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Бу кет дзіў ных кве так у вы тан ча най ва зе... Якое дзі-
ва? За раз жа, ле там, ка го мож на здзі віць квет ка мі? 
Але та кі мі — мож на. Не, сут насць не ў тым, што бу-
ке ты і на ват ва зы зроб ле ны з за ла ціс тай са ло мы. 
Зноў жа, у нас у Бе ла ру сі — тра ды цый ны ма тэ ры ял. 
Тут важ на, як гэ ты ма тэ ры ял вы ка рыс тоў ва ец ца і 
якія цу ды здоль ны ён утва раць. Усё ж та кі ра зум ныя 
бы лі на шы прод кі: ні чо га не пра па да ла ў іх гас па-
дар ках, з дра бя зы і пад руч ных срод каў уме лі зра-
біць цуд. І па кі ну лі ў спад чы ну гэ тае ўмен не сва ім 
на шчад кам. Праў да, ма ла ўжо тых, хто сам га то вы 
доў гі мі зі мо вы мі ве ча ра мі ся дзець з ма тэ ры я ла мі, 
па да ра ва ны мі пры ро дай, і, вы раб ля ю чы з іх неш та 
ад мыс ло вае, на паў няц ца цяп лом ле та, уклад ва ю чы 
гэ тае цяп ло ў вы ра бы. 

Сён ня гэ тая спра ва ў нас ста ла не прос та част кай 
мас тац тва, але і асоб най вы твор чай га лі ной. Хоць ад но 
дру го га не вы клю чае. Гэ та як раз і дэ ман струе вы ста ва 
дзяр жаў на га вы твор ча-ганд лё ва га аб' яд нан ня «Бел маст-
про мыс лы», якая пра цуе ў Му зеі гіс то рыі го ра да Мін ска. 
Сваю пра дук цыю прад стаў ля юць роз ныя фаб ры кі мас-
тац кіх вы ра баў з усёй Бе ла ру сі, якія ўва хо дзяць у аб' яд-
нан не. У кож на га з прад пры ем стваў свая за да ча: ёсць 
«ад каз ныя» за ткац тва, вы шыў ку, вя зан не, пля цен не з 
пры род ных ма тэ ры я лаў (са ло мы, ла зы, ску ры, бя рос ты), 
разь бу па дрэ ве, ган чар ства, пра цы па ме та ле. Хто на 
што ба га ты з на шых мас тац кіх пры дпры ем стваў — па-
каз вае вы ста ва.

«Со неч ныя ўзо ры» яе на зва лі не здар ма: усе вы ра бы 
ды ха юць цеп лы нёй і до раць свят ло не за леж на ад та го, ці 

гэ та ра дас ная са лом ка, ці вы тан ча ная ла за, ці пры го жы 
тка ны жа но чы строй — узяць, апра нуць бы ды пай сці так 
«у лю дзі», на якое-не будзь свец кае ме ра пры ем ства. Вось 
быў бы фу рор!

Ка жуць, што бе ла рус кі на род ны строй да гэ туль адзін з 
са мых за па тра ба ва ных з усіх вы ра баў, на якія здоль ныя 
май стры «Бел маст про мыс лаў». Хто куп ляе яго для вы-
ступ лен няў на сцэ не, а хто — і як су ве нір, для па да рун ка. 
Нех та — дзе ля цёп лых і шчы рых эмо цый, каб прос та быў 
у ха це і на гад ваў, да яко га на ро ду на ле жым. Не маг чы ма 
згу біць та кое ўмен не.

А ткац тва? Сён ня на прад пры ем ствах аб' яд нан ня раз-
ві ва юц ца яго тра ды цый ныя ві ды: пе ра бор нае, ра міз нае, 
бра нае, ажур нае, па двой нае, кру га вое, за клад ное, на 
до шчач ках. Усё гэ та да хо дзіць да нас з глы бінь ста год-
дзяў, усё ад наў ля ец ца май стра мі, за свой ва ец ца но вы мі 
па ка лен ня мі мас та коў, якія хо чуць ра біць «як ка лісь ці». 
На прык лад, у рэс пуб лі кан скім уні тар ным прад пры ем-
стве бе ла рус кіх на род ных ра мёст ваў «Скарб ні ца» на-
ват ар га ні зоў ва юць на ву ко выя экс пе ды цыі па аб лас цях 
Бе ла ру сі, па вод ле рас ка заў тых, хто яшчэ па мя тае і 
ўмее, вы ву ча юць ста ра жыт ныя тэх на ло гіі з ра зу мен-
нем рэ гі я наль ных асаб лі вас цяў. Не здар ма ж вы ра бы, 
ство ра ныя на «Скарб ні цы», бы лі вы со ка ад зна ча ны на 
вы ста вах у Ра сіі, Лат віі, Мал до ве, Па ры жы, Га но ве ры. А 
ў со неч ным Мад ры дзе на шы но выя скар бы ад «Скарб-
ні цы» бы лі ад зна ча ны за ла тым ме да лём якас ці. А вы 
яшчэ не зра зу ме лі ча му?
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— Пра што мож на пра чы таць 
у кнiж цы? Пра тое, «што Ян ка 
Сi па коў ха ваў у сей фе?» А што 
пi саў у лiс це да Ва лян цi ны Ка-
дзе та вай Ген рых Да лi до вiч? Як 
«дай маў» Сця пан Дай мак? Ку ды 
знiк ла з рэ дак цыi «Ма ла до сцi» 
крэс ла Ма шэ ра ва? Ка го мож на 
на зваць секс-сiм ва лам «Ма ла-
до сцi»? Як Ула дзi мiр Ка рат ке-
вiч зма гаў ся за кож нае сло ва? 
Вель мi час та ўзгад ва юц ца не-
стан дарт ныя сi ту а цыi з жыц ця 
Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, — тлу-
ма чыць аў тар кнi гi i рэ дак тар ча-
со пi са «Ма ла досць» Свят ла на 
ДЗЯ НI СА ВА. — Усе ма тэ ры я-
лы для гэ тай кнi гi пi са лi ся спе-
цы яль на. Сю ды не ўвай шло нi 
ад но iн тэр в'ю, нi адзiн ар ты кул, 

якiя бы лi на пi са ны ра ней з на го-
ды юбi ле яў ча со пi са. Кры нi ца мi 
iлюст ра цый ста лi ся мей ныя ар хi-
вы зна ка мi тых «ма ла до сцеў скiх» 
фа то гра фаў Аляк санд ра Дзят ла-
ва i Ва лян цi на Жда но вi ча. Яшчэ 
ад на кры нi ца — пры ват ны ар хiў 
Ген ры ха Да лi до вi ча. Ней кiя ма-
тэ ры я лы з На цы я наль на га гiс та-
рыч на га му зея. Кнi га ство ра на ў 
па пу ляр най ма не ры, та му i на зы-
ва ец ца «ся мей ная кнiж ка».

«Ся мей ная кнiж ка» са праў ды 
мо жа аб' яд наць сям'ю. Спра ва ў 
тым, што яна пры све ча на ча со-
пi су «Ма ла досць», якi на ра дзiў ся 
60 га доў та му, але да гэ туль жы ве 
i iмк нец ца быць ма ла дым: прад-
стаў ляе аў та раў но ва га па ка лен-
ня, а так са ма но выя тво ры тых, 

хто ма ла ды не толь кi па ўзрос це, 
але i ма ла ды ду хам. Гэ та яшчэ 
i кнiж ка-ўспа мiн пра роз ныя пе-
ры я ды жыц ця i ста лен ня ча со-
пi са. У нас гэ ты жанр не вель мi 
рас паў сю джа ны. Але та кiя кнi гi 
да да юць фар баў да парт рэ таў 
вя до мых пiсь мен нi каў, на огул 
мо гуць быць удак лад нен нем да 
гiс то рыi лi та ра ту ры, як за ўва жыў 
пiсь мен нiк Алесь БА ДАК:

— Мне зда ец ца, што кнiж ка 
«Скрозь «Ма ла досць» вель мi 
шмат да дае i да гiс то рыi са мо га 
ча со пi са. Мне б ха це ла ся, каб 
яна бы ла ў пер шую чар гу для 
ма ла дых — аў та раў, чы та чоў. 
Каб яны ве да лi, якой бы ла ма-
ла досць у ХХ ста год дзi, на па-
чат ку ХХI. Як пра вi ла, ма ла дыя, 
ка лi пры хо дзяць у лi та ра ту ру, 
час та ўпэў не ны, што ўсё па чы-
на ец ца з iх. Гэ тая кнiж ка для 
ма ла дых ка рыс ная тым, што 
да зво лiць зiр нуць на ча со пiс па-
но ва му. I, мо жа быць, за цi ка вiц-
ца гэ тым ча со пi сам, та ды, на-
пэў на, з'я вiц ца больш па ва гi да 
яго, жа дан ня дру ка вац ца. (Та му 
што сён ня не праб ле ма вы даць 
кнiж ку, не праб ле ма вый сцi са 
сва i мi тво ра мi да iн шых, пас ля 
та го, як з'я вiў ся iн тэр нэт.) Але 
тут — гiс то рыя. Тут — асо бы. 
Вя до ма, лю быя ўспа мi ны тро хi 
суб' ек тыў ныя. Та му што кож ны 
ча ла век, кож ны пiсь мен нiк, ка-
лi пi ша да ку мен таль ныя тво ры, 
заў сё ды прад стаў ляе свой пункт 
по гля ду. Мне аса бiс та не ха пi ла 
прад стаў нiц тва 1950-1960 га-
доў, тро хi не ха пi ла эпо хi Бы ка-
ва, эпо хi Ка рат ке вi ча ў ча со пi се 
«Ма ла досць», якiя дру ка ва лi на 

яго ста рон ках свае пер шыя тво-
ры. Гэ та як раз тое, што за ста-
нец ца ў на шай лi та ра ту ры яшчэ 
на доў гiя ча сы. Мне тро хi не ха-
пi ла Мi ко лы Аў рам чы ка. Ма ла 
ўжо лю дзей, якiя ўспом няць 50-я 
га ды мi ну ла га ста год дзя, як па-
чы на ла ся «Ма ла досць». Пе ра-
ва га ў кнi зе ад да дзе на кан цу ХХ 
— па чат ку ХХI ста год дзя. 

Ус па мi на мi пра эпо ху Ка рат-
ке вi ча i Бы ка ва ў «Ма ла до сцi» 
га то ва бы ла па дзя лiц ца па эт ка 
Ра i са БА РА ВI КО ВА, якая ў свой 
час бы ла рэ дак та рам ча со пi са. 
На прэ зен та цыi кнi гi яна ад зна-
чы ла:

— Ча со пiс заўж ды быў у 
аван гар дзе лi та ра тур на га пра-
цэ су, лi чыў ся са мым па пу ляр-
ным, дзёрз кiм, сме лым. Толь кi 
ў «Ма ла до сцi» Бы каў дру ка ваў 
свае ран нiя апа вя дан нi i апо вес-
цi. Гэ та быў яго лю бi мы ча со пiс, 
у якi ён усё ад да ваў. Тое ж са-
мае — Ка рат ке вiч. Прак тыч на 
ўсё, на пi са нае Ка рат ке вi чам, 
дру ка ва ла ся ў «Ма ла до сцi». 
З Ма ла до сцi па чы на ла ўсё маё 
па ка лен не: Яў ге нiя Янi шчыц, 
Ва лян цi на Коў тун, Га лi на Кар-
жа неў ская, Алесь Ра за наў. Ка лi 
я пры еха ла ў Мiнск у 1970-я га-

ды, гэ та быў час за стою. Хоць 
у лi та ра ту ры нi я ка га за стою не 
бы ло. На ад ва рот, бы ло шмат яр-
кiх тво раў, iм ёнаў, бе ла рус кая 
лi та ра ту ра вель мi ца нi ла ся ў бы-
лым СССР. Усё, што звя за на з 
«Ма ла до сцю», вель мi да ра гое i 
не за быў нае.

Каб ус па мi ны не губ ля лi ся, 
не сы хо дзi лi ра зам з iх ула даль-
нi ка мi, па трэб ны кнi гi ме му а раў 
пра лi та ра та раў i лi та ра тур нае 
жыц цё: гэ та дае ад чу ван не пра-
цэ су, якi iс нуе i не пры пы ня ец ца 
не за леж на ад та го, якiя ча сы 
пе ра жы вае кра i на. Та му ў Вы-
да вец кiм до ме «Звяз да» з'я вi-
ла ся асоб ная се рыя кнiг ме му а-
раў, якая прад стаў ляе слын ных 
лi та ра та раў: на прык лад: «Iван 
Ша мя кiн: вя до мы i не вя до мы». 
А так са ма — Бы каў, Ка рат ке-
вiч i iн шыя кла сi кi. У 2013 го дзе 
ад ноў ле на так са ма се рыя «Бiб-
лi я тэ ка «Ма ла до сцi» (ра ней у 
1980-я, 1990-я га ды вы хо дзi лi 
то нень кiя ма лень кiя кнi жач кi 
асоб ных аў та раў). Ужо рых ту юц-
ца не каль кi кнiг у гэ тай се рыi, 
пры чым роз ных жан раў: апо-
вес цi, гiс та рыч ныя дэ тэк ты вы, 
збор нi кi ма ла дой паэ зii.
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ЗА ЦЯГ ВАЕ!
На Smаrtfi lm'е пе ра мог фiльм пра тое, ча му 
не бяс печ на фа та гра фа ваць ся бе ў люс тэр ку

Са праў ды, па пе ра мож цах трэ ця га фес ты ва лю ма бiль на га 
кi но Smаrtfilm, у якiм сё ле та бра лi ўдзел 113 рэ жы сёр скiх 
сту жак, зня тых на ма бiль ныя тэ ле фо ны, мож на мер ка ваць 
пра агуль ныя тэн дэн цыi ў ма ла дым бе ла рус кiм кi но, яго па-
тэн цы ял, перс пек ты вы i маг чы мас цi.
Га лоў ны прыз у на мi на цыi для пра фе сi я на лаў «РRО» атры маў 

Анд рэй Ляў ко вiч за фiльм «Люс тэр ка». Дас цiп ная ла ка нiч ная стуж-
ка  — узор вы дат на га па чуц ця гу ма ру, iро нii i на ват сар каз му, цу доў-
на га ва ло дан ня ка ме рай i здоль нас цi атры маць мак сi маль ны вы нiк, 
ка рыс та ю чы ся мi нi маль ным на бо рам срод каў. Сю жэт фiль ма прос ты. 
На спан тан най ве ча ры не ў ква тэ ры ад на го з ге ро яў усе ўдзель нi кi 
за хап ляль на га хат ня га ме ра пры ем ства па чар зе за хо дзяць у ван ны 
па кой па сва iх па трэ бах i, ба ча чы вя лi кае люс тэр ка, вы ра ша юць 
сфа та гра фа вац ца ў iм. Гуч на iг рае му зы ка. На яе фо не раз зла ва-
ны су сед ушчу вае вя сё лых ма ла дых лю дзей. Зра зу ме ла, што гэ та 
па вiн на «вы стра лiць» на пры кан цы фiль ма. I пас ля та го, як усе, хто 
сфот каў ся ў люс тэр ку, знi ка юць у iм (на ват два бра выя мi лi цы я не ры, 
якiх вы клi каў су сед), з'яў ля ец ца сам су сед. Ён яшчэ раз пе ра ка наў ча 
па гра жае ма ла дым лю дзям: маў ляў, не ча га тут! I ка ме ра па каз вае 
нам, што ўсе яны апы ну лi ся ўнут ры люс тэр ка... Вось як фан тас ма га-
рыч на мо жа скон чыц ца та кая су час ная i да бо лю зна ё мая гiс то рыя 
пра «сфот кац ца ў люс тэр ку».

У на мi на цыi для ама та раў «LIGHT» пе ра мог Юрый Ка пат коў з 
чор на-бе лым ня мым мi нi-фiль мам «Сinеmа». Гэ тая стуж ка, як нi 
дзiў на, так са ма пра фо та. А яшчэ пра кi но i рэ аль насць. I пра тое, як 
фо та i рэ аль насць мо гуць уплы ваць на кi не ма то граф. Ува га: жар ты! 
Гэ ты фiльм на га даў мне пра фран цуз ска-бель гiй скi фiльм «Ар тыст», 
якi атры маў «Ос ка ра» ў 2012 го дзе. А зна чыць, ма ла дыя бе ла рус-
кiя рэ жы сё ры iмк нуц ца за Га лi ву дам. У прын цы пе, гэ тая тэн дэн цыя 
ўжо ад зна ча ла ся. Уз га дай ма ха ця б фiльм Кры са Нон га «Зды маць 
на па ра жэн не». У Юрыя Ка пат ко ва трош ку iн шае iмк нен не: больш 
ар та вае, ка мер нае, сты лiс ты ка ма дэр ну, за блы та ны сю жэт.

Вар та ад зна чыць i фiльм ма ла до га, але ўжо да во лi вя до ма га 
рэ жы сё ра i апе ра та ра Мак сi ма Баг да но вi ча, якi атры маў спец прыз 
за фiльм «Соль». Фiльм зроб ле ны ў фар ма це му зыч на га клi па, з 
ды на мiч ным ман та жом i доб рым па чуц цём гу ма ру. Ра нi ца, му зы ка 
Цоя, ма ла дая жон ка га туе сняд анак, ма ла ды муж нi як не хо ча пра чы-
нац ца. Жон ка iдзе на пра цу, не да бу дзiў шы ся яго. I так з дня ў дзень. 
Ад ной чы жон ка не вы трым лi вае i на сы пае му жу ў ку бак з гар ба тай 
соль за мест цук ру... Так, мiж iн шым, у лю дзей жыц цё мя ня ец ца!

Да рэ чы, усе фiль мы-пе ра мож цы ад роз нi ва юц ца па доб ны мi сты-
лiс тыч ны мi па ды хо да мi: буй ныя пла ны, умоў насць дэ та ляў, мi нi маль-
ная коль касць ак цё раў. У прын цы пе, яно i зра зу ме ла: кi но ж ма бiль-
нае! Мiж iн шым, у све це фес ты ва ляў, па доб ных на Smаrtfilm, iс нуе 
мност ва. А ў нас вось хi ба што ма бiль ны апе ра тар «Вэл ком» (пры 
пад трым цы Мi нiс тэр ства куль ту ры) вы ра шыў, што пад трым лi ваць 
твор чую ак тыў насць та ко га кштал ту, як здым кi кi но на лю бы га джэт, 
здоль ны гэ та зра бiць, вель мi перс пек тыў на: мож на вы ха ваць аб са-
лют на са ма стой ную кан ку рэн та здоль ную крэ а тыў ную мо ладзь.

Вы гля дае на тое, што з усё боль шым раз вiц цём най ноў шых тэх на-
ло гiй i iн тэр нэ ту твор чыя лю дзi ста но вяц ца ўсё менш i менш за леж ны мi 
ад так зва ных «аб ста вiн не пе ра адоль най сi лы». Iнакш ка жу чы, ства-
раць iм больш нi што не за мi нае. Ну, аль бо зу сiм нi што. Пры нам сi, сён ня 
ба дай у кож на га ёсць ма бiль ны тэ ле фон або фо та апа рат з маг чы мас-
цю зды маць вi дэа пры стой най якас цi. Зняў, зра бiў увесь пост пра дакшн 
до ма на кам п'ю та ры, «за лiў» на ю-туб — i ёсць вя лi кая ве ра год насць 
та го, што ме на вi та тваё вi дэа за ва юе пла не ту. Праў да, мо жа быць, 
зу сiм не на доў га. Тыд нi на два, на прык лад. Але тым не менш! У лю бым 
ра зе па гля дзiм, з якiм на стро ем вер нец ца з Га лi ву да Анд рэй Ляў ко вiч, 
якi за пе ра мо гу атры маў у якас цi па да рун ка па езд ку на са мую буй ную 
ў све це кi на фаб ры ку на ад ну з дзей ных кi на сту дый.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

У сёмым ну ма ры ча со пi са «По-
лы мя» выйшла апо весць спа да ра 
Стан ке вi ча «Брам нiк заўж ды са мот-
ны». Яна ад ра са ва на шы ро ка му ко-
лу чы та чоў, але па вiн на вы клi каць 
цi ка васць у са ма га скла да на га чы-
та ча — у су час ных пад лет каў.

— Так. Мне i ра ней на шы ча со пi-
сы за маў ля лi не вя лi кiя апо ве ды для 
юнац тва, што я, па маг чы мас цi, вы-
кон ваў. — Так па тлу ма чыў свой зва-
рот да тэ мы мо ла дзi сам пiсь мен нiк. 
— Тое ж ад бы ло ся i з апо вес цю для 
ты ней джа раў «Брам нiк заўж ды са-
мот ны». Згод ны, што пi саць для пад-
лет каў ня прос та. Але я мяр кую, што 
зболь ша га за да чу вы ка наў.

Больш за тое, са браў з ра ней на-
дру ка ва на га ма тэ ры ял для не ча ка най 
на ват для ся бе кнi гi для ма лод ша га 
па ка лен ня, якую, маг чы ма, i вы дам 
сё ле та. Урэш це, па ба чым, як атры-
ма ец ца.

Но вае па ка лен не, як i ва ўсе па пя-
рэд нiя га ды, ча сам за хап ляе, здзiў ляе, 
бы вае, на сця рож вае, бо па дзя ля ец ца 
на асоб ныя плы нi. Яно кем лi вае, больш 
энер гiч нае, ча сам праг ма тыч нае. Але 
бы вае, што пры ўсёй кем лi вас цi вель-

мi да вер лi вае да «сво ла чаў». Я маю 
на ўва зе не аб ду ма ную, не бяс печ ную 
да вер лi васць да тых, хто пад са джвае 
мо ладзь на нар ко ты кi, хто ад во дзiць 
iх у бок ад зда ро ва га гра мад ска га 
жыц ця, ад на цы я наль най iдэi, а ўво-
дзiць у iх свя до масць еў ра са ю заў скi 
муль ты куль ту ра лiсц кi «мут няк». Яшчэ 
горш — з iм ра зам па мяр коў насць да 
го ма сек су а лiз му i ўся ля кiх вы чва рэнц-
тваў. Вось брыд кi i не ча ка ны прык лад. 
Ра ней на тэлебачанні за пус цi лi аме ры-
кан скi се ры ял «Част кi це ла», дзе «пе-
да лi ра ва лi ся» го ма сек су аль ныя су вя зi, 
iн цэст, раз бэшч ван не i раз вал сям'i. 
Ча му та кi бруд да пус ка юць на эк ран? 
Не здзiў ля ю ся, што па мiж гэ тай стуж-
кай i смер цю дзяў чат пад на жа мi плас-
тыч ных хi рур гаў iс нуе ня бач ная су вязь. 
I гей-трам вай чык пад ко ле ра мi вя сёл кi 
бе гаў ня даў на па Мiн ску.

Зна хо дзяц ца i ў нас не ка то рыя лю-
дзi, якiя лi чаць на бы тыя за вя кi ма-
раль ныя каш тоў нас цi «пе ра жыт ка мi 
ў 2013 го дзе». На iх по гляд прый шоў 
час сцё баў, ду рап ля саў, флэш-мо баў, 
а то i го ма сек су аль ных шлю баў, што 
ўво гу ле дзi ка i зла чын на. Та му, лi чу, 
вы хоў ваць у мо ла дзi ге ра iч ны па ча так 

— асноў ная за да ча та го пiсь мен нi ка, 
якi рап там уз ду маў на пi саць неш та i 
для дзя цей.

— Ка лiсь цi на пы тан не аб сю жэ-
тах па чу ла ад вас, што яны — пад 
на га мi, толь кi спя шай ся за пiс ваць. 
Гэ та i ця пер так? Што для вас у лi-
та ра тур най пра цы най перш — на-
тхнен не цi са ма дыс цып лi на? Ка лi 
на тхнен не, то што цi хто яго вы клi-
кае?

— I на тхнен не, i са ма дыс цып лi на. 
Га лоў нае, не па мы ляц ца ў са ма ацэн-
цы. Ка лi ня ма што ска заць, то лепш 
не на за ляць чы та чу i са бе. А ўво гу ле 
мне да спа до бы вы каз ван не на гэ ты 
кшталт бы ло га кан ды да та на «но бе-
ля» япон ска га аў та ра Юкiа Мi сi мы: 
«Ства рыць цу доў ны твор — гэ та зна-
чыць са мо му стаць цу доў ным, бо па-
мiж мас та ком i яго тво рам не iс нуе 
ма раль на га бар' е ра».

Жыц цё шмат аб лiч нае, але сю жэ ты 
трэ ба вы бi раць аб ду ма на, не збi вац ца 
на бы та ву ху. Ча го вар ты пiсь мен нiк, 
якi не здоль ны вы ра бiць моц ны сю жэт-
ны стры жань? Ха рак тэр ны прык лад. 
Джо на Апдай ка не ад на ра зо ва вы лу-
ча лi на Но бе леў скую прэ мiю, а ён яе 

так i не атры маў па пры чы не ра ка вой 
за га ны — дыс ба лан су па мiж квя цiс-
тай рас ко шай сты лю i бес хры бет ным 
i ма ла кроў ным сю жэ там. А вось дум ка 
ра сiй ска га кры ты ка Сяр гея Бе ля ко ва 
пра вя до ма га за раз пра за iка Ра ма-
на Сен чы на: «Па спя хо вы пiсь мен нiк, 
быц цам усё доб ра, не зра зу ме ла толь-
кi ад но: ка му i на вош та па трэб ны кнi-
гi аў та ра, якi не здоль ны пры ду маць 
ары гi наль на га сю жэ та...»

I са праў ды. За мест сю жэт най, у на-
шых су се дзяў ча сам з'яў ля ец ца скан-
даль ная, або так зва ная «фе каль ная» 
лi та ра ту ра: Ера фе еў, Са ро кiн i iн шыя. 
На ват iталь ян скi «лiт ка нi бал» Аль да 
Но вэ на iх фо не вы гля дае больш-
менш пры стой ным аў та рам. Уз нiк лi 
не як i ў нас та кiя «ра ман чы кi». Як жа 
ж не змал па ваць з ра сiй ска га трэ шу? 
Дый толь кi век iх ака заў ся ка рот кi.

Ёсць і ў нашай літаратуры нешта 
падобнае. У сэнсе няздольнасці па-
будаваць элементарны сюжэт. Ды й 
таленту бракуе.

Так, перад «распілам» якой «лідар-
прэміі» прылятае з-за мяжы «птушка 
заўтрашняга дня» з бародкай а-ля Хо 
Шы Мін, бегае па літтусоўках, нешта 
верашчыць, за што часам атрымлівае 
па пысе ў пераносным і прамым сэнсе. 
І – зноў у Гамбург, «чакаць зменаў».

— У ад ным з iн тэр в'ю па чу ла, 
што каб бы ла маг чы масць вы ка-
нан ня ад на го жа дан ня, вы б па пра-
сi лi ажы вiць сваю кот ку. А за раз? I 
ўво гу ле, што та кое кот ка для ча ла-
ве ка — ся бар, за леж ная, цi да сюль 
не пры ру ча ная, iс то та, маг чы масць 
на зi раць за част кай пры ро ды ў пе-
ры мет ры свай го жыт ла?.. Цi неш та 
яшчэ?.

— Усё так... Ка лi б мож на бы ло 
вы ка наць сваё жа дан не, то я па жа-
даў бы вяр нуць i кот ку (i не ад ну), i 
са бак, якiя да гэ та га жы лi по бач са 
мной. Бо ся род жы вё лiн трап ля юц ца 
вя лi кiя ра зум нi кi. Ча ла век час та не ад-
чу вае пад свя до май су вя зi з жы вё лай, 
якая жы ве по бач. А да рэм на i сум на. 
Дый на здра ду яны, у ад роз нен не ад 
лю дзей, не здоль ныя. Як вы ка заў ся 
ад ной чы Сла ва мiр Мро жэк, за раз я 
люб лю ўсё жы вое, акра мя ча ла ве ка.

— У гэ тым вы каз ван нi ге нiя 
скан цэнт ра ва ны, му шу ду маць, 
усе рас ча ра ван нi ў са май дас ка-
на лай «жы вё лi не» — ча ла ве ку. 
Але ж Юсi Ад лер-Оль сен, адзiн з 
па пу ляр ных дац кiх пiсь мен нi каў-
дэ тэк тыў шчы каў, у сва iм iн тэр в'ю 
для ра сiй ска га ча со пi са «Ого нёк» 
вы ка заў ся, што пiсь мен нiк аба вяз-
ко ва пi ша для чы та ча. Ма ў ляў, ка лi 
ро бiць гэ та для ся бе, то ня хай пi ша 
«ў стол». Вы згод ны з та кiм мер-
ка ван нем?

— Не ка то рым твор цам бы ло да дзе-
на так знач на апя рэ дзiць свой час, што 
пры жыц цi iх не толь кi не ра зу ме лi, а, 
бы ва ла, пры ма лi як во ра гаў цi вар' я-
таў. Да Вiн чы, Шэкс пiр, Ван Гог, Нiц-
шэ, Стэн даль. Мно гiя з iх пра ца ва лi 
«ў стол». «Мя не бу дуць чы таць праз 
200 га доў», — за пi саў у сва iх дзён нi ках 
Стэн даль, «апош нi вя лi кi псi хо лаг», па-
вод ле слоў Нiц шэ. Што i спраў дзi ла ся. 
«Па сут нас цi, ка лi я ча го-не будзь да-
бi ваў ся, дык толь кi ў ве дан нi лю дзей», 
— пры зна ваў ся ге нi яль ны дзi вак, якi 
шчас лi ва па збег гi бе лi ў час ра сiй ска-
фран цуз скай вай ны 1812 го да. У сва-
iм аўта бi яг ра фiч ным ра ма не «Ан ры 
Бру лар» (i не толь кi) ён вы ка заў свой 

пры суд i са бе, i свай му па ка лен ню, з 
якiм так i не здо леў па ра зу мец ца. Так 
што вы ра шаць, для ка го пi саць, пэў на, 
праб ле ма са мо га твор цы.

— Ра зу мею ва шу гар ко ту: да чы-
та ча пры хо дзiц ца «пра дзi рац ца» 
скрозь чы есь цi су мнеў ныя гус ты i 
г.д, праз аб сурд ныя аб вi на вач ван нi 
ў ча ла ве ка фо бii. Ха ця зра зу ме ла, 
што толь кi ве ра ў ча ла ве ка, у зда-
ро вы сэнс вы му шае пiсь мен нi ка 
апе ля ваць да яго.

— Пас ля та го, як пай шлi з жыц ця 
Ула дзi мiр Ка рат ке вiч, Ва сiль Бы каў, 
Ана толь Гра ча нi каў, Ян ка Брыль, Кас-
тусь Та ра саў, мно гiя iн шыя сум лен ныя 
прад стаў нi кi на шай лi та ра ту ры — па-
хiс ну лi ся ней кiя ма раль ныя бар' е ры. 
Ак ты вi за ва лi ся гра фа ма ны, ле выя лi-
бе ра лы i пры хiль нi кi еў ра са ю заў скiх 
каш тоў нас цяў, кштал ту муль ты куль-
ту ра лiз му.

Ёсць яшчэ i хiт рыя ар та док сы, пад 
«прэс» якiх ча сам трап ляю i я. Пры-
кла даў шмат. Але ўсе iх пе ра лiч ваць 
— за над та. Толь кi са мае «га ра чае».

Так, па раў наль на ня даў на зня лi з па-
ка зу п'е су «Шэ ры-брэн дзi, ан гел мой» 
у Рэс пуб лi кан скiм тэ ат ры бе ла рус кай 
дра ма тур гii, якая бы ла скi ра ва на су-
праць нар ка ма нii i СНI Ду. П'е са на бы ла 
вель мi пры хiль ныя рэ цэн зii. Але за два 
га ды (!) мне на ват не па зва нi лi i не рас-
тлу ма чы лi, ча му яе зня лi.

Цi яшчэ: ад на пры хiль нi ца ле вых лi-
бе раль ных каш тоў нас цяў, ана лi зу ю чы 
кнi гу «Шал», на пi са ла, што «нег ры ў 
Стан ке вi ча — кры нi ца боль шас цi бе д 
бе ла рус ка га на ро да». Да рэм ная спро-
ба ўку сiць. Лi чу, што «кры нi ца «бед» 
— та кiя лi та ра та ры, як яна.

Рас ча ра ван не ў боль шас цi лю дзей, 
аль бо ва ўсiх, як у вы шэй на зва на га 
Сла ва мi ра Мро жэ ка, — вель мi моц нае 
не га тыў нае па чуц цё, тым больш ка лi 
ба чыш, як у iх, нi бы ў пад во пыт ных 
па цу коў, увесь час толь кi i вы яў ля ец-
ца не адоль ная пра га да «кноп кi за да-
валь нен няў».

— Юры, у бе ла рус кай най ноў шай 
су час най лi та ра тур най пра сто ры 
вы амаль цi не пер шы па ча лi пi саць 
свае тво ры ў фор ме тры ле раў. Фар-
маль на тры лер — пры год нiц кi жанр, 
тры мае чы та ча ў на пру зе. Але ў вас 
гэ та яшчэ i скла да ныя аб ста вi ны, 
у якiх ча ла век аль бо год ны, аль бо 
сла бак. Лi та ра тур ны ге рой Стан ке-
вi ча — адзi ноч ка, ча ла век са мот ны. 
Але ў ней кiм сэн се ён ўсё роў на — 
пе ра мож ца. Вы ап ты мiс тыч на па зi-
ра е це на су час нi каў?

— Я з най вя лiк шай па ва гай ад но-
шу ся да твор час цi на ша га на цы я наль-
на га ге нiя Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча. 
Ме на вi та ён ка лiсь цi вы ка заў ся, што 
кож ны бе ла рус кi пiсь мен нiк па вi нен 
на пi саць хоць бы адзiн дэ тэк тыў, што 
б па слу жы ла на ка рысць ума ца ван ня 
на шай род най мо вы. Я так са ма, як 
i мно гiя iн шыя, па мкнуў ся вы ка наць 
яго за па вет. Та му, мо жа, i з'я вi лi ся на 
свет фан тас тыч ны ра ман «Пя тая цэн-
ту рыя, трыццаць дру гi кат рэн», апо-
вес цi «Рыф ма», «Пе ра ход» i г.д.

За да ча аль бо ро ля пiсь мен нi ка — 
спы нiць ма раль нае па дзен не ча ла ве-
ка, якое па ска ра ец ца ва ўсiм све це. 
Тым-сiм трэ ба бы ло б ус пом нiць не 
толь кi пра на цы я наль ную iдэю, але i 
пра агуль на ча ла ве чыя на спе лыя па-
трэ бы: яў ге нi ку, тэ ле го нiю, i пра тое, 
што так i не рас кры та абя ца ная «Тэ о-
рыя Уся го».

Ча ла ве чы ро зум сён ня за ня ты 
ўдас ка на лен нем уся ля кiх ай па даў, 
ай фо наў, смарт фо наў i г.д. Чым усё 
гэ та скон чыц ца — мож на прад ба чыць. 
У сва ёй ан ты ўто пii «П'яў ка» я за кра-
нуў i гэ тае ба лю чае пы тан не. Да рэ чы, 
ра ман вый шаў дву ма вы дан ня мi, i, па 
чут ках, рых ту ец ца трэ цяе.

— Дзя куй за iн тэр в'ю i на вi ну 
пра трэ цяе вы дан не, бо прый шло-
ся кнiж ку за маў ляць у се цi ве — у 
кра мах яе я ўжо не знай шла.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ

�

Юры СТАН КЕ ВIЧ:
«РО ЛЯ ПIСЬ МЕН НI КА — 

СПЫ НIЦЬ МА РАЛЬ НАЕ ПА ДЗЕН НЕ ЧА ЛА ВЕ КА»
Ча ла ве ка з прын цы па мi, акрэс ле най жыц цё вай 

па зi цы яй мож на лю бiць, цi не лю бiць, ка лi по гля ды 
не су па да юць. Але не па ва жаць пас ля доў ных асоб 

не маг чы ма ха ця б таму, што iх хоць у «Чыр во ную 
кнi гу» за пiс вай — з-за іх рэдкасці. Пры зна ю ся 

ад ра зу, што я — сярод га ра чых пры хiль нi каў Юрыя 
Стан ке вi ча, ад на го з са мых цi ка вых су час ных 
бе ла рус кiх пiсь мен нi каў. Пры тым, што са ма я 

та ле рант ная да мно гiх су час ных гра мад скiх пра яў, 
мне iм па нуе яго ба чан не све ту, у якiм жан чы ны не 
губ ля юць жа ноц кас цi i за ста юц ца ка хан ымi, ма цi i 
сяб роў ка мi, а не толь кi «пра цоў ны мi адзiн ка мi». А 

муж чы ны Стан ке вi ча — не бяс по лыя істоты, а ва я ры 
свят ла ў са мых не спры яль ных умо вах.

Кнiж ная па лi цаКнiж ная па лi ца  ��

У КОЖ НА ГА СВАЯ «МА ЛА ДОСЦЬ»
Пра што не ска за лi са мi лi та ра та ры, тое вя до ма з ус па мi наў пра iх

У ма ла до сцi кож ны вы зна ча ец ца, якiм шля хам пай сцi ў жыц-
цi да лей, вы ву чае рэ ча iс насць, асэн соў вае сут насць яе з'яў, 
шу кае сэнс для ся бе. Сэнс мож на сфар му ля ваць са мо му, а 
мож на i ска рыс тац ца мер ка ван ня мi iн шых лю дзей, якiя ўжо 
неш та зра зу ме лi i на ват па дзя лi лi ся сва i мi дум ка мi — праз 
лi та ра тур ныя тво ры, на прык лад. Вар та бы ло ў свой час па-
гар таць ча со пiс «Ма ла досць» — вось дзе бы ла пля цоў ка для 
су стрэч з бе ла рус кi мi аў та ра мi, якiя па-свой му ба чы лi свет, 
шу ка лi i ад кры ва лi ў iм тое, на што цi ка вы быў ме на вi та ма-
ла ды по гляд, гэ та зна чыць той, яко га не бы ло да гэ туль. Вось 
пра iх час, пра iх твор чую ма ла досць ця пер мож на так са ма 
пра чы таць — у кнi зе «Скрозь «Ма ла досць».

ЧАС ЦІН КА СОН ЦА Ў РУ КАХ
Са лом ка, ла за, ткац тва і ін шыя бе ла рус кія промыслы

Вы ста ваВы ста ва  ��

Кi на кро кiКi на кро кi  �� 15 спек так ляў 
з 8 кра iн

Пра гра ма III Мiж на род на га 
тэ ат раль на га фо ру му не толь-
кi скла дзе на, але на пры кан-
цы лi пе ня ўжо па чаў ся про-
даж квiт коў на па ка зы спек-
так ляў.

Ад па вед на, у пуб лi кi ёсць 
час вы ву чыць фес ты валь ную 
афi шу i вы зна чыц ца з тым, што 
хо чац ца па гля дзець. А ка лi вы-
бар бу дзе зроб ле ны ў бок не 
ад на го спек так ля, то на шы тэ-
ат ра лы ма юць маг чы масць пад-
рых та вац ца фi нан са ва, неш та 
ад клас цi на квiт кi. Час ёсць: 
фес ты валь «Тэ атр» прой дзе ў 
Мiн ску з 28 ве рас ня па 21 каст-
рыч нi ка. Кошт квiт коў вель мi 
роз ны: ад 40 ты сяч да 350 ты-
сяч бе ла рус кiх руб лёў.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

СучаснікСучаснік  ��

Кож ны бе ла рус кi пiсь мен нiк па вi нен на пi саць хоць бы 
адзiн дэ тэк тыў, што б па слу жы ла на ка рысць ума ца ван ня 
на шай род най мо вы.


