кры тык, а яшчэ і 
да свед ча ны і та ле на ві ты пуб лі цыст, 
жур на ліст, яко му ўлас ці вы піль
ны жыц цё вы і мас тац кі зрок. Гэ та 
першна перш па цвяр джа юць ста
рон кі, пры све ча ныя Я. Еў ту шэн ку, 
А. Ма кі ну (Анд рэй Яго ра віч — рус
кі і фран цуз скі пісь мен нік, які жы ве 
ў Фран цыі), Р. Яро хі ну, А. Бяс перс
тых. Тут вы яў ля ец ца і важ кая ры са 
Юрыя Мі хай ла ві ча як кры ты ка і як 
пуб лі цыс та ў ад ноль ка вай сту пе ні: 
яго не раў на душ ша, асэн са ван не той 
вы со кай сар дэч най, ду шэў най на
пру жа нас ці, што ру хае людзь мі, якія 
пра цу юць са сло вам.

Вось на рыспарт рэт «Ры цар пя ра» 
— пра Ра ма на Яро хі на. Да зво лю са
бе пра цы та ваць амаль што па ча так:  
«У яго (Яро хі на. — К. Л.) быў за кон рэ
дак тар скай эты кі: чы таць аб са лют на 

ўсе кні гі, на якія за каз ваў рэ цэн зіі 
ці тыя, што пры хо дзі лі са мі па са бе. 
На вед ваць усе кі на філь мы, спек так
лі, кан цэр ты ці мас тац кія вы стаў кі, 
пра якія іш ла раз мо ва ў ар ты ку лах, 
на ват ка лі пі са лі іх вя до мыя пра фе
сі я на лы, та кія, на прык лад, як Тац
ця на Ар ло ва, ці Дзі на Ма на е ва, ці 
Ба рыс Бур’ ян. У ма ёй не ма лой жур
на лісц кай прак ты цы не да во дзі ла ся 
больш су стра каць за гад чы ка ад дзе
лам куль ту ры ў ча со пі се ці га зе це, 
які ра біў бы гэ так...» У дыя ло гу з 
Яў ге нам Еў ту шэн кам, які ўпры го
жыў бы ста рон кі лю бо га пе ры я
дыч на га вы дан ня, Юрый Са па жкоў 
шмат ува гі на дае не столь кі паэ тыч
ным, твор чым ас пек там, коль кі рэ
чам, што звя за ны з рэ за нан сам ва
кол паэ тыч на га рад ка. Ха ця, ві даць, 
я не зу сім пра вы. У паэ зіі ўсё мае 
зна чэн не: і са мо сло ва вы ка за нае, і 
тое, як яно пас ля і чым ад гук нец ца. 
Звяр та ю чы ся да гіс то рыі вы ха ду ў 
свет паэ мы «Брац кая ГЭС» у ча со пі
се «Юность», да пуб лі ка цыі «Ма мы і 
ней трон най бом бы» ў «Нё ма не», Ю. 
Са па жкоў вы ма лёў вае жы вое аб ліч
ча паэ та, на гад вае пра та кія вар тас
ці са праўд най паэ зіі, як гра ма дзян
скасць, су гуч ча з ча сам. Аў тар кні гі 
звяр та ец ца і да вост рых мо ман таў, 
не ба іц ца спра чац ца са сва ім су раз
моў цам. Гэ тым дыя лог з Еў ту шэн
кам ста но віц ца асаб лі ва ці ка вым. 
Да рэ чы, у раз мо вы з рус кім паэ там, 
якая ад бы ла ся ў Ві цеб ску (там не ка
лі, у 1995 го дзе, бы ла і прэ зен та цыя 
ўкла дзе най Яў ге нам Аляк санд ра ві
чам ан та ло гіі «Стро фы ве ка»), ёсць 
і пра цяг. Ю. Са па жкоў для вы да вец
тва «Лі та ра ту ра і Мас тац тва» ўклаў 

кні гу вер шаў Еў ту шэн кі «Се рёж
ка оль хо вая». «...На прэ зен та цыю 
ў ста ліч ным До ме кі но з Аме ры кі 
пры ехаў зна ка мі ты аў тар. «Се рёж
ка...» раз ля це ла ся па Мін ску ў лі ча
ныя дні».

Ана толь Бяс перс тых — збі раль
нік эпі тэ таў да зна ка вых у жыц ці і 
мас тац тве слоў. Праў да, ты ра жы яго 
кніг, яго слоў ні каў не ду жа ўраж
лі выя: «Лю боў» — 30 эк зэмп ля раў, 
«Ве ра» — 10, «Пра лю боў і не толь
кі» — 40... Зда ва ла ся б, мо і не вар та 
пі саць у кні зе пра та ко га ад мыс ло
ва га ка лек цы я не ра. Але сва ім ка
рот кім тэкс там Юрый Мі хай ла віч 
здо леў эма цы я наль на і вель мі воб
раз на за васт рыць ува гу на вя лі кай 
і важ най спра ве. Фі ло лаг, ма ла ка
му вя до мы жы хар По лац ка Ана толь 
Бяс перс тых ро біць вы ключ на важ
ную для лі та ра ту ры, мо ва знаў ства, 
для чы та ча спра ву: ён пад су моў вае 
мас тац кі во пыт па пя рэд ні каў. Са
бра ныя ра зам, на прык лад, 3000 (тры 
ты ся чы!) эпі тэ таў да сло ва «лю боў» 
ста но вяц ца шко лай, вар тай ува
гі ўсіх, хто зай ма ец ца, хто спра буе 
зай мац ца паэ зі яй ці про зай. Шка да 
вось толь кі, што кні гі та кой — кні гі 
эпі тэ таў да ад на го сло ва — шы ро кі 
чы тач не мае.

Не раў на душ насць, жа дан не да
брац ца да іс нас ці кі ру юць Ю. Са
па жко вым і ў раз мо ве пра кні гу 
І. Мас ля ні цы най і М. Ба га дзя жа 
«Бе ла русь да ле та піс ная». Кры тык 
вы хо дзіць за ме жы рэ цэн зіі, раз
ва жае над тэ май «Вя ле са вай кні
гі» — спрэч най пер ша кры ні цы, да 
якой час та звяр та юц ца Іры на Мас
ля ні цы на і Мі ко ла Ба га дзяж. І пі ша 
пра плён іх пра цы Юрый Мі хай ла
віч з цеп лы нёй, як удзяч ны чы тач, 
які ад крыў неш та но вае: «У Іры ны 
Мас ля ні цы най і Мі ко лы Ба га дзя жа 
кож нае апа вя дан не пра на шых пра
шчу раў ча муне будзь ды ву чыць...» 
Вось і кні га Ю. Са па жко ва «Па між 
ду хам і сло вам» — з кніг, якія ву
чаць. У тым лі ку — і за ці каў ле на му 
стаў лен ню да зроб ле на га і здзейс
не на га ка ле га мі і па пя рэд ні ка мі па 
твор чым цэ ху.

Са по жков, Ю. М. 
Меж ду хом и сло вом: 
критические статьи, 
диалоги, эс се / Юрий Са-
по жков. — Минск: Лі та-
ра ту ра і Мас тац тва, 
2012. — 272 с.

Па пя ро выя ці 
элект рон ныя?

Вель мі час та мне да во дзіц ца чуць ад 
бліз кіх лю дзей і прос та зна ё мых: «Ну што ты 
пры ча пі ла ся да сва іх кніг! Яны па мі ра юць, 
хут ка ўсё за ме ніць ліч ба!» Шчы ра ка жу чы, я 
ўжо ста мі ла ся вы слу хоў ваць за ўва гі на гэ тую 
тэ му і амаль кож ны раз кі дац ца ў бой, як 
ста ры сал дат. Та му сён ня хо чац ца вы ка зац ца 
раз і на заўж ды: сяб ры, кні га ў сва ёй сут нас ці 
не па мрэ ні ко лі! Як ні дзіў на, але та ко га ж 
мер ка ван ня пры трым лі ва ец ца і Дэн Франк лін, 
рэ дак тар элект рон ных вы дан няў са ма га буй но га 
вы да вец ка га до ма Вя лі ка бры та ніі The Random 
House Group UK: «Ці па мі рае кла січ ная кні га? 
Так, але гэ та да ты чыць тых, для ка го яна ні ко лі 
і не жы ла».

Да вай це спа чат ку акрэс лім сут насць са мой 
праб ле мы, якой на са мрэч... ня ма. Па вя лі кім ра
хун ку, уся па ле мі ка раз горт ва ец ца толь кі ва кол 
пы тан ня зруч нас ці і пра грэ сіў нас ці, і зу сім не 
ўліч ва ец ца той факт, што пер ша чар го вым з’яў
ля ец ца пы тан не сва бо ды вы ба ру. Мяр куй це са
мі: хі ба мы, на бы ва ю чы ры дар ці план шэт, аба
вя за ны ад маў ляц ца ад па пя ро вых кніг? Не. А ці 
вар та чы та чутра ды цы я на ліс ту бег чы як чорт ад 
ла да ну ад ра зу, як толь кі ён па чуе сло ва злу чэн не 
«элект рон ная кні га»? Не ду маю. Тут хут чэй важ
ны псі ха ла гіч ны кам форт кож на га з нас і маг чы
масць спа лу чаць нось бі ты. Гэ та ні я кім чы нам не 
за мах на сак раль ную сут насць кні гі. Тым больш 
пры та кім рас кла дзе па да юц ца зу сім не да рэ чны
мі: на па ды абы ва це ляў, ка лі яны да вед ва юц ца, 
што я пра цую ў вы да вец тве. У гэ тым вы пад ку 
хо чац ца до сыць рэз ка вы ка зац ца: пава ша му, 
элект рон ныя кні гі рас туць га то выя на га лін ках 
ра бі ны?

Змя ня ец ца фор ма па да чы ма тэ ры я лу, але не 
сут насць за ха ван ня ін фар ма цыі ў ча се і пе ра да
ча яе ў ме жах до сыць шы ро кай пра сто ры. Да та
го ж, на фак це іс на ван ня вы да вец тваў гэ та ні як 
не ад бі ва ец ца. Бо ме на ві та яны пара ней ша му 
і ства ра юць кан тэнт.

Звяр нуў шы ся да пе ра ваг і не да хо паў, мы ба чым, 
што як ні сум на, але ў та кім уз вы ша наду хоў ным 
пы тан ні, як кніж ны біз нес, на пер шае мес ца вы
хо дзіць усё ж па няц це «біз нес». Што вы да вец, 
што чы тач — кож ны бу дзе лі чыць свае фі нан са
выя вы га ды ці ўжо стра ча ныя маг чы мас ці.

Кні га любін фар ма цый нік бу дзе ўсё ж схіль
ны эка но міць фі нан сы. Хоць ка лі га вор ка ідзе не 
пра да ра гое па да рун ка вае вы дан не на вы са ка 
 я кас най па пе ры, то пра прын цы по вую роз ні цу ў 
кош тах па між па пе рай і ліч бай ка заць не вы па
дае. Бо пра цу па пад рых тоў цы ру ка пі су да дру ку 
ні хто не ад мя няў. Пры гэ тым важ нае зна чэн не 
мае той факт, што па няц це «ты раж» у сег мен це 
элект рон ных кніг ад сут ні чае. Не па зайз дрос ціш 
лё су чы та чазпа пе ры, ка лі яму да вя дзец ца па
чуць у ад каз: да руй це, ты раж пра да дзе ны; пе ра
вы дан не кні гі маг чы ма (!) бу дзе, але час не вя до
мы; кні га апы ну ла ся не та кой за па тра ба ва най, і 
больш ня ма сэн су яе да дру коў ваць. Та кім чы нам, 
не за бы ва ем ся пра маг чы масць на сіць з са бой у 
тор бач цы лёг кую і вы тан ча ную вер сію цэ лай  
На цы я наль най біб лі я тэ кі.

Зда ва ла ся б, пе ра ва га на ба ку ліч бы. Пра віль
на, але част ко ва. Не вар та за бы вац ца, што заў
сё ды за ста нуц ца кні гі, вы пуск якіх на па пе ры 
бу дзе не аспрэч ным фак там: кні гі для ма лень
кіх дзе так, мас тац кія па да рун ка выя аль бо мы ці 
вы дан ні з раз дзе ла «Хо бі». Пры гэ тым у чы та
чоўна ва та раў ёсць маг чы масць ра біць па зна кі 
ў элект рон ным тэкс це, але ча мусь ці мно гія з нас 
лепш ус пры ма юць ін фар ма цыю ме на ві та з па пе
ры. Ды і ўсе мы па мя та ем не паў тор нае ад чу ван
не но вай кні гі ў ру ках, якая яшчэ пах не све жай 
дру кар скай фар бай...

Так што не су мня вай це ся: кні га прой дзе праз 
усе пе ра шко ды, злёг ку зме ніць свой убор, але  
за ста нец ца з на мі на заўж ды.

Пошук існасці

Прэзентацыя

Ма ры на ВЕС ЯЛУХА

У прэ зен та ва ным вы дан
ні ў на ву ко вапа пу ляр най 
фор ме апіс ва юц ца асноў
ныя ка тэ го рыі ста ра жыт
на рус ка га ўзбра ен ня, па
хо джан не, час і асаб лі вас
ці вы ка ры стан ня пэў ных 
ві даў на сту паль най зброі. 
Ад мет на і тое, што тэкст 
су пра ва джа ец ца шмат лі
кі мі ілюст ра цы я мі, вы са
ка я кас ны мі пра ма лёў ка мі, 

ка ля ро вы мі фо та здым ка мі 
най ці ка вей шых зна хо дак з 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

Як пад крэс ліў Мі ка лай 
Пла він скі, вы дан не раз
лі ча на на шы ро кае ко ла 
чы та чоў — ад ста рэй шых 
школь ні каў да сту дэн таў
гіс то ры каў і на ву коў цаў. 
Яшчэ больш шы ро кай 
па тэн цы яль ную аў ды то
рыю кні гі ро біць той факт, 
што ў на шай кра і не вы да

дзе на ня шмат ра бот, 
пры све ча ных ва ен най 
гіс то рыі. На ту раль на, тэ
ма ўзбра ен ня до сыць вуз
кая, але сён ня пра цуе ня
ма ла клу баў рэ кан струк
цыі, шмат лю дзей, за ці
каў ле ных гэ тым ас пек там 
на шай мі нуў шчы ны. Як 
рас па вёў аў тар, чы та
чом вы дан ня мо жа стаць 
і жы хар Маск вы, Санкт 
Пе цяр бур га, Кі е ва.

У но вай вы да вец кай 
серыі ўжо рых ту ец ца кні
га Змі це ра Мац вей чы ка, 
пры све ча ная паў стан ню 
1863 го да на Бе ла ру сі. 
У цэнт ры ўва гі аў та раў 
на ступ ных кніг апы нуц ца 
Паў ноч ная вай на і Клец кая 
біт ва.

З гіс то рыі зброі
У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
сён ня прай шла прэ зен та цыя но вай на ву ко вапа пу ляр най кні гі 
кан ды да та гіс та рыч ных на вук Мі ка лая Пла він ска га «Уз бра ен не 
бе ла рус кіх зем ляў Х — ХІ ІІ ста год дзяў», а так са ма кніж най се рыі, 
пры све ча най ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі.
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Денис МА Р ТИНОВИЧ

По мнению большинства лю дей, ус пех тре
бу ет не ве ро ят ных усилий и жертв. Марк Фи
шер считает, что мож но по лу чать боль ше, ра
бо тая мень ше. Ма ло то го, мож но удвоить или 
да же утроить своё состояние, ничем не жерт
вуя и по лу чая исключительно удовольствие.

Фишер родился в ка над ском Мон ре а ле, 
изучал философию и литературу, не сколь
ко лет ра бо тал в издательской сфе ре. Все
мирную известность он приобрёл по сле 
вы хо да в свет философской притчи «Но
воиспечённый миллионер». Свы ше двух 
миллионов эк земп ля ров этой книги бы ло 
про да но бо лее чем в 30 стра нах мира, вклю
чая Японию, Германию, Италию, Испанию, 
Россию, Великобританию, Норвегию, Шве
цию, Китай, Грецию, Ко рею и др. Фишер яв ля ет ся 
авто ром многочисленных бест сел ле ров — ро ма нов, 
эс се, сценариев фильмов, в том числе книг «Сек рет 
миллионера» и «Игрок в гольф и миллионер».

Но вая книга — «Ленивый мил
лионер». Эпиграфом к ней яв ля
ют ся сло ва Ле о нар до да Винчи:  
«Достигают боль ше го, ког да ра бо та ют 
мень ше». В пер вой гла ве М. Фишер 
приводит шутливые сло ва не мец
ко го ге не ра ла фон Манш тей на о не
скольких типах немецких офицеров. 
К чет вёр то му из них последний от
нёс «умных и ленивых офицеров», 
они... до лжны занимать руководя
щие пос ты.

Канадский писатель пред ла га ет 
практические со ве ты по достиже
нию ус пе ха, ко то рые «спря та ны» уже 
в названиях глав. Таким об ра зом, 
ленивый миллионер «на стро ен по

зитивно», «всег да ста ра ет ся платить по минимуму», 
«экономит без ущерба для се бя», «живёт с раз ма
хом, не тра тя деньги» и «до ве ря ет сво ей интуиции».  
По про буй те, идеи Фишера ра бо та ют!

Денис 
МА Р ТИНОВИЧ

Композитор и пе вец 
Игорь Кор не люк ра но уе хал 
из род но го Брес та. Воз мож
но, об этом го ро де он вспо
минал, ког да писал пес ню 
для фильма «Бандитский 
Пе тер бург», в ко то рой есть 
такие сло ва: «Ночь и тиши
на, дан ная на век, // Дождь, 
а мо жет быть, па да ет снег, 
// Всё рав но, бес ко неч ной 
над еж дой сог рет, // Я вдали 
вижу го род, ко то ро го нет...» 
Но ус пех на ше го соотече
ственника был бы не воз мо
жен без твор чест ва Анд рея 
Константинова. Именно он 
придумал историю, ко то
рая лег ла в ос но ву фильма.

Писатель, сценарист, 
публицист, Константинов 
закончил Вос точ ный фа
куль тет Ленинградского 
университета, ра бо тал во
ен ным переводчиком в 
Юж ном Йе ме не и Ливии. 
Уволившись по сле рас па да 
СССР из армии, Констан
тинов за ня лся журнали
стикой. Те мой его исследо

ваний стал криминальный 
мир. Уже в 1993 го ду в 
Швеции вы шла его пер
вая книга «Прес туп ный 
мир России». Российскому 
читателю Константинов 
стал известен в следую
щем го ду, ког да на книж
ных прилавках появились 
«Бандитский Пе тер бург» 
и «Ад во кат». С 1998 го да 
он яв ля ет ся ге не раль ным 
директором и глав ным ре
дак то ром информационно
аналитического Аген тства 
журналистских расследова
ний, ку да вхо дят не сколь
ко га зет, жур нал «Го род
812» и интернетпор тал 
«Фон тан ка.Ру».

Од нов ре мен но Констан
тинов про дол жа ет ра бо
тать над новыми книгами. 
Последним по времени 
ста ло издание «Бандит
ская Россия». Как утверж
да ет автор, «Русь слави
лась разбойниками всег да.  
В са мом этом сло ве за ло же
на не кая романтика, не слу
чай но о разбойниках сло же
но столь ко ле генд и пе сен». 
По это му повествование ве

дёт ся со вре мён Киевской 
Руси. Ра зу ме ет ся, от дель
ные раз де лы посвящены 
Мос ков ско му кня жест ву и 
цар ству, Российской импе
рии. Не обой дён внимани
ем и Советский Со юз. Но в 
цент ре всё же сов ре мен ные 
российские реалии. Чита
тели ста но вят ся свидете
лями эпохи, ко то рую по
том на зо вут «лихие 90е». 
Дерзкие ограбления, леде
нящие ду шу преступления, 
воровские сходки, а так же 
примеры сотрудничества 
российской власти и кри
минальных авторитетов. 
Ко ро че го во ря, сплош ная 
«Бригада».

Преступления и наказания

Данила А Р ТИМОВИЧ

Вадим Елфимов — не последний че ло век 
в бел орус ской элите. Уро же нец Кишинёва, 
он закончил фа куль тет меж ду на род ных от
ношений Киевского университета, защитил 
кандидатскую диссертацию. До цент ка фед
ры политических на ук Академии управле
ния при Президенте Республики Бе ла русь. А 
так же ведущий оте чест вен ных те ле пе ре дач 
(«Траектория», «Вок руг пла не ты», ко то рая 
победила в пер вом национальном кон кур се 
«Телевершина», и «Боль шая политика»).

При этом Елфимов с дет ства меч тал 
стать писателем. По его соб ствен но му 
утверждению, в дет стве он написал рас сказ 

и направил 
в известный 
жур нал «Мо
ло дая гвар
дия». «В от вет 
прислали до
воль но бла го
же ла тель ную 
р е ц е н з и ю , 
— признавал
ся Елфимов. 
— Пра вда, 
рас сказ не на
печатали, но я 
не обиделся, 
решил, как 
мне и совето

вали, боль ше ра бо тать над со бой». В бо лее 
зре лом воз рас те он на чал писать детективы.

В своих рассуждениях Вадим Елфи
мов отталкивается от мнения Бер нар
да Шоу, ко то рый пред ре кал: детективы 
убьют литературу. «Од на ко сей час они 
— единственное, что ещё мас со во читает
ся: так, мо жет, они и спа сут литературу?» 
Не сколь ко детективов авто ра было опу
бликовано в России под псевдонимом  
Вадим Вершинин. Ро ман «Серь ёз ные люди 
так не де ла ют» вы шел под настоящей фа
милией авто ра в серии «Сов ре мен ный де
тектив».

...И бронированный «Мер се дес» от смер
ти не спа сёт, если она ходит по пя там. Ме
диамагнат Мар ков по прозвищу Старик же
лез ной ру кой правил прес сой, без жа лост но 
уничтожая кон ку рен тов. Ка за лось, что у не
го прос то не ос та лось серь ёз ных вра гов. Кто 
же тог да направил на Мар ко ва ру ку смерти, 
с та кой лёг костью проломившей хва лё ную 
не мец кую бро ню? Все ду ма ют, что гибель 
Старика — это прос тая слу чай ность, рок, 
нависший над медиаимперией. Но извест
ный журналист Анд рей Соболин всё же 
раз гля дел лицо это го «фа ту ма» — страш
но го уро да с пистолетом в ру ке. Он опере
дил убийцу все го на мгновение и ос тал ся 
жив. Те перь ему предстоит спасти юную 
На стю Мар ко ву, единственную наследницу 
прок ля той империи...

Детективы спа сут 
литературу?

Максим 
БА Р Ы Ш Н И КОВ

Ру беж ХІХ — ХХ ве
ков стал поистине зо ло
тым для Ве ны, чьё на
селение достигло двух 
миллионов че ло век. Сто
лица АвстроВен гер ской 
империи, занимавшей 
территорию сов ре мен
ных Австрии, Венгрии, 
Чехии, Словакии, Румы
нии и республик быв
шей Югославии, яв ля
лась общепризнанным 
цент ром куль ту ры и ис
кусства. Мировой сла вой 
пользовались Венский 
университет и Академия 
на ук. Это «зо ло той век 
опе рет ты», ког да творил 
Иоганн Штра уссын.

Писатель Джон Сидни 
Джонс переносит нас в 
1898 год. Вне зап но «Зо
ло тая Ве на» становится 
подмостками, на ко то рых 
таинственный убийца 
ра зы гры ва ет кро ва вую 
дра му... Полиция нахо
дит всё но вые и но вые 

изуродованные тру пы в 
пар ке развлечений Пра
тер. Служители за ко на 
пы та ют ся ухватиться 
за лю бую ниточку — и 
ею становится связь од
ной из убитых с вели
ким Гус та вом Климтом. 
Полиция го то ва взять ся 
за эту версию: скан даль
ный художник бо ге мы 
отлично подходит на 
роль преступника. Од на
ко у Климта есть друзья.  
И среди них — блестящий 
ад во кат Карл Вер тен и ле
ген дар ный криминалист 
Ганс Гросс. Они начина
ют соб ствен ное рассле
дование, что бы не прос то  
оп рав дать художника, но 
и найти настоящего убий
цу... Об этом по вест ву ет 
ро ман «Пус тое зер ка ло».

Во вто ром произведе
нии, «Реквием по Ве не», 
ктото пы та ет ся убить 
великого композитора 
и дирижёра Гус та ва Ма
ле ра. Ху же то го, Ма лер, 
воз мож но, не пер вый 
гений, с ко то рым стре

мится раз де лать ся не
известный преступник. 
Полиция демонстрирует 
по лное бессилие, и не
вес та композитора, свет
ская красавица Аль ма 
Шиндлер, обращается к 
Вер те ну и Грос су с прось
бой защитить жениха.  
С учё том то го, что Ма лер 
прожил до 1911 го да,  
де ло до лжно закончиться 
счастливо. Но каким  
об ра зом?

В интерьерах «зо ло той Ве ны»

Как лениться и стать миллионером

Данила А Р Т И М ОВ И Ч

Личность От то фон Бисмарка яв ля ет ся од ной из клю
че вых для понимания ев ро пей ской истории вто рой по
ловины ХІХ ве ка. Вплоть до 1860х го дов Германия не 
существовала как единое го су дар ство. На её сов ре мен
ной территории рас по ла гал ся ряд круп ных и мелких го
су дар ствен ных образований, са мым могущественным 
из ко то рых бы ла Пруссия. Став её канц ле ром в 1862 

го ду, Бисмарк мень ше чем за де сять лет соз дал мощную Гер ман скую империю, ко
то рую по зднее стали на зы вать Вто рым рей хом (пер вый относится к вре ме нам им
ператора Фридриха Бар ба рос сы).

Одним из лучших примеров рус ско го исторического ро ма на, в ко то ром бы ла 
предс тав ле на личность Бисмарка, до лгое вре мя бы ла книга «Битва же лез ных канц
ле ров» Валентина Пикуля. Цент раль ным в ней яв ля ет ся противостояние меж ду 
Бисмарком и канц ле ром Российской империи Алек санд ром Гор ча ко вым, каж дый 
из ко то рых стремился восстановить главенствующее положение своих стран в Ев
ро пе.

Не да вно От то фон Бисмарк стал ге ро ем но во го исторического ро ма на. Его ав
тор, Эду ард То поль, родился в Ба ку, ра бо тал в ря де советских га зет. В 1978 го ду 
эмигрировал в США. Сво ей популярности он во мно гом обя зан ро ма нам «Журна
лист для Бреж не ва» (1981) и «Крас ная площадь» (1983), написанным сов мест но с 
Фридрихом Незнанским. В них автор представил свою версию отношений внутри 
со вет ской партийной элиты.

Но вая книга То по ля «Бисмарк. Рус ская лю бовь же лез но го канц ле ра» посвяще
на истории любви канц ле ра и рус ской княгини Екатерины Ор ло войТру бец кой. 
Как утверж да ют исследователи, отношения меж ду ними мож но охарактеризовать 
лишь как крат ков ре мен ное увлечение, ку рорт ный ро ман, случившийся во вре мя 
от ды ха во фран цуз ском Биаррице. Впро чем, кто слу ша ет историков, ког да раз го
вор идёт о любви? «Бисмарк входит в ку пе. Кэтти смотрит на не го... Бисмарк запи
рает ку пе и поворачивается к ней, <...> опус ка ет ся пе ред ней на колени. Снаружи 
ярост ный дождь бьёт в ок но ку пе, летящего в рай».

лю бовь 
же лез но го канц ле ра
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Вя ча  слаў РА  ГОЙ ША

На пры кан цы мі ну ла га го да вя до ма му 
поль ска му бе ла ру сіс ту з Вроц ла ва, док та ру 
га бі лі та ва на му, пра фе са ру Тэ ле сфо ру По
зьня ку споў ні ла ся 80 га доў. «ЛіМ» ад зна чыў 
гэ ты юбі лей ар ты ку лам «Сла віст, на ро джа
ны Бе ла рус сю» (№ 49, 7 снеж ня 2012 г.), за 
што, да рэ чы, у спе цы яль на да сла ным ліс це 
юбі ляр сар дэч на па дзя ка ваў мне як аў та ру 
ар ты ку ла, а так са ма «ўсім па ва жа ным зем
ля кам і пер са наль на — ша ноў най га зе це».

У сва ім ар ты ку ле я згад ваў пра пры езд 
Тэ ле сфо ра По зьня ка ў 1972 г. у Мінск на 
кан фе рэн цыю МАП РЯЛ (Між на род ная аса
цы я цыя вы клад чы каў рус кай мо вы і лі та ра
ту ры), су стрэ чу яго з Ян кам Бры лём і Але
сем Ада мо ві чам. У ліс та ван ні з ша ноў ным 
пра фе са рам я, зра зу ме ла, не мог не па ці
ка віц ца, ці не зна хо дзяц ца ў яго ся мей ным 
ар хі ве ліс ты гэ тых пісь мен ні каў. Ака за ла ся, 
за ха ва лі ся два ліс ты і паш тоў ка ад на ша га 
слын на га пра за іка, кла сі ка но вай бе ла рус
кай лі та ра ту ры Іва на Ан то на ві ча Бры ля. З 
да зво лу ад ра са та і з ад па вед ным ка мен та
ры ем пра па ну ем ва шай ува зе.

Зра зу ме ла, перш чым пра па ноў ваць га зе
це апуб лі ка ваць гэ тыя ліс ты, мне за ха це ла ся 
асоб ныя мо ман ты ў іх удак лад ніць. У пры
ват нас ці, пра якую «сяб роў скую спрэч ку ва
кол Талс то га і Да ста еў ска га» Іван Ан то на віч 
ус па мі нае? І вось што вы свет лі ла ся. Тэ ле сфор 
По зьняк на кан фе рэн цыі МАП РЯЛ вы сту
паў з дак ла дам «Да ста еў скі ў рус кай са вец кай 
про зе». Дак лад вы клі каў да во лі ажыў ле ную 
дыс ку сію, і не толь кі на са мой кан фе рэн
цыі, але і пры су стрэ чы дак лад чы ка ў ну ма
ры гас ці ні цы «Мінск» з Але сем Ада мо ві чам 
і Ян кам Бры лём, апан та ны мі пры хіль ні ка мі 
твор час ці і асо бы Льва Талс то га. У тыя дні, 
як зга даў у сва ім ліс це да мя не По зьняк, Ян ка 
Брыль, Алесь Ада мо віч і Ула дзі мір Ка лес нік 
ак тыў на збі ра лі ма тэ ры ял для сва ёй кніж кі 
«Я — з вог нен най вёс кі...», толь кі што вяр ну
лі ся з ванд роў кі. Та му ад ра зу «раз га ва ры лі ся 
пра страш ны лёс жы ха роў спа ле ных вё сак. Я 
ўспом ніў, што ня ма ла і ма іх сва я коў з Ві лей
шчы ны за гі ну ла ў та кіх са мых па ку тах. Між 
ін шым, так зга рэ ла ўся сям’я, ра зам з ма лы мі 
дзець мі, май го дзядзь кі Адоль фа Га сін ска га 
з за сцен ка Да ма но ва, што па між Ві лей кай і 
Ма ла дзеч нам, сям’я дзядзь кі Яна Ма тош кі — 
лес ні ка з Ільі, дзядзь ка Юль ян Ла ба чэў скі з 
вёс кі Ка пі шча, што над Вял лёй, і інш.» І да лей 
Тэ ле сфор По зьняк пры гад вае: «Мы па ста ві лі 
ста рое як свет пы тан не: ад куль зло у све це, у 
ча ла ве ку? Я ўсё на стой ваў на тым, што на гэ
та пы тан не без Да ста еў ска га зда валь ня ю ча га 
ад ка зу ні хто не мо жа даць. Што, маў ляў, тут 
не толь кі трэ ба ўліч ваць са цы яль ныя пры
чы ны, але ж і псі ха ла гіч ныя, ідэй ныя і шмат 
ін шых». У той жа час «Ян ка Брыль на ціс каў 
на зда ро вы, ма жор ны лейт ма тыў талс тоў
ска га све та ўспры ман ня, без хво ра га са да
ма за хіз му аў та ра «Бра тоў Ка ра ма за вых». Як 
вя до ма, пі ша По зьняк, «неш та з ат мас фе ры 
Да ста еў ска га тра пі ла ў не ка то рыя ка мен та ры 
да ку мен таль най кні гі «Я з вог нен най вёс кі...». 
Аб гэ тым хі ба ду маў Брыль, ка лі ўспа мі наў у 
ліс це на шы мін скія дыс ку сіі».

Да гэ тых зга дак да даць трэ ба хі ба што 
адзін не вя лі кі штрых: вы да вец кую (унут ра
ную, за кры тую) рэ цэн зію на поль скі пе ра
клад «Я з вог нен най вёс кі...» для вы да вец тва 
PAX (кні га вый шла ў 1978 го дзе ў пе ра кла
дзе М. Ка на но ві ча і Е. Літ ві ню ка) пі саў не 
х то ін шы, як той жа Тэ ле сфор По зьняк.

Дру гое, што мя не ці ка ві ла: ці да вя ло ся 
ха ця б яшчэ раз су стрэц ца поль ска му пра
фе са ру з Ян кам Бры лём? Іван Ан то на віч 
у сва ім ліс це па ве дам ляў пра маг чы масць 
та кой су стрэ чы ў Поль шчы, спа дзя ваў
ся, што, «ча го доб ра га, і ва Ўроц лаў удас ца 
за гля нуць», у го рад, дзе жыў яго ад ра сат. 
Аказ ва ец ца, яны са праў ды су стрэ лі ся. Але 
не ў Вроц ла ве, а — праз не каль кі год пас ля 
пер шай, мін скай, су стрэ чы — у го ра дзе Зя
лё на Гу ра, на за ха дзе Поль шчы. Са вец кую  
пісь мен ніц кую дэ ле га цыю, у склад якой 
ува хо дзіў і Ян ка Брыль і якой апе ка ваў ся 
Са юз поль скіх пісь мен ні каў, па вез лі та ды ў 
гэ ты го рад. Там як раз пра хо дзіў фес ты валь 
са вец кай пес ні, а па ра лель на ў мяс цо вым 
пе дінс ты ту це (паз ней ён быў пе ра тво ра ны 
ва ўні вер сі тэт) — на ву ко вы сім по зі ум. Як 
зга даў По зьняк, Ян ка Брыль пры сут ні чаў на 
яго дак ла дзе, «ся дзеў у пер шым ра дзе, апла
дзі ра ваў. Я ж га ва рыў на тэ му «Ян ка Ку па ла 
і поль ская куль ту ра». Лейт ма ты вам свай го 
вы ступ лен ня я та ды ўзяў верш паэ та «Хто 
ты гэт кі?» — як вель мі глы бо кі пе рыф раз 
поль ска га вер ша Ула дыс ла ва Бэл зы «Kto ty 
jestes??» Пас ля дак ла да ў ка рот кай гу тар цы 
Ян ка Брыль ус пом ніў на шу мін скую су стрэ
чу. Праз ней кі час я атры маў ад яго па ру ліс
тоў, да слаў ён мне ад ну ці дзве кніж кі сва іх 
мі ні я цюр з да ра валь ны мі над пі са мі, якія я 
пе ра даў у біб лі я тэ ку на ша га Ін сты ту та сла
вян скай фі ла ло гіі... На жаль, Ян ка Брыль у 
Вроц ла ве не быў».

І на за кан чэн не — ад но вы каз ван не як 
пад су ма ван не аў та ка мен та рыя Тэ ле сфо ра 
По зьня ка да ліс тоў Ян кі Бры ля. За кан чва
ю чы ня даў ні ліст да мя не, ён на пі саў: «Па
зна ё міў шы ся з Ян кам Бры лём, чы та ю чы, а 
пас ля і слу ха ю чы яго па ра дыё, я яшчэ раз 
упэў ніў ся ў вы со кай пісь мен ніц кай куль ту
ры гэ та га твор цы, а так са ма ў вя лі кай ро лі 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ў ду хоў ным ад ра
джэн ні бе ла рус ка га на ро да».

Ян ка Брыль пі ша  
да Тэ ле сфо ра По зьня ка...

8.ІХ.72
Па ва жа ны та ва рыш По зьняк!
Пра шу пра ба чэн ня, што на Ваш мі лы 

ліст ад каз ваю з та кім спаз нен нем. У сваё 
апраў дан не ска жу, што доў гі час не быў 
до ма, — прай шоў па ені сеі ад Крас на яр ска 
аж за па ляр ны круг, у Ду дзін ку, за тым цяг-
ні ком «са май паў ноч най у све це» чы гун кі 
ў сла ву ты На рыльск, та ды вер та лё там у 
тунд ру... Эк зо ты ка! Пас ля ез дзіў з жон кай 
і сы нам у Ка лі нінг рад і ін шыя мяс ці ны бы-
лой Ус ход няй Пру сіі.

Дня мі мой друг Алесь Ада мо віч па слаў 
Вам сваю кніж ку пра Кузь му Чор на га, дзе 
ёсць сёе-тое пра Ва ша га (і на ша га) лю бі-
ма га Да ста еў ска га. Ду маю, што Вы ўжо 
атры ма лі яе.

Вы да рэм на про сі це за сваю бе ла рус кую 
мо ву пра ба чэн ня, — яна зу сім пры стой-
ная. Трэ ба яшчэ больш чы таць на шай  
лі та ра ту ры, час цей бы ваць у род ных мяс-
ці нах. Ка лі Вас што ці ка віць з на шай лі-
та ра ту ры — на пі шы це мне, і я з пры ем- 
 нас цю па ста ра юся быць ка рыс ным для Вас. 
Друж ба па він на быць дзе ла вой і ка рыс най.

Я так са ма з пры ем нас цю ўспа мі наю на-
шу мін скую су стрэ чу, на шу сяб роў скую 
спрэч ку ва кол Талс то га і Да ста еў ска га. 
Дай бог нам час цей так спра чац ца!

Маг чы ма, у гэ тым го дзе мне да вя дзец-
ца тра піць у Поль шчу — па за пра шэн ню 
«Ло дзін ска га вы да вец тва» (якое вы да ла 
ле тась кні гу ма іх апа вя дан няў). А то, ча го 
доб ра га, і ва Ўроц лаў удас ца за гля нуць. Ка-
заў жа наш Якуб Ко лас: «Ха дзіў раз дзядзь-
ка наш у Пру сы. Ку ды не тра пяць бе ла ру-
сы!..» ра ды бу ду па ба чыц ца з Ва мі, да ра гі 
Тэ ле сфар.

А па куль што — ад ду шы жа даю ўся го 
най леп ша га.

Ян ка Брыль
15.І.76
Да ра гі па не Тэ ле сфар!
Сар дэч на дзя кую за сяб роў скія па жа дан-

ні і шчы ра жа даю Вам уся го най леп ша га!
А доб ра так — Пан пі ша да мя не па-

бе ла рус ку, а я на сва ёй «кры ху ста ра свец-
кай» — як пі саў пра тое адзін з вар шаў-
скіх жур на ліс таў — па-поль ску да Па на.

Я ах вот на ві таў бы Па на яшчэ і яшчэ 
раз у Мін ску, бо над та мі ла ўспа мі наю 
на шу су стрэ чу і дыс ку сію «Талс той— 
Да ста еў скі»...

На ра зе — ві тан не, па ва га і сім па тыя!
Ян ка Брыль

(Ары гі нал гэ та га ліс та на пі са ны  
паполь ску. Пе ра клад мой. — В. Р.)

19.І.82
Па ва жа ны дру жа!
Толь кі ўчо ра атры маў Ва ша мі лае 

пісь мо з доб ры мі па жа дан ня мі. Шчы ра 
дзя кую і, у сваю чар гу, жа даю Вам і Ва-
шым бліз кім уся го най леп ша га.

Ян ка Брыль

На асоб ні ку, што за хоў ва ец ца ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 
Бе ла ру сі, — пя чат ка Latvіjas Valsts Bіblіoteka (Лат вій ская 
на цы я наль ная бі бі я тэ ка), вок лад ка пе ра кле е ная, ліс ты 
па жаў це лі... На пі са най бе ла рус кай ла цін кай кні зе,  
што бы ла вы да дзе на су пол кай «За гля не сон ца і ў на ша 
ва кон ца» і на дру ка ва на ў Пе цяр бур гу, у дру кар ні 
К. Пянт коў ска га, сё ле та спаў ня ец ца 100 год. Гэ та збор нік 
лі рыч ных мі ні я цюр — ім прэ сій Зміт ра ка Бя ду лі «Abrazkі».

Ма ры на ВЕС ЯЛУХА

Кні га, ды і сам жанр аб раз коў, з’яў ля юц ца па сут нас ці ма ні фес там ім прэ
сі я ніз му ў бе ла рус кай лі та ра ту ры. Па га дзі це ся, гу чыць па ра дак саль на: вя до
ма, што ім прэ сі я нізм не склаў ся як асоб ны лі та ра тур ны кі ру нак, не ка то рыя 
яго ры сы знай шлі ад люст ра ван не ў на ту ра ліз ме і сім ва ліз ме. Не цал кам ён 
афор міў ся і ў му зы цы, стаў шы ад ной з плы няў му зыч на га ма дэр ну. Дык вось, 
па ра докс у тым, што ў бе ла рус кай лі та ра ту ры, як і ў му зы цы, ім прэ сі я нізм 
стаў ад ной з мас тац кіх стра тэ гій, якой ка рыс та лі ся ма дэр ніс ты, бо па вод ле 
Ан то на Луц ке ві ча, ма дэр ніс та мі мож на сме ла на зваць на шых не ара ман ты
каў. Зміт рок Бя ду ля — адзін з іх. Але кні га «Аб раз кі» ха вае яшчэ не каль кі 
па ра док саў.

Па ра докс 1. Ма дэр но вую лі та ра ту ру цал кам зра зу мець мо жа толь кі доб ра 
пад рых та ва ны чы тач, асаб лі ва ка лі га вор ка ідзе пра про зу. У ім прэ сі я ніз ме 
та кі раз лік на ак тыў ную зва рот ную рэ ак цыю яшчэ боль шы: аў тар спа дзя ец ца, 
што чы тач ве дае, ра зу мее, па знае на строй, воб раз і ў сва ім уяў лен ні сам усё 
да ду мае. Ці ка вы мо мант: аб раз кі Бя ду лі пас ля вы дан ня асоб най кні гай бы лі 
цал кам пе ра дру ка ва ныя ў аль ма на ху «Ма ла дая Бе ла русь» ужо ў 1914 го дзе. 
Зна чыць, яны вы клі ка лі шчы рую ці ка васць чы та ча. На фо не агуль най за ці каў
ле нас ці паэ зі яй і про зай, на блі жа най да фальк ло ру, та кі ін та рэс вы гля дае до
сыць дзіў на. Ад нак уся му ёсць тлу ма чэн не, яго мож на знай сці і ў лё се аў та ра, 
і ў яго лі та ра тур ным крэ да. Так, Мак сім Га рэц кі ў «Гіс то рыі бе ла рус кае лі та
ра ту ры» пра Зміт ра ка Бя ду лю пі ша: «Жыў ён з ся ля на міра бо чы мі на ўлон ні 
пры ро ды і спаў з вар таў ні ка мі ў буд цы на ва дзе ці на бе ра зе пры вог ні шчы і 
тут на слу хаў ся бе ла рус кіх ка зак, пе сень, на гля дзеў ся ча роў ных аб раз коў бе
ла рус кае пры ро ды і доб ра па зна ё міў ся з жыц цёмбыц цём се ля ні на». Ды і сам 
аў тар сцвяр джае: «Кож нае сло ва маё — шчы ры ўспа мін убо гай вёс кі. Кож ны 
ра док ма ёй пес ні — ма лю нак пе ра жы ван няў га рот на га прос та га бе ла ру са».

Ад мет насць про зы З. Бя ду лі і ў мо ве, яе так са ма за ўва жае М. Га рэц кі: «Уклад 
мо вы тут — сты лі за ва ны, воб ра зы — бе ла рус кія, але так са ма агор ну тыя на ў
мыс най сты лі за ва нас цю і па ка за ныя быц цам праз ней кае не бе ла рус кае шкло». 
Вось так і скла ла ся ма за і ка пос пе ху: шчы рае су пер ажы ван не бе ла ру сам, сты
лі за ва ная мо ва, зна ё мыя тэ мы і воб ра зы, а яшчэ — не ад на ра зо вае сцвяр джэн
не па сту ла та «прос ты — зна чыць доб ры», як, на прык лад, у аб раз ку «Ля ва
пен най га ры»: «Прос тыя вель мі лю дзі яны: ве раць на ват у ня чыс тую сі лу ды, 
шчы ра мо ля чы ся, не звы чай на га цу да ча ка юць... Доб рыя лю дзі яны! Апош ні 
ка ва лак хле ба ад да юць жаб ра ку на да ро зе...» Пра бе ла ру саў жа!

Па ра докс 2. У бя ду леў скіх аб раз ках ле ген ды, пад ан ні дзіў ным чы нам пе
ра пля та юц ца з сум най та га час най рэ ча іс нас цю, ды на столь кі дзіў на, што па 
сут нас ці цал кам ад моў ныя воб ра зы пе ра тва ра юц ца ў цал кам ста ноў чыя. 
Да пры кла ду, у аб раз ку «Як па мру...»: «Як па мру, хай асі на вы кол у кур ган 
мой доўб няй ду бо вай за го няць, бо ду ша мая лю дзям па вёс ках су па кою не 
дасць...» Ад ра зу пры гад ва юц ца ле ген ды пра вам пі раў, пя рэ ва рат няў і ін шую 
не чысць, але аў тар сме ла гу ляе з гэ тым страш ным воб ра зам і пі ша да лей: «...і 
ду ша мая не су па ко іц ца... Па куль лю дзі свят ла сон ца не ўба чуць...» Зра зу
ме ла, што та ко га доб ра га ду хааба рон цу не трэ ба ба яц ца, і кол у яго ма гі лу 
ні хто за бі ваць не бу дзе.

Да рэ чы, вер нем ся яшчэ раз да не ара ман тыз му. Ці мож на ў ад ным ска зе лі
та ра тур на га тво ра змяс ціць усе ры сы гэ та га кі рун ку? На пер шы по гляд, скла
да на. Але З. Бя ду ля, на пэў на, сам та го не ве да ю чы, вы дат на спра віў ся з гэ тай 
за да чай. Толь кі па слу хай це: «А мо жа і праў да, што ў па жа ры шчы тва іх яс ных 
ва чэй па ла юць за мчы шчы ней кіх ста ра свец кіх ка зак, ка то рыя ва ро жаць са
лод кім шо па там сва ім?» Вы дат на!

Па ра докс 3. Зноў жа звя за ны з за ліш няй ра ман тыч нас цю і, я б на ват ска за ла, 
сен ты мен таль нас цю твор час ці Зміт ра ка Бя ду лі. У гэ тым яго ча сам аб ві на вач
ва юць да след чы кі. Ад нак у сва іх аб раз ках ён па каз вае не толь кі ра дас ці ка хан
ня, але і яго ад моў ны бок. Так і пі ша пра гэ тае па чуц цё: «не бя жы за квет кай 
сі нень кай, што на дрыг ве рас це...», бо та ды «толь кі жа лей ку слу хаць ах вот
ні кам ста неш, на зор кі бу дзеш гля дзець, а ў ду шы бу дзе боль і ў ва чах гор кія 
слё зы». Лі рыч ны ге рой на ват уз во дзіць гэт кае быц цё ра ман ты кам у ранг не да
хо пу ўлас на га ха рак та ру: «Ці я ві на ват, што не як люб лю па зі раць, як жу дас ны 
лес моўч кі ка лы шац ца пад ззян нем зо рак паў ноч ных?..» Але по тым ён на ват 
з боль шым за па лам зноў дае во лю ўсім ра ман тыч ным воб ра зам і сцвяр джае: 
«Ча ла ве ча! Шка да мне ця бе...», бо не ўсе мо гуць ба чыць пры га жосць.

Ра дасць, рос пач, сум, сму так, рас ча ра ван не, на дзея... Гэ тыя па чуц ці прос та 
на ва чах змя ня юць ад но ад на го, у аб раз ках ня ма ні чо га дак лад на га, зра зу ме ла
га. На пэў на, у гэ тым і за клю ча ец ца пры ця галь насць аб раз коў З. Бя ду лі. А так
са ма — у над зеі на леп шае, ве ры ў каз ку, бо, як пі ша сам аў тар, «толь кі пес ні 
ма юць ула дар насць над жыц цём... Толь кі дзе ля ка зак трэ ба жыць на све це...»

Аб раз кі 
з пы лу 
сон ца
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Па  лі  на ПЛА ТА  ВА

Сю жэ ты п’ес да во лі тра гіч
ныя. У спек так лі «Кры ху пя шчо
ты» двум за ка ха ным ста рым, 
Нэ ні лу (Б. Ба ры сё нак) і Мі мі 
(Н. Якаў ле ва), не да зва ля юць 
быць шчас лі вы мі ўлас ныя дзе ці, 
якія не толь кі са сла лі сва іх баць
коў у дом са ста рэ лых, дык яшчэ 
і за ба ра ня юць ім ажа ніц ца! У 
«Кар’ е ры Чэ лес ці на» га лоў на га 
ге роя (К. Мі ха лен ка) па збаў ляе 
шчас ця так са ма сям’я.

Та кія край нас ці вель мі ўзруш
ва юць. Ка лі б у ге ро яў ха це лі 
за браць шчас це чу жыя лю дзі, 

во ра гі... Але ж род ныя! Не
звы чай на. І дзіў на. Як і тое, 
што ў до ме са ста рэ лых ла дзяць 
кар на вал, а га лоў ная ма ра  
Чэ лес ці на — стаць не ар тыс там, 
не зор кай, а прос тым ры ба ком. 
Ней кі аб сурд, які ро біць сі ту а
цыі мак сі маль на тра гіч ны мі. У 
гэ тым — моц італь ян ска га дра
ма тур га. Ён пе ра вяр нуў усё з ног 
на га ла ву: Нэ ні ла, Мі мі, Чэ лес
ці на — са праўд ных вар’ я таў — 
зра біў адзі ны мі зда ро вы мі ў 
све це хво рых. Пры чым зра біў, 
сме ю чы ся: у спек так лях ад чу ва
ец ца не ве ра год ная іро нія, якая 
ад нак, вы яў ля ец ца ў дроб ных 

дэ та лях. У ва яў ні чых і ад на
ча со ва ба яз лі вых па во дзі нах 
ста рой П’е ры (В. Ка ва ле ра ва), 
спро бах Ма тэі (Н. Ані шчан ка) 
спа ку сіць Чэ лес ці на. Гэ та на
дае па ста ноў кам вы тан ча насць, 
якая пра яў ля ец ца і ў дэ ка ра цы
ях: тут усё зба лан са ва на, ня
ма вы чвар нас ці, не па трэб най 
стра ка тас ці, кож ны прад мет 
ня се сэнс. У ЦЮ Гу над сцэ най 
«лунае» Амур, аху та ны бе лым 
свят лом, у Ма ла дзёж ным тэ ат
ры на бла кіт ным зад ні ку сцэ ны 
на ма ля ва ны вя ліз ны кіт.

Ві да воч на, што рэ жы сё ры 
ха це лі зра біць ак цэнт ме на ві
та на плас ты цы ак цё раў. У па
ста ноў цы «Кры ху пя шчо ты» 
ста рыя ка бе ты, уз гад ва ю чы 
сваю ма ла досць, пе ра тва ра
юц ца ў юных дзяў чат. П’е ра, 
як га зель, бе гае па сцэ не, ру кі 
На нды (Л. Гор ца ва) гра цы ёз
на рас ся ка юць па вет ра, ма
лю ю чы ў ім роз ныя фі гу ры...  
Рап там — ім гнен не поў на га 
аслу пя нен ня. Жан чы ны ста
яць, як ста туі, а пас ля зноў 
па чы на юць ру хац ца, толь кі 

ўжо як ста рыя. Так прос та, але 
коль кі ў гэ тай прос тас ці глы бі
ні ды псі ха ла гіз му!

Ма ла дзёж ны тэ атр уво гу ле 
за дзей ні чаў у спек так лі дзе ю
чых асоб, якія ўвесь час за ста
юц ца на сцэ не, каб да па ма гаць 
ак цё рам і пе ра соў ваць дэ ка ра
цыі. На жаль, у су час ным тэ ат
ры па доб ны пры ём вы ка рыс
тоў ва ец ца рэд ка, ха ця ён не 
толь кі спра шчае пра цу з дэ ка
ра цы я мі, але і на дае спек так лю 
да дат ко вы ка ла рыт.

Што ж, на шы тэ ат ры здо ле
лі знай сці для вы дат ных тра
гі ка міч ных п’ес А. Ні ка лаі не
аб ход ную фор му, якая не ска
жае змест, а, на ад ва рот, да паў
няе яго, ро біць з па ста но вак  
са праўд ныя цу кер кі. Ад нак гэ
тыя цу кер кі не толь кі ня суць 
аса ло ду, але і рас плюшч ва юць 
во чы на гор кую праў ду жыц ця.

Дзіў ныя гор каса лод кія цу
кер кі... З’еш іх — і... гор ка. Ад 
та го, што дзе ці не ра зу ме юць 
баць коў, баць кі не ра зу ме юць 
дзя цей. І ў абедз вюх п’е сах ася
род дзе не ра зу мее га лоў ных 

ге ро яў. Яны адзі но кія ў сва ім 
жа дан ні быць сва бод ны мі. Але 
ад чу ва еш і ней кую аса ло ду. Бо 
Нэ ніл і Мі мі ўця ка юць з до ма 
са ста рэ лых. А сын Чэ лес ці на 
за сы нае з ву дай у ру ках... Мы 
ве рым у маг чы масць бу ду ча га 
шчас ця.

Дык ці заў сё ды ча ла век сва
бод ны? На пэў на, вы ра шаць яму.

Дзі  я  на КА  Р ОЛЬ

Мін скі Ка мер ны ар кестр, ця пер Дзяр
жаў ны ка мер ны ар кестр Рэс пуб лі кі Бе
ла русь, быў за сна ва ны ў 1968 го дзе вя
до мым му зы кан тамар га ніс там, кам па зі
та рам і ды ры жо рам А. Ян чан кам, з 1969 
па 1994 год яго ўзна чаль ваў вы пуск нік 
Бе ла рус кай і Ле нін град скай кан сер ва то
рый Ю. Цы рук. З іме нем гэ та га му зы кан
та звя за ны вы шэй шыя да сяг нен ні твор
ча га ка лек ты ву. Вы ступ лен не ар кест ра 
на Між на род ным фес ты ва лі ка мер ных 
ар кест раў у Віль ню се ў 1975 го дзе ме ла 
вя лі кі пос пех, ён быў пры зна ны ад ным 
з леп шых ка лек ты ваў Са вец ка га Са ю за, 
стаў лаў рэ а там Усе са юз на га кон кур су 
пра фе сій ных ка лек ты ваў у 1977 го дзе, 
вы сту паў з кан цэр та мі ў Вя лі кай за
ле Кан сер ва то рыі ў Маск ве, фі лар мо ніі 
СанктПе цяр бур га, у ста лі цах рэс пуб лік 
СССР. Дзяр жаў ны ка мер ны ар кестр Рэс
пуб лі кі Бе ла русь пер шы ся род пра фе сій
ных ка лек ты ваў Бе ла ру сі ў 1977 го дзе вы
ехаў на гаст ро лі ў ЧССР, Венг рыю, Бал га
рыю, гаст ра лі ра ваў па Гер ма ніі, Аў стрыі, 
Нар ве гіі і ін шых кра і нах Еў ро пы. Та кія 
вя лі кія му зы кан ты све ту, як С. Рых тэр, 
Э. Вір са ла дзэ, Ю. Баш мет і інш., вы сту па
лі з ар кест рам, у роз ныя ча сы ім кі ра ва
лі І. Га лаў чын, А. Па ля ніч ка, І. Э. Райль, 
М. Кац, Д. Зу баў, В. Со ба леў, П. Ван дзі
лоў скі. Ця пер га лоў ным ды ры жо рам і 
мас тац кім кі раў ні ком з’яў ля ец ца за слу
жа ны ар тыст Ра сіі Яў ген Буш коў.

Трэ ба за зна чыць, што му зы кан ты, за
про ша ныя гос ці, кі раў ніц тва Бел дзярж
фі лар мо ніі, а так са ма прад стаў ні кі ге не
раль на га спон са ра ме ра пры ем ства ААТ 
«БПССбер банк» зра бі лі ўсё маг чы мае, 
каб пры го жа і з год нас цю ад зна чыць 
юбі лей, тым са мым на га даў шы слу ха
чам: ка лек тыў не збі ра ец ца ад па чы ваць 
на лаў рах, на пе ра дзе — плён ная пра ца і 
но выя вяр шы ні. Га лоў ным па да рун кам 
пры хіль ні кам, зра зу ме ла, стаў свя точ ны 
Між на род ны га лакан цэрт «Ча ты ры ды
ры жо ры на ад ной сцэ не», удзел у якім 
узя лі маэстра «з роз ных кан цоў Еў ро
пы»: скры пач, ды ры жор, пе да гог, за сна
валь нік і ня змен ны кі раў нік Лі тоў ска га 
ка мер на га ар кест ра Са ўлюс Сан дэ цкіс 

(Літ ва), ды ры жор і скры пач Сім фа ніч на
га ар кест ра Ні дэр ланд ска га ра дыё Ва лян
цін Жук (Ні дэр лан ды), ды ры жор і ды рэк
тар ар кест ра і хо ру Уні вер сі тэ та г. Ві тэ на 
Ін га Эрнст Райль (Гер ма нія) і ра сій скі 
скры пач і ды ры жор, за слу жа ны ар тыст 
Ра сіі, мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў на га ка
мер на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла рус ь 
Яў ген Буш коў (Расія). На ўра чыс тас ці 

бы ла прад стаў ле на су свет ная прэм’ е ра 
«Бе ла рус ка га кан цэр та» для цым ба лаў і 
ка мер на га ар кест ра Мі ха і ла Бро не ра, на
пі са на га ў знак па ша ны і як пры свя чэн не 
Дзяр жаў на му ка мер на му ар кест ру Рэс
пуб лі кі Бе ла русь і яго га лоў на му ды ры
жо ру. Са лі ра ва ла на цым ба лах лаў рэ ат 
шмат лі кіх кон кур саў, сты пен ды ят спе
цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад трым цы та ле на ві тай мо
ла дзі Ве ра ні ка Пра дзед.

— Я бяз меж на шчас лі вы, што мая кры
ху вар’ яц кая ідэя аб’ яд наць на ад ной сцэ
не з ка мер ным ар кест рам ды ры жо раў 
(не ўліч ва ю чы мя не) з трох кра ін спраў
дзі ла ся, — пры знаў ся Я. Буш коў. — Ідэя 
ства рэн ня «Бе ла рус ка га кан цэр та» так

са ма бы ла пад ка за на мной. Бро нер на
пі саў вя лі кую коль касць тво раў для ўсіх 
са лі ру ю чых ін стру мен таў, на гэ ты раз не 
па кі нуў паза ўва гай і та кі цу доў ны бе ла
рус кі ін стру мент, як цым ба лы. Для мя не 
гэ та вель мі сім ва ліч на, бо я му зы кант з 
Ра сіі, які пра цуе ў Бе ла ру сі.

В. Пра дзед, у сваю чар гу, за зна чы ла, 
што да дзе ны кан цэрт — па дзея су свет
на га маш та бу для Бе ла ру сі, свое асаб лі вы 
штур шок для раз віц ця цым ба лаў як сур’
ёз на га ін стру мен та, бо яго бу ду чы ня — 
толь кі ў ары гі наль ным рэ пер ту а ры.

Шмат якія з ідэй мас тац ка га кі раў ні
ка ар кест ра спраў дзі лі ся, але гэ та да лё
ка не ўвесь спектр дзей нас ці Я. Буш ко ва 
як ар га ні за та ра: у са ка ві ку рас па чаў ся 

кан цэрт ны тур ар кест ра «Му зыч ныя са
ды кра і ны Бе ла русь» па га ра дах Бе ла ру
сі. Па чаць вы ра шы лі з Го ме ля. Га лоў ная 
мэ та но ва га твор ча га пра ек та — зра біць 
му зыч ную кла сі ку зра зу ме лай і бліз кай, 
да ступ най і не аб ход най там, дзе жы вое 
гу чан не кла січ най му зы кі з’яў ля ец ца 
рэд кас цю.

Так са ма што год на пры кан цы ле та на 
тэ ры то рыі са май му зыч най рэ зі дэн цыі 
рэс пуб лі кі — у ня свіж скім Па ла цы Ра
дзі ві лаў — пла ну ец ца пра вя дзен не свя та 
«Жні во Ня сві жа», не вя лі ка га фес ты ва лю 
ка мер ных ар кест раў, пад час яко га ў бе ла
рус ка га слу ха ча бу дзе маг чы масць па зна
ё міц ца з ба гац цем ка мер на га рэ пер ту а ру, 
па раў наць уз ро вень ай чын на га ар кест ра 
з ар кест ра мі ін шых кра ін. Я. Буш коў на

зы вае пра ект кры ху аван тур ным, бо, ха ця 
і іс нуе ад чу валь ная фі нан са вая пад трым
ка з бо ку ге не раль на га спон са ра, гро шай 
усё ад но не ха пае. Па куль усё на ста дыі 
пе ра моў. Ад нак ідэя ёсць, і ка лі яна не 
спраў дзіц ца ў гэ тым го дзе, то ў на ступ
ным — дак лад на.

На свя точ ным га лакан цэр це быў прэ
зен та ва ны не толь кі но вы му зыч ны твор, 
але і аль бомкні га, што ахоп лі вае гіс то
рыю Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест ра 
з мо ман ту яго ства рэн ня. Та кім чы нам 
бы ла па стаў ле на кроп ка ў шас ці га до
вай пра цы Лю чыі Лас таў кі, прафесара  
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі,  
му зы кан тавы ка наў цы пер ша га скла ду ка
мер на га ар кест ра, якая ўвесь гэ ты час збі
ра ла бія гра фіі са ліс таў і фо та ма тэ ры я лы.

Атры маў ар кестр па да ру нак і ад бяс
спрэч най гіс та рыч най ад мет нас ці і го на ру 
лі тоў скай на цыі С. Сан дэ цкі са: зна ка мі ты 
ды ры жор прэ зен та ваў ка лек ты ву ру ка піс 
пер ша га тво ра А. Ян чан кі, на пі са на га для 
Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест ра Бе ла ру сі.

— 45 год — са лід ная бія гра фія твор ча га 
ка лек ты ву, — за зна чыў С. Сан дэ цкіс. — 
Ка лі свят ку ец ца 100год дзе, ства раль ні
каў ужо ня ма ў жы вых, та му скла да на ска
заць, што праў да, а што вы дум ка. Але сён
ня я ма гу па цвер дзіць, што пе ра да мной 
лю дзі, якія шмат пра ца ва лі, каб атры маў
ся доб ры вы нік. Роў на 45 год та му 18 кра
са ві ка я пер шы раз вы сту паў у Мін ску ў 
гэ тай за ле са сва ім ар кест рам. Зна чыць, 
май му твор ча му сяб роў ству з ва мі столь
кі ж год, коль кі і лю бі ма му ар кест ру. У 
Мін ску бы лі ўсе маг чы мас ці для ства рэн
ня ка лек ты ву та ко га кштал ту: фі нан са вая 
пад трым ка, доб рая шко ла струн ні каў, му
зы кан ты — на шы асноў ныя са пер ні кі, з 
які мі мы «бі лі ся» на ўсе са юз ных кон кур
сах. Ка лі А. Ян чан ка на пі саў для свай го 
ар кест ра пер шы твор, на жаль, не атры ма
ла ся вы ка наць яго з улас ным ка лек ты вам. 
Твор быў пе ра да дзе ны мне, і ў 1968 го дзе 
мы сыг ра лі яго ў Віль ню се Лі тоў скім ка
мер ным ар кест рам на фес ты ва лі ар ган
най му зы кі. Са лі ра ваў сам А. Янчанка. 
По тым ужо ён не ад на ра зо ва вы кон ваў 
твор з бе ла рус кім ка мер ным ар кест рам, 
мы на ват за пі са лі плас цін ку на «Ме ло
дыі». Гэ ты кан тэкст сяб роў ства ў му зі цы
ра ван ні, у якім рас лі мы і на шыя ар кест
ры, ад чу ва ец ца і сён ня. Толь кі вель мі б 
ха це ла ся, каб лю дзі не за бы ва лі ся на свае 
ка ра ні, на тых, хто рас па чаў гэ ту вя лі кую 
спра ву. Мо ладзь ня рэд ка лі чыць, што да 
іх бы ла толь кі раз ру ха, але гэ та ж не так! 
Ка лі я на вед ваю Бел дзярж фі лар мо нію 
і ба чу парт рэ ты А. Ян чан кі, Ю. Цы ру ка, 
то ра зу мею: рас па ча тая імі спра ва жы ве, 
іх твор чую спад чы ну не за бу дуць.

Са лід ная бія гра фія
Дзяр жаў на му ка мер на му ар кест ру Рэс пуб лі кі Бе ла русь споў ні ла ся 
45 год. З на го ды юбі лею на пры кан цы лю та га ў Вя лі кай за ле 
Бел дзярж фі лар мо ніі ад быў ся Між на род ны га лакан цэрт 
«Ча ты ры ды ры жо ры на ад ной сцэ не». На пя рэ дад ні свя точ на га 
ме ра пры ем ства прай шла прэскан фе рэн цыя — пра мі ну лае, 
сён няш ні дзень і перс пек ты вы да лей ша га раз віц ця ар кест ра.

Падчас юбілейнага канцэрта. Дырыжыруе Я. Бушкоў.

Гор ка-са лод кія цу кер кі
Ці мо жа ча ла век раз бу раць стэ рэа ты пы, ра біць 
тое, ча го ён са праў ды жа дае? Ці заў сё ды сва бод ны? 
Та кі мі фі ла соф скі мі пы тан ня мі пра сяк ну ты п’е сы 
італь ян ска га рэ жы сё ра Аль да Ні ка лаі «Кры ху 
пя шчо ты» і «Зер не ры су». Ці ка ва, што на бе ла рус кай 
сцэ не з’я ві лі ся ад ра зу дзве па ста ноў кі:  
«Кры ху пя шчо ты» (У. Са віц кі) у Бе ла рус кім 
рэс пуб лі кан скім тэ ат ры юна га гле да ча 
і «Кар’ е ра Чэ лес ці на» (М. Аб ра маў) па п’е се  
«Зер не ры су» ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным тэ ат ры.
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Анд рэс БЕЛЬё 
Сельскайгаспадарцы
ўтрапічнайзоне
Тра піч най зо не ўдзяч на шлю ві тан не
і слаў лю дух яе жы вы,
зям но га ўлон ня мі ла ван не,
і шлях пла не ты кру га вы,
і сон ца, што на по рыс та і спор на
ця бе сіл куе мо цай даб ра твор най.
Шчас лі вая зям ля, са бе ты ўжо спля ла
гір лян ды з ка ла соў на ні ве спе лай,
кры вёй сва ёю грон кі на лі ла,
і ў боч ках чыр ван ню яна за пе ла.
здзіў ля юць ко ле ры тва іх пла доў —
аг ніс ты, вох рыс ты, ру мя ны,
і мност ва во да раў дух мя ных
раз но сіць вет ры кам з тва іх са доў.
і цяг нуц ца ў да лі нах доў гім цу гам
паўз рэч кі, дзе чыс цей шая ва да,
твае ча ро ды па між гор паў кру гам
да сне га вых вяр шынь,  
  бліс ку чых, як слю да.
Твой цу кар з трыс ня гу —  
  ад мё ду са ла дзей шы,
мін даль ны ўзбі ты сок —  
  за ма ла ко смач ней шы,
у ку бак на лі вай і, мо жа, не адзін.
Твае ка лю чыя напалі*

дзі вос ны нам да юць кар мін.
Куп цы кар мін, уба чыў шы, ха па лі —
за ме на пур пу ру, якім быў слаў ны Цір.
ін ды га твой зіх ціць, ні бы сап фір.
Ты до рыш хмель ны нам ага вы сок
і ліст мульт ану до рыш з ага ро да,
і мы ўды ха ем з аса ло дай
цы гар ны дым, і ён аж да аб лок
сплы вае ўверх,  а згор неш са ма крут ку —
у пра цы пе ра кур, су це ха ў смут ку.
Твае пры ваб ней шыя паль мы
на дзі ва шчод рыя заўж ды,
у пра ста це па тры яр халь най
да юць нам спе лыя пла ды.
Твой за ла ціс ты ана нас
амб ро зі яй хар чуе нас.
Да ра мі юкі** клу ні поў ны
пад жы ва твор ным сон цам поўд ня.
А над зям лёй, з га ло вы пе рад коп кай,
да спе лі клуб ні буль бы соп кай.

Ба воў ны по ле ра ні цой
аж во чы сле піць бе ліз ной.
А вось ма іс — у зла каў цар,
яму па суе гэ ты чын:
што год яго ба га ты дар,
а зер не ззяе, як бурш тын.
Ліс то ты шум чу ваць зда ля —
схі ліў ся да ця бе, зям ля,
ба нан ва го мы мі пла да мі —
твой леп шы сын, лю бі мец даў ні;
не, не ся лян скі мі ру ка мі,
не по там вы рас ён люд скім,
і ліш няя яму па слу га
на жніц са до вых аль бо плу га, —
убо гі раб са чыў за ім.
Не ча ла век — эк ва тар урад лі вы
пад няў увысь ба на наў гай шум лі вы,
ка лі ж сцяб лу за сох нуць не мі ну ча,
з зям лі ато жыл кі та ды па ле зуць ку чай.
зда ец ца, што бяс кон цы гле бы гу мус,
ад нак ха пі ла ёй бя ды і глу му,
за пас зям но га ўлон ня змар да ва ны,
і хто зям лі яе за ле чыць ра ны?
Не, даб ра даць пры ро ды не на век, —
ці прый дзеш на пад мо гу, ча ла век,
зям лі стам лё най, што ця бе ўскар мі ла?
Свя тая вёс ка ста ла ўжо ня мі лай,
дзе ве се ла і хо ра ша бы ло.
Ку ды ўсё ж сла ва люб ства за ня сло
ця бе ад мір на га па ро га?
Вя дзе нік чэм ная да ро га
ця бе ў чу жыя га ра ды,
дзе даб ра дзей нас ці зні ка юць і сля ды,
дзе хам ства і рас пус ты ду жа мно га,
дзе ў на са ло дзе змар на ва ны дні,
дзе толь кі го нар і рас ко ша ў маз гаў ні.
Па куль лух той па доб най га ла ва за бі та,
зям ля, як ма ці род ная, за бы та,
па куль сы ны яе ідуць на здра ду,
дык бух не по лы мя з гра мад ска га раз ла ду.
Там з дзён ма лен ства —  
   го рыч і па ку ты,
раз бэ шча насць і блуд ства —  
   дзве атру ты.
Не ў пра цы і не ў кло па тах су ро вых
дні пра ця ка юць юна коў зда ро вых, —
ці то ў за ба вах, поў ных мі тус ні,
ці то ў аб дым ках дзі кае гай ні,
і ма ла ды па тра ча ны за пал
на кар ты, ско кі і бяз дум ны шал;

са гну та по стаць і сля зяц ца во чы,
а гэ та ўсё — па гі бель ныя но чы.
Не ў га ра дах, ра дзі ма,  
  зной дзеш мо ладзь ты,
дзе ўсе, як ёсць, і сёст ры, і бра ты,
што ста нуць леп шай для ця бе апо рай.
Ка лі ж аб ры нуц ца бя да і го ра,
змаг лі б, ска жы це, вы,
атрэп’е п’я на га раз гу лу,
ся род агню, і скро га ту, і гу лу
зма гац ца, як іль вы,
ды ўмець, пры чым,  
  стры маць на пор эмо цый?
Не, дух у вас не той, і ма ла ў це ле мо цы.
і не пад сі лу вам тры маць
тур бо ты цяж кія дзяр жа вы,
не вам за кон не па ру шаць,
ка ра ю чы лю бім цаў сла вы.
ра дзі ма, не — як мо ла дзі не да пра грэ су,
не пры ча каць му жоў вай ны,  
   му жоў кан грэ су.
Ка лі б мая бы ла на тое во ля,
ад даў бы я стыр но,  
  з пад трым каю лю дзей,
ру кам, што ба раз ні лі плу гам по ле,
та му за крэ мень і ця пер цвяр дзей.
ру кам ся лян скім, толь кі ім,
спаз наў шы муд рас ці элін скай,
удзяч ны Ста ра жыт ны рым,
схі ліў ся свет пе рад якім —
па лон ны ў доб лес ці ла цін скай.
Паўд нё вая Аме ры ка мая,
сва бод ных на цый юная сям’я,
пе рад еў ро пай ты не хму рыш бро вы
і пра па ве ду еш рад ство
і воль нас ці вя нок лаў ро вы!
Дык па лю бі ж і ра мяст во
ся лян скае, як і жыц цё на ро да!
і веч на бу дзе жыць сва бо да,
і пы ха знік не праз ма лен не,
і ма ла дое па ка лен не
пры мно жыць сла ву рат ную баць коў.
Яно як раз і вар тае бай цоў,
пе рад які мі з рос па чы са млеў
і ўпаў да іх ніх ног іс пан скі леў.

* На паль — раз на від насць как ту са.
** Юка — рас лі на, рас паў сю джа ная 
ў Цэнт ральнай Аме ры цы, вя до ма 
больш як 30 ві даў.

Анд рэс Элой БЛАН КА
* * *
Ужо не дзе вяць муз, а сто ад ра зу
па доб ных бост ваў зва біў вер шаў сцяг.
Каб раз ві нуць паэ зіі аб сяг,
ня ўме ла мы жы вую му чым фра зу.
Не чу тае ра ней — то наш за кон,
мы ўсе жы вём хві лі на мі экс та зу...
Ка лі па вет ра кру жаць рэшт кі джа зу,
ста ры ў ку це зя хае Апа лон.

Чаплі
Гэ та — воб ла ка?
Гэ та — бе лая кроп ка ў ко ле ры сі нім?..
Не, мой сяб ра,
Гэ та вы ва дак чап ляў...
Яны — ня вес ты рэч кі...

Строфы
бадзяжнагакахання
Усмеш кай мой дом асвя ці ла
і ў сэр ца маё зай шла.
Бы ла ты і ўве ча ры мі лай,
і ў до світ ку лю бай бы ла.

за тым у ту ма не хму ра
аб рыс твой міг цеў праз даль,
як пе ніс тая скульп ту ра
на п’е дэс та ле хваль.

Яр чэй шую зор ку ў по лі
шу каў я на схі ле дня,
пры вя за ны да сва ёй до лі,
як раб — да хвас та ка ня.

і, сто я чы ўжо на па гор ку,
гля дзеў за пы таль на ў твар:
ці трэ ба шу каць мне зор ку,
ка лі я ня бёс ва ла дар?

ру кой да ця бе кра наў ся,
за пал твой, сум ад чу ваў,
але па ка хаць ба яў ся,
ба яў ся — зна чыць, ка хаў.

У по зір ку за ча ра ва на
агонь не га рэў яр чэй,
а ты ца ла ва ла ад да на
мя не зі ха цен нем ва чэй.
Той ноч чу ўця чы ад страс ці
твая ру ка не змаг ла:
мая — на тва ім за пяс ці —
кар сар скім кру ком бы ла.
Дры жа лі з ну ды, з тры во гі
гу бы ў ця бе, ка лі
твае па лах лі выя но гі
у паст ку маю іш лі.
Да лей ты пай шла — та кая ж,
сці ра ю чы ўсе сля ды,
яр кая зор ка мар ская
на сі ня ве ва ды.
Ці ўспом ніш ка лі бы лое?
Ма гіч ны кар сар скі крук.
Я ж ад чу ваю: двое
ужо не звя дуць сва іх рук...
зда ец ца, до світ кам ран нім,
ледзь заўт раш ні дзень зір не,
бы лое — бла кіт ным ззян нем —
міль гнец ца ў тва ім акне.
і тут ся род пы лам па кры тых
сшыт каў, зжаў це лых руж,
ся род па слан няў за бы тых
і не па сла ных — ка му ж? —

дзі вя чы ся ня ма ла,
зной дзеш па слан не ад но,
быц цам на дне ба ка ла —
на пля мах він ных яно.

і ска жаш унуч цы гэ так,
не хі ля чы га ла вы:
— То верш дзі ва ка-паэ та,
быць мо жа, яшчэ жы вы.

А ўнуч ка праз міг спы та ла:
— Які ён? Яго ж не стае!
По пе лам па за мя та ла
яго ва ла сы, як твае?..
Я мро іць бу ду спат кан нем
над мо рам і ў мо ра на дне,
і ста не жыц цё ча кан нем,
па куль і жыц цё не мі не.

Ка ха лі ды моц на лю бі лі
на хва лях і шчас ця, і бед.
Ча го ж не па дзя лі лі,
за што мне та кі пе ра след?
Ха цеў бы я рык бяз дон ня
кры кам ду шы па ба роць:
дай жа на міг ся гон ня
уба чыць яе, Гас подзь!
На пеў мой ля ціць на ўзмор’е
ту ды, дзе яна ідзе,
і дзе не ад но су зор’е
жа ло баю на ва дзе.
Ці ўспом ніш ка лі бы лое?
Ка хан не, яно для мук.
Я ра зу мею: двое
ужо не звя дуць сва іх рук.
Бы ла ты і бу дзеш мі лай,
ха ця сі віз на на скронь.
Ка хан ня, што з нас па кпі ла,
Цяп ло збе ра жэ да лонь.

Цягнік
рап тоў на, апоўд ні,
па чуў ся гу док па ра во за,
не раз баў ле ны, цал кам, увесь,
на ват з да лё кім вод гул лем.
Доў гі, стан чэ лы хвост па цяг нуў ся
за яд ром ма гут на га гу ку,
бы ло зра зу ме ла — са стаў ады хо дзіў.

Гуд кі — гу ка выя ка ме ты.
Мы кры ху пад ба дзё ры лі ся,
ды зноў па змрач не лі.
На хві лі ну са стаў
нас за мчаў на бла кіт нае по ле.
Той гу док у на шым гар кот ным сне —
ава рый ны кла пан над зеі.
Наш свет, зда ва ла ся, сы шоў з тар ма зоў
і кра нуў ся ў да ро гу.
Мы доў га слу ха лі
і ачу лі ся не ад ра зу.
Быц цам ін дзе ец, які не па тра піў у цэль
апош няй стра лою.
Ён ло віць яе ад ля та ю чы гук,
і ма руд на рас ціс ка юц ца сэр ца і лук.
Пе ра клад з іспанскай Віктара Гардзея

Асветніцкі класіцызм  
у літаратуры Венесуэлы 
звязаны з творчасцю вучонага, 
грамадскага дзеяча, паэта 
Анд рэса Бельё (1781—1865). 
Ён на ра дзіў ся ў Ка ра ка се. 
Рэ ва лю цый ная хун та  
ў 1810 го дзе па сла ла Бельё 
дэ ле га там у Лон дан, дзе ён 
аба ра няў ін та рэ сы ма ла дых 
рэс пуб лік і вы да ваў ча со пі сы 
на іс пан скай мо ве. З 1829 го да 
жыў у Чы лі, узначальваў 
Чылійскі ўніверсітэт.

Анд рэс Элой 
Блан ка (1897—1955) — 
ве не су эль скі па эт, гра мад скі 
і па лі тыч ны дзе яч. Быў 
стар шы нёй На род на га схо ду 
і мі ніст рам за меж ных спраў. 
Пас ля пе ра ва ро ту ў 1948 
го дзе эміг ры ра ваў у Мек сі ку. 
Аў тар кніг паэ зіі «Мая зям ля», 
«Пес ня Іс па ніі», «Час стрыж кі 
дрэў», «Ка мен ны ка ра бель» 
і ін шых.
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Тац ця на С ТУ ДЗЕН КА

Вы біт на му мі фо ла гу на ле жыць так са ма 
па няц це «ідэа льна га ты пу мі фа ды я лек
ты кі». На пэў на, яно на ра дзі ла ся праз ве
ру ў тое, што ня спын нае раз горт ван не,  
па сту по вае ка ар ды на ван не на цы я наль ных 
ін тэр прэ та цый «аб са лют на га мі фа» ка лі 
не будзь пры вя дзе яго да здзяйс нен ня.

Та кім жа чы нам, як Ко ла са ва «Но вая 
зям ля» (1923) — бе ла рус кі го лас у су свет
най мі фат вор чай «на ра дзе» па вы свят лен
ні сут нас ці гар мо ніі, «Ча ты ры Еван гел лі» 
(1899 — 1903) Э. За ля — го лас куль ту ры 
фран цуз скай. Па доб на Кні зе Быц ця як 
ме та тэкс ту ўяў лен ня пра За па вет ную 
Зям лю, абод ва тво ры ад чу ва юць ся бе «ў 
па чат ку»: цыкл Э. За ля ад кры вае но вае 
ста год дзе, паэ ма Я. Ко ла са на ле жыць да 
вы то каў но вай бе ла рус кай куль ту ры. Да
рэ чы, сён няш ні ча ла век так са ма ад чу вае 
ся бе «ў па чат ку» пас ля куль тур на га кры
зі су «пост», што па вя ліч вае ці ка васць да 
ад па вед ных эпі зо даў куль тур най і лі та ра
тур най гіс то рыі. Мае па да бен ства і шлях 
ства рэн ня «Но вай зям лі» і апош ня га 
цык ла Э. За ля: ка лі Ко ла саў твор на ра
джаў ся ў тур ме, то пер шае «Еван гел ле» — 
раман «Плённасць» (1899) — у вы гнан ні, 
у Анг ліі, дзе пісь мен нік быў вы му ша ны 
шу каць пры тул ку пас ля не спры яль на га 
раз віц ця «Спра вы Дрэй фу са» на па чат ку 
1898 г.

Ра ман Эмі ля За ля і паэ ма Яку ба Ко ла са 
— мі фа ды я лек тыч ныя ўзо ры не толь кі ў 
ад но сі нах да ме та тэкс ту, да мі фа пра За
па вет ную Зям лю, але і ў ад но сі нах адзін 
да ад на го, дак лад ней, фран цуз скі ра ман 
— у ад но сі нах да бе ла рус кай паэ мы, не
за леж на ад хра на ла гіч най пас ля доў нас ці 
з’яў лен ня, што ў мі фат вор чым кан тэкс це 
да во лі ўмоў на: больш ран ні твор «Плён
насць» — ні бы пра цяг больш поз ня га 
Ко ла са ва га тво ра. Ге рой Э. За ля, на быў
шы праз шмат пе ры пе тый на дзел зям лі, 
па сту по ва пе ра тва рае яго ў бяз меж ны 
ўрад лі вы край з вель мі кра са моў най наз
вай Шан тэб ле (Chantebleʹ, фр. — «пес ня 
ні вы» або «ні ва, якая спя вае»). На ле жыць 
яна ад ной сям’і, але шмат дзет ная сям’я 
па сту по ва па чы нае ўяў ляць са бой цэ лы 
на род, чый плён ны паў ся дзён ны до свед 
тва рэн ня ў роз ных га лі нах паў стае пры
кла дам су свет на га зна чэн ня.

Ві да воч на, што пе рад на мі жанр уто
піі, які не вель мі ша на ва ла ХХ ста год

дзе. Не зра бі ла яно вы клю чэн ня і для 
мі фаў то піі: твор Э. За ля да гэ туль зна хо
дзіц ца на пе ры фе рыі ўва гі лі та ра ту раз
наў цаў, ня гле дзя чы на пер шыя, над звы
чай вы со кія вод гу кі 1900х гг., ка лі ў све це 
яшчэ не па спе лі спу жац ца здзейс не ных 
уто пій. У па раў на нні з «Но вай зям лёй» 
ці ка ва, што су час ні ка мі на стой лі ва вы
лу ча лі ся жан ра выя якас ці «ра ма напаэ
мы», «паэ мы жыц ця».

Каб пад крэс ліць га лоў ную па ра лель, 
звер нем ува гу на тое, што тэ ма зям лі ў 
ра ма не «Плён насць» па да дзе на пісь мен
ні кам прын цы по ва іна чай, чым ка лісь ці 
ў ра ма не з ад па вед най наз вай («Зям ля», 
1887). Там зям ля па ўста ва ла кры ва жэр
най па чва рай, ува саб лен нем смя рот най 
жарс ці ўлас ніц тва, якая вы му шае ах вя
ра ваць свет лым па чуц цём ра дас ці быц
ця, год нас цю, на ват жыц ця мі род ных і 
бліз кіх. У «поз ня га» Э. За ля тэ ма зям лі 
мак сі маль на бліз кая яе трак тоў цы ў бе
ла рус кай кла січ най лі та ра ту ры: гэ та ду
хоў ная каш тоў насць.

Дзя ку ю чы грун тоў най бліз ка сці двух 
тво раў мы ма ем пад ста вы для па раў наль
най ак ту а лі за цыі пе ра важ на ла тэнт ных 
вы сноў Ко ла са вай паэ мы, тых, якія бы лі 
б на па верх ні, ка лі б Мі ха лу на са мрэч да
вя ло ся гас па да рыць на ўлас най зям лі (або 
ка лі б пе рад на мі быў до свед сён няш ня га 
се ля ні на, для яко га мець зям лю — спра ва 
цал кам рэ аль ная). Дзе ля гэ та га вар та 
ад зна чыць шэ раг ха доў і пры ёмаў, праз 
якія ў тво ры фран цуз ска га пісь мен ні ка 
па да дзе на не праг ма тыч ная каш тоў насць 
ажыц цёў ле на га зем ле ўла дан ня.

Пе рад усім, гэ та кант раст, пас ля доў нае 
дэ ман стра ван не, як по бач з на быц цём 
зям лі — пад ста вай жыц ця твор час ці — 
імк нец ца спраў дзіц ца не быц цё, эга іс
тыч нае стаў лен не да су све ту, ад чу жа нае 
ад твор ча га па тэн цы я лу праз ад мо ву ад 
дзе та на ра джэн ня і зем ле ка ры стан ня. 
За мож ныя фран цу зы імк нуц ца да кан
цэнт ра цыі ка пі та лу, які за хоў ва юць дзе
ля адзі на га на шчад ка. Ся рэд нія і ні жэй
шыя слаі пра гнуць рас ко шы, ма раць пра  
пе ра ўзы хо джан не са цы яль на га ста ту су.  
У за га не ідэ ал жан чы ныма ці, бо ўсё боль
шую па пу ляр насць на бы вае дэ ка дэнц
кі ідэ ал бяс плод на га ка хан ня. Эга із му 
«да свед ча ных» па ры жан не са сту па
юць і ся ля не, упэў не ныя, што «гро шы 
рас туць толь кі на па рыж скім бру ку», а 
зям ля, якая кар мі ла іх прод каў, цал кам 

і на заў сё ды стра ці ла ўрад лі выя якас ці. 
Бяс плод нае ў бія ла гіч ным сэн се, жыц цё 
цы ві лі за ва ных фран цу заў урэш це паў
стае як мар на траў нае і ў сэн се ме та фі зіч
ным: ня ма твор ча га пра ек та быц ця, праз 
якое ча ла век толь кі і ёсць «воб раз і па
да бен ства» Вы шэй ша га Твор цы, — ня ма 
ча ла ве ка ўво гу ле (ёсць ін ды від або са цы
яль ны тып), і ўрэш це ня ма на цыі. Во пыт 
Мацьё Фра ма на, ве ліч яго пла да нос на га 
по ля і го нар шмат лі кай сям’і — здзейс не
ны пра тэст су праць усёй гэ тай — свя до
май і не свя до май — пра гі смер ці.

Зем ле ўла дан не і ў паэ ме Ко ла са су
праць пас таў ле нае пер шым чы нам на ват 
і не бя до це — ня до лі — пры ну цы, са цы
яль ным ат ры бу там без зя мел ля, хоць і 
яны ад зна ча ныя вель мі вы раз на, але пе
рад усім — мар на траў ству быц ця, твор
чай бяс плод нас ці. На ват рос пач ня пэў
нас ці ча со ва га гас па да ран ня — не асноў
нае ў тра ге дыі «ня ўлас най зям лі»: по бач 
са сціс кан нем год нас ці, са мае ба лю чае — 
сціс кан не па тэн цы я лу ства рэн ня, пе ра
шко да жыц ця твор час ці на ін ды ві ду аль
ным і, урэш це, на цы я наль ным уз роў ні.

Ці ка ва, як у ра ма не Э. За ля пра дэ ман
стра ва ная су вязь вы со кай на ра джаль
нас ці і па спя хо ва га зем ле ка ры стан ня. 
Чым больш дзя цей, тым мац ней шы ім
пульс пра цы і на ад ва рот: чым лепш ідзе 
пра ца, тым больш дзя цей мо жа да зво ліць 
са бе сям’я. Дзе ці ж — па тэн цы ял да лей
шай плён нас ці. Мацьё Фра ман вы ра шае 
на быць зям лю та ды, ка лі на ра джа ец ца 
чац вёр тае дзі ця і сям’я вы му ша ная пе
ра брац ца з го ра да ў вёс ку. На фо не дэ
ма гра фіч на га кры зі су «кан ца ста год дзя» 
до сыць не ча ка на, што пад ста вай на
быц ця зям лі ста но віц ца не толь кі страх  
«ба дзяц ца бат ра ка мі», але і жа дан не  
за бяс пе чыць бу ду чых дзя цей. Упэў не
насць, што дзе ці — «пла ды ка хан ня і 
ве ры ў жыц цё», — пад ста ва паэ ты за цыі 
зем ле ўла дан ня як жыц ця твор час ці і ў 
пра мым, лі та раль ным сэн се. Але цяж ка 
ў та кім кан тэкс це ка заць пра «бія ла гізм». 
Зноў і зноў ак цэн та ва нае адзін ства пла да
ві тас ці — урад лі вас ці — плён нас ці, адзін
ства за чац ця і сяў бы, ка хан ня і ства рэн
ня, ма ла ка ма ці і «со каў зям лі» — вы со кая 
ан та ла гіч ная паэ зія.

Мі фа ды я лек тыч ны ра курс да зва ляе  
пе ра гле дзець і тое кры тыч нае не па ра зу
мен не, згод на з якім ра ман Э. За ля лі чыц ца 

не да пра ца ва ным і на ват не паў на вар тас
ным зза вя лі кай коль кас ці ў ім «стам ля
ю чых паў то раў». Праз прыз му мі фа ды я
лек ты кі ві да воч на, што та кія «паў то ры» 
пры зва ныя пад крэс ліць каш тоў нас ны 
сэнс Па чат ку як плён на га вы то ку ўся ка
га па зі тыў на га ру ху. Гэ так са ма ў Біб ліі 
ня спын на на гад ва ец ца пра Свя шчэн нае 
Абя цан не, яко му па він ны імк нуц ца ад
па вя даць на шчад кі Аў ра а ма. З кож ным 
но вым пос пе хам вы ток на ма ган няў на
бы вае да дат ко выя ад цен ні сэн су і па сту
по ва па чы нае ўспры мац ца як пад ан не, 
ле ген да, міф, услед за чым до свед сям’і 
цал кам на бы вае мі фа ла гіч ны ста тус.  
Да рэ чы, і ў «Но вай зям лі» пер ма нент ны 
рэ фрэн пра ўлас ную зям лю на гад вае пра 
не аб ход ны вы ток уся ка га плё ну — ма ру, 
дзе ўжо за кла дзе ны па тэн цы ял здзяйс
нен ня. І тут так са ма сты ліс тыч ны ход паў
то ру, пад крэс лі ва ю чы знач насць вы то ку, 
пад крэс лі вае сут насць ру ху, які, па вод ле 
Гё тэ, «заў сё ды ка ля мэ ты, але ўсё яшчэ 
ў па чат ку», і та му вы ма гае ня спын нас ці 
імк нен ня і дзе ян ня.

З ма ты вам Па чат ку цес на ста су ец ца 
тэ ма Пус тэ чы. Се ля нін, бяд няк уво гу ле, 
ка лі і на бы вае зям лю, на бы вае, па вод ле 
ра ма на Э. За ля, «ка лю чы хмыз няк», «ба
ло ты», «кі ну тыя зем лі, где спрад ве ку ра
дзіў ся толь кі трыс нёг», — на дзел, на якім, 
як ка жуць су се дзі, «не збя рэш ні чо га, 
акра мя жаб і ка мя нёў». Як не пры га даць 
з «Но вай зям лі»: «Зям ля за пу шча на ў вас
па на; / Па кры та ску раю дзір ва на... / Чар
та па лох бу яе дзі кі!..»; «Зра бі зям лю з та
кой аб ло гі!» Але ме на ві та так вы яў ля ец ца 
твор чы па тэн цы ял ча ла ве капра цаў ні ка: 
твор чы роз дум ін тэр прэ туе Ні што пус тэ
чы як па тэн цы яль нае Неш та. Па доб на да 
та го, як Мі хал ба чыць у дзір ва нах «ла вы» 
за се я ных «улас наю ру кою» жы тоў, пры
кід вае «ра хун кі важ най спра вы» і ге рой 
Э. За ля, мяр ку ю чы, як ён пра рэ дзіць лес, 
ад вя дзе ва ду з ба лот на ка мя ніс тыя на
дзе лы і ўрэш це зро біць кі ну тую зям лю 
пры дат най для ўдзяч най пра цы.

Па мя та ем, што і жыц цё вы шлях Мі
ха ла з «Но вай зям лі» — так са ма пер ма
нент нае ад ра джэн не пус тэ чы: не праз 
«пя рэ ба ры», дык праз па жар. Тут, ба дай, 
су мней за ві до ві шча пус тэ чы — ад сут
насць сцвяр джэн ня на ма ган няў, ня спраў
джа нае Абя цан не, якое, ад нак, за ста ец ца 
не ад мен ным да кан ца тво ра і вы ма гае  
да лей шай мі фа ды я лек ты кі, су час на га 
раз горт ван ня Ко ла са ва га «мі фа».

Пес ня ні вы

Анонс першай публікацыі рамана «Плённасць»  
у газеце L'Aurore.

Імя пе ра клад чы ка і да след чы ка бе ла рус кай 
лі та ра ту ры Фер ды нан да Ной рай тэ ра  
(1928 — 2007) не шы ро ка вя до мае ў Бе ла ру сі, 
але ме на ві та гэ ты ча ла век ад крыў  
для ня мец ка моў на га чы та ча на шу кра і ну.

Ма ры на ЗА ПА Р ТЫКА

Ной рай тэр з юнац кіх га доў ці ка віў ся за меж ны мі мо ва
мі, асаб лі ва моц на яго пры цяг ва лі тыя з іх, якія бы лі ма
ла вя до мы мі ў За ход няй Еў ро пе. Ужо ў 14 га доў ён на быў 
не вя ліч кі пад руч нік па рус кай мо ве, каб са ма стой на 
зай мац ца яе вы ву чэн нем.

Ад ной чы юнак за ўва жыў у ад ной з вен скіх бу кі ніс
тыч ных кні га рань ці ка вае вы дан не: «...ад ра зу ж пас ля 
Дру гой су свет най вай ны, ка лі ўба чыў у ад ным з вен скіх 
ан ты ква ры я таў ма лень кую кні жач ку пад наз вай «Бе ла
рус кі моў ны да па мож нік, пры зна ча ны для вяс ко вых ра
бот ні каў» (Бер лін, 1942) Ган ца Лёе, ку піў яе за не каль
кі гро шаў (сён ня гэ та му май му на быт ку зайз дрос ціць 
на ват Біб лі я тэ ка Фран ціш ка Ска ры ны ў Лон да не). <...> 
Гэ та бы ла мая пер шая бе ла рус кая кні га».

На па чат ку 1960х га доў да след чык па чаў ак тыў на 
вы ву чаць поль скую і ка шуб скую мо вы. Да рэ чы, вы ні
кам гэ тых за ня ткаў ста ла вя лі кая коль касць на ву ко вых 

прац і лі та ра тур ных ан та ло гій. Ве ды да след чы ка па шы
ры лі ся на столь кі, што ён ад чуў па трэ бу па дзя ліц ца імі: 
у За льцбург скім на род ным уні вер сі тэ це рас па чаў курс 
лек цый «Менш вя до мыя на ро ды Еў ро пы». У курс бы
лі ўклю ча ны асоб ныя раз дзе лы, пры све ча ныя па ля кам, 
сла ва кам, укра ін цам, сла вен цам і, зра зу ме ла, бе ла ру сам. 
І вось тут Ной рай тэр су тык нуў ся з цяж кас ця мі, та му 
што на той мо мант на За ха дзе не бы ло фак тыч на ні я
ка га ма тэ ры я лу па бе ла рус кай куль ту ры ці лі та ра ту ры. 
Вы ву ча ю чы гіс то рыю Бе ла ру сі, да след чык ка рыс таў ся 
кні гай Яў ге на Эн гель гар та «Бе ла русь» (Бер лін, 1943), 
не каль кі мі кні га мі, вы да дзе ны мі ў 1950я га ды бе ла рус
кай эміг ра цы яй у Мюн хе не, яшчэ атры ма ла ся на быць 
том Мі ха і ла Мас ка лі ка «Ян ка Ку па ла» (Мюн хен, 1961), 
дзе бы лі зме шча ныя пе ра кла ды на ня мец кую мо ву ў 
про зе, але гэ та не за да во лі ла яго, і ён вы ра шыў за няц ца 
пе ра кла да мі са ма стой на. «Ад нак, тут я на пат каў вя лі кія 
скла да нас ці, та му што ані як ні дзе ў све це не змог знай сці 
бе ла рус каанг лій ска га, бе ла рус каня мец ка га, бе ла рус
кафран цуз ска га, на ват бе ла рус каполь ска га слоў ні ка, 
які меў бы па трэб ныя мне сло вы. А ад та го, што мае ве
ды па рус кай мо ве не да ся га лі больш та го, што «я го во
рю очень пло хо порусски», я да па ма гаў са бе тым, што 
кож нае сло ва спа чат ку шу каў у бе ла рус карус кім слоў

ні ку, а за тым ста ра ўся знай сці яго ў рус каня мец кім. 
Ня гле дзя чы на гэ та, я зра біў не каль кі «мас тац кіх» пе
ра кла даў з бе ла рус кай паэ зіі...» На пе ра кор усім праб
ле мам, з які мі су тык нуў ся пе ра клад чык, вер шы Ян кі 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мак сі ма Баг да но ві ча, Ры го ра 
Ба ра ду лі на за гу ча лі на ня мец кай мо ве.

Пра ца за ха пі ла. Ной рай тэ ра ўжо ве да лі як аў та ра ан
та ло гіі ка шуб скай лі та ра ту ры і да след чы ка, які зай ма ец
ца бе ла рус кай лі та ра ту рай. Вя до мы ў Анг ліі куль тур на 
рэ лі гій ны дзе яч ай цец Аляк сандр Над сан вы ка заў мер
ка ван не, што доб ра бы ло б зра біць па доб ную ан та ло
гію бе ла рус кай лі та ра ту ры для ня мец ка моў ных чы
та чоў, і ўга ва рыў за няц ца гэ тым. Дзя ку ю чы да па мо зе 
ай ца Аляк санд ра «Бе ла рус кая ан та ло гія: Хрэс та ма тыя 
па бе ла рус кай лі та ра ту ры (з ня мец кі мі пе ра кла да мі)» 
(Мюн хен, 1983) Ф. Ной рай тэ ра па ба чы ла свет. У яе бы
лі ўклю ча ны тво ры са ра ка бе ла рус кіх пісь мен ні каў ХІХ 
— ХХ ста год дзяў, у тым лі ку Мак сі ма Баг да но ві ча, Ян кі 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Але ся Га ру на, Ка зі мі ра Сва я ка.

Фер ды нанд Ной рай тэр пе ра ства рыў мно гія бе ла рус
кія тво ры, на ша лі та ра ту ра дзя ку ю чы на ву ко вым пра
цам і пе ра кла дам ста ла больш ад кры тай і вя до май ня
мец ка моў на му чы та чу. Сам да след чык заў сё ды ка заў, 
што ні на хві лі ну не па шка да ваў, што звя заў свой твор
чы лёс з бе ла рус кай лі та ра ту рай.

Фер ды нанд ной рай тэр. шлях да Бе ла ру сі

Ад на з тых мі фат вор чых адзі нак, якія не пе ра ста юць раз горт вац ца ў куль ту ры, — ста ра жыт ны  
біб лей скі міф пра За па вет ную Зям лю. У VІ — V стст. да н. э. ён уз ноў ле ны ў пра роц кім воб ра зе  
«но вай зям лі і но ва га не ба», сім ва ле гра ма дзян скай зго ды, ла ду і даб ра бы ту. По бач іс на ва ла 
ўні вер саль ная ма дэль на тую ж тэ му, да лей раз гор ну ты міф: ма ра пра су свет ную гар мо нію,  
пра лад і зго ду ўжо між на ро да мі. У гэ тым жа рэ чы шчы пра тэ станц кая куль ту ра ак ту а лі зуе  
«Го рад на па гор ку». Ко ла саў ская «Но вая зям ля» — бе ла рус кі ўнё сак у зна ка мі ты міф. Ві да воч на,  
што куль тур ны лейт ма тыў «но вай зям лі» вель мі бліз кі да та го, што А. Ло сеў на зваў «аб са лют ным 
мі фам», ак ту аль ным для ўсіх на цы я наль ных куль ту р.
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П’е сы Фран ціш ка Алях но ві ча, 
асаб лі ва па пу ляр ныя ў 
пер шай па ло ве ХХ ста год дзя, 
у 1990я га ды зноў з’я ві лі ся 
на ай чын най сцэ не і тры ва ла 
за ма ца ва лі ся ў рэ пер ту а рах 
бе ла рус кіх тэ ат раў.

Дзя ніс  МА Р ЦІ НО ВІЧ

Чым жа тлу ма чыц ца доў гі пе ра пы
нак, а по тым за поз не нае пры знан не? 
На пер шае пы тан не ад ка заць да стат ко
ва прос та. Твор часць вяз ня ГУ ЛА Га  па 
ідэа ла гіч ных пры чы нах бы ла не пры
маль най у са вец кія ча сы. Зра зу ме ла, 
хва ля па ста но вак на па чат ку 1990х 
бы ла вы клі ка на жа дан нем тэ ат раў па
зна ё міць пуб лі ку са спад чы най ма ла
вя до ма га твор цы. Але з ча сам зра бі ла ся 
ві да воч ным, што ін та рэс да Алях но ві ча 
тры ва лы і доў га тэр мі но вы. Папер шае, 
ён вы клі ка ны тым, што да якас най бе ла
рус кай дра ма тур гіі, якая бы ла б ці ка вая  
ай чын ным рэ пер ту ар ным тэ ат рам, мож
на ад нес ці не вя лі кую коль касць тво раў. 

Падру гое, бур жу аз ныя і мес тач ко выя 
рэа ліі па чат ку мі ну ла га ста год дзя зноў 
вяр ну лі ся ў на ша жыц цё, та ды як шэ раг 
тво раў К. Кра пі вы і А. Ма ка ён ка, на сы ча
ных «са цы я ліс тыч най» ат ры бу ты кай, звя
заць з сён няш нім днём ку ды больш скла
да на. Ф. Алях но віч з’яў ля ец ца аў та рам 17 
п’ес. У Мін ску сён ня ідуць тры з іх.

П’е са «Ада ма вы жар ты» бы ла па стаў
ле на на сцэ не Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі ў лі пе ні 2010 
го да. Рэ жы сёр Свят ла на На ву мен ка 
ажыц ця ві ла ўлас ную ін сцэ ні роў ку па
вод ле тво раў Алях но ві ча («Чорт і ба ба») 
і Ле а поль да Ро дзе ві ча («Збян тэ жа ны 
Са ўка»). У цэнт ры сю жэ та — гіс то рыя 
ся лян Са ўкі і Ма ры сі, якім імк нуц ца на
шко дзіць зайз дрос лі вая Ба ба і Чорт. У 
вы ні ку атры маў ся пры ем ны спек такль з 
эле мен та мі на род най ка ме дыі і «луб ка». 
Ён не прэ тэн дуе на сур’ ёз ны мас тац кі 
ўзро вень, але ка рыс та ец ца пос пе хам у 
пуб лі кі.

Адзін з най больш вя до мых тво
раў Алях но ві ча, «Пан мі ніс тар», быў 
па стаў ле ны ў Бе ла рус кім рэс пуб лі

кан скім тэ ат ры юна га гле да ча ў са
ка ві ку 2011 го да. Згод на з сю жэ там, 
сві на бой Фі лі мон Пуп кін вы ра шае 
стаць мі ніст рам і дзе ля гэ та га бя рэц ца 
за вы ву чэн не бе ла рус кай мо вы...

З ад на го бо ку, атры ма ла ся грун тоў
ная па ста ноў ка, якая вы гля дае да стат
ко ва год на на агуль ным фо не ста ліч на
га тэ ат раль на га жыц ця. З дру го га бо ку, 
спек такль быў за яў ле ны як фарс. Мож
на па га дзіц ца з кры ты кам Тац ця най 
Ко ма на вай, якая за ўва жы ла імк нен не 
рэ жы сё ра Ула дзі мі ра Са віц ка га пра вес
ці пра мыя па ра ле лі з ку па лаў скі мі «Ту
тэй шы мі» (да рэ чы, абедз ве п’е сы бы лі 
за вер ша ны амаль ад на ча со ва, у 1922 го
дзе). На яе дум ку, па ста ноў шчык «увесь 
час на ма га ец ца быц цам бы пе ра ка наць 
нас, што на са май спра ве Алях но віч у 
сва ім тво ры за клад ваў на шмат больш 
глы бо кія дум кі». Да рэ чы, спек такль быў 
прад стаў ле ны на Дру гой На цы я наль най 
тэ ат раль най прэ міі. А ак цёр Аляк сандр 
Па лаз коў, які вы ка наў ро лю Фі лі мо на 
Пуп кі на, пе ра мог у на мі на цыі «Леп шая 
муж чын ская ро ля».

Трэ ці твор Алях но ві ча, «Шчас лі
вы муж» (1921), па стаў ле ны ў чэр ве ні 
2011 го да ў РТБД, быў за яў ле ны як му
зыч ная ка ме дыя. Ад нак рэ жы сёр Мюр 
Фа ры до віч ін тэр прэ та ваў яго як фарс. 
Га лоў ная ге ра і ня, ле ту цен ная мя шчан
ка Маг да ле на, стом ле ная сва ім ма
ла ці ка вым і прад ка заль ным му жам 
Гаў дэн там, вы ра шае за кру ціць ра ман 
з гра фам Ма цаль скім. Але на ват не 
зда гад ва ец ца, хто ха ва ец ца за гэ тым 
ты ту лам...

Трап ля ю чы на спек такль, па стаў ле ны 
ў жан ры фар су, не ад на ра зо ва за ўва жаў: 
вы ка наў цы або за ста юц ца ў рэ чы шчы 
псі ха ла гіч на га тэ ат ра, або ба лан су юць 
па між крыў лян нем і пош лас цю. Ства
раль ні кі і дзей ныя асо бы «Шчас лі ва га 
му жа» здо ле лі вы тры маць фар са вую 
лі нію (асаб лі ва гэ та да ты чыць пер шай 
дзеі). Спек такль па кі нуў пры стой нае 
ўра жан не, а ка лі ўлі чыць, што гэ та дэ
бют па ста ноў шчы ка, пры ем на здзі віў. 
Згаданыя мін скія спек так лі па вод ле 
тво раў Алях но ві ча, па кі да юць спа дзя
ван ні на но выя ад крыц ці і ін тэр прэ та
цыі тво раў дра ма тур га.

Па гля дзім Алях но ві ча?

Тац ця на С І  В Е Ц,  
ф о  т а  аў  т а  р а

Як пры му сіць пад лет каў 
чы таць кла сі ку?

Зняць па вод ле яе фільм? Ства
рыць кам п’ю тар ную гуль ню? 
Уклю чыць у школь ную пра гра му?

Ка лі на пер шыя дзве пра па но
вы мож на даць ста ноў чы ад каз, 
то на конт апош няй я б не бы ла 
так упэў не на... Тво ры са школь
най пра гра мы звы чай на «пра
хо дзяць», так што толь кі праз 
вель мі доў гі час да во дзіц ца пе
ра чыт ваць іх — ча сам ужо ра
зам са сва і мі дзець мі ці ўну ка мі 
— і шка да ваць пра тое, што бы ло 
пра пу шча на.

Узяць ха ця б тую са мую  
«Но вую зям лю» Яку ба Ко ла са. 
На вош та чы таць доў гі вер ша
ва ны твор, ка лі лю бы школь нік 
мо жа«за гуг ліць» ка рот кі змест, 
а яшчэ лепш — га то выя раз ва
гі на тэ му «што ха цеў ска заць  
аў тар птуш кай»?

Ад ра зу ма гу па пя рэ дзіць: спек
такль, пра які пой дзе га вор ка, не 
пра па нуе гле да чам «га то вы пра
дукт». Тут ані як не абы сці ся без 
па пя рэд няй пад рых тоў кі і на
ступ на га аб мер ка ван ня (ка неч
не, не на ўзроў ні «спа да ба ла ся 
— не спа да ба ла ся»). Не за леж на 
ад уз рос ту, гле да чам да вя дзец ца 
ка рыс тац ца ўлас ным во пы там, 
ве да мі пра жыц цё і яго за ко ны, а 
так са ма прак тыч на ўвесь час ад
каз ваць на пы тан не «ча му?».

Ча му гэ та га ад ка зу нель га 
атры маць на трэ цяй хві лі не дзеі, 
як ва ўсіх пры стой ных тэ ле ці 
кі на жуй ках?

Маж лі ва, та му, што рэ жы сёр 
Ула дзі мір Са віц кі (на сцэ не ТЮ Га 
ён па ста віў так са ма спек так лі 
«Пан мі ніс тар», «Кры ху пя шчо
ты», «Май го юнац тва кры лы») 
ні ко лі не па збаў ляе свай го гледа
ча пра ва ха ця б на час спек так ля 

стаць яго су твор цам, за зір нуць 
ва ўлас ную ду шу і са здзіў лен
нем вы гук нуць: «Гэ та ж як пра 
мя не!»

А хі ба не пра нас, сён няш ніх, 
што час та му сяць па кі даць свае 
вёс кі ды мяс тэч кі, на ват кра і ну 
сваю дзе ля леп шай до лі, рад кі 
Яку ба Ко ла са:
Мой род ны кут, лу гі, кры ні ца!
Ця пер для вас я — чу жа ні ца.
Той са мы лес, па лет кі тыя,
Ды лю дзі там жы вуць дру гія.

Парт рэт Яку ба Ко ла са, асвет
ле ны пра жэк та рам, го лас са мо га 
аў та ра — «за Ко ла са» ў спек так
лі пра маў ляе за слу жа ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ба рыс Ба ры сё нак — усё 
гэ та дае зра зу мець, што на сцэ не 
не бу дзе «асу час не най» вер сіі, а 
бу дзе ў леп шым сэн се гэ та га сло
ва «кла січ ная» па ста ноў ка, дзе 
га лоў ныя ге роі, апра ну тыя не 
ў лап ці ды ка жу хі, а ў ла ка выя 
ча ра ві кі ды смо кін гі, пра маў ля
юць сло вы, па кі ну тыя пры зна
ным кла сі кам на шай лі та ра ту ры. 
А вось сэнс, які ўкла дзе ў гэ тыя 
сло вы гля дач, за ле жыць толь кі 
ад яго са мо га. Ды, зрэш ты, што 
мож на «асу час ніць» у веч ным 
по шу ку «сва го мес ца» ў гэ тым 
све це!
А дзе ж той вы хад? Дзе зба вен не
з ня во лі цяж кай, з па ла нен ня?
Адзін ён ёсць: зям ля, зям ля,
Свой пэў ны кут, свая рал ля:
То — най мац ней шая ас но ва
і жыц ця пер шая умо ва.

Ад гэ та га ўнут ра на га по шу ку 
ра зам з ге ро я мі — бра та мі Мі ха
лам і Ан то сем, ро лі якіх вы кон
ва юць ар тыс ты Мі ка лай Ля вон
чык і Іван Шру бей ка, — ні чо га не 
ад цяг вае ўва гу: апроч зга да на га 
парт рэ та на сцэ не — два крэс лы, 
два ліх та рыпра жэк та ры. Ад
нак ад не куль з амаль гра фіч най  

дак лад нас цю вы ма лёў ва ец ца ва 
ўяў лен ні да ро га — сім вал жыц ця 
ге ро яў, іх лё су і па мкнен ня. Ка лі 
ў за ле ма ла дыя ўсмеш лі выя тва
ры тых, для ка го ўсё яшчэ на пе
ра дзе, ро біц ца над звы чай скла
да на па тлу ма чыць Ко ла са ва:
Мне ду шу смут кам на паў няе,
Што ў прош ласць кан улі га доч кі,
Мае шчас лі выя дзя нёч кі, —
Прай шла, вяс на ты ма ла дая!

Мі ка лай Ля вон чык пры знаў
ся не як, што ні ко лі не за бу дзе, 
як іг раў гэ ты спек такль у До ме 
ве тэ ра наў. Та ды ў за ле па на ва ла 
пра ніз лі вая ці шы ня... На ар тыс
таў гля дзе лі тыя, хто прай шоў 
ужо боль шую част ку ўлас най 
да ро гі, хто ўжо ве дае, «што ён 
— пы лін ка, а век люд скі — ад на 
хві лін ка».

Сён няш ніх школь ні каў не
маг чы ма здзі віць спец эфек та мі, 
яны што дня ба чаць ту зін фаль
шы вых «зо рак», якія рас кры ва
юць ім свае «сак рэ ты», а ці час
та яны су ты ка юц ца з Праў дай 
— не пры ха ро ша най, ба лю чай?.. 
Так, гэ тым іх яшчэ мож на здзі
віць: і рэ жы сёр па каз вае свай му 
гле да чу двух ста лых пра ца ві тых 
лю дзей, якія не згу бі лі па куль 
пра гі жыц ця і імк нен ня ад чуць 
ся бе гас па да ра мі на ўлас най 
зям лі, у сва ёй кра і не, рас каз вае, 
якія пе ра шко ды ім да во дзіц
ца пе ра адо лець, іду чы да ма ры, 
не ха вае ні бю ра кра тыі, што не 
знік ла праз ста год дзе (і пэў на, 
не знік не ні ко лі), ні та го, што 
ча сам вар та пай сці на хіт ры кі, 
каб дай сці да кан ца сва ёй да ро гі. 
Так, дзядзь ку Ан то сю на ват да
во дзіц ца да ваць ха бар (што ду
маў ён у той мо мант, як «му сіў 
даць руб ля за спраў ку», цу доў на 
пе рад ае І. Шру бей ка).

Але пе ра сця ро гай на шля
ху — лёс ваў ка, які ў ад на час се 
гі не на ва чах у Мі ха ла, за ха піў

шы ся па ля ван нем, звя ры ным 
чуц цём ад чу ва ю чы — смерць... 
А ар тыст ад бі вае ў гэ ты мо мант 
крэс лам ці то апош нія ім гнен ні 
ваў чы на га іс на ван ня, ці то стук 
улас на га сэр ца, ці то час, ад ме
ра ны свай му ге рою...

Ка нец да ро гі ба чыць і Мі хал. 
Да яго смерць пры хо дзіць як на
ва ла, ад яе не сха вае, не за хі не 
на ват Ма ці, але ўсё ад но апош нія 
дум кі і сло вы яго — пра Зям лю...

Мяр кую, што для за ха ван
ня бе ла рус кай лі та ра ту ры, для  
пе ра асэн са ван ня на шай кла сі кі 
гэ ты спек такль у Тэ ат ры юна га 
гле да ча ро біць больш, чым усе 
школь ныя ўро кі. За ста ец ца не 
так і шмат — прый сці ў тэ атр і... 
па чаць ду маць!

Чар го вым ра зам «Мі ха ла
ва зям ля» ў афі шы ТЮ Га —  
22 са ка ві ка. 19.00. Дом лі та ра та ра.

Кла сі ка ў смо кін гу


