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Пра гэ та па ве да міў на мес-
нік ды рэк та ра вы да вец тва 
«Мо ло дая гвар дия» Ра ман 
Ка сы гін. Но вы твор мо жа 
па поў ніць най ста рэй шую 
се рыю «Жыц цё зна ка мі тых 
лю дзей». Пра цу над бія гра-
фі яй Ула дзі мі ра Му ля ві на 
вя дзе бе ла рус кая пісь мен ні-
ца і бард Тац ця на Да шке віч. 
Ра ней у «ЖЗЛ» ужо вый шла 
яе кні га пра паэ та Аляк сея 
Фаць я на ва.

Ра ман Ка сы гін рас ка заў, што 
«Молодая гвар дия» з за да валь-
нен нем вы пус ціць су мес нае вы-
дан не пра Му ля ві на, бо гэ тая 
асо ба ці ка вая як у Ра сіі, так і ў 
Бе ла ру сі. Ад нак па куль кні га не 
на пі са на, пра кан чат ко вы вы нік 
ка заць ра на. На мес нік ды рэк та ра 
«Мо ло дой гвар дии» так са ма па-
дзя ліў ся з ка рэс пан дэн там «Звяз-
ды» сак рэ та мі пра цы вы да вец тва, 
якое ары ен та ва на не на ма са ва га 
чы та ча, на зваў склад ні кі ства рэн-
ня зай маль на га бія гра фіч на га тво-
ра, а так са ма ад зна чыў, якія яшчэ 
бе ла рус кія ге роі мо гуць быць ці ка-
выя ра сій скай аў ды то рыі.

— Ра ман Ана толь е віч, вы да-
вец тву, у якім вы ця пер пра цу-
е це, ужо 123 га ды, і ў ім па-ра-
ней ша му вы хо дзяць пе ра важ-
на бія гра фіч ныя, гіс та рыч ныя 
тво ры. Рас ка жы це, як вы бі ра-
е це тэ мы, ге ро яў, аў та раў, каб 
яны бы лі ці ка выя чы та чу?

— У са вец кі час тэ мы ад бі раў 
па лі тыч ны строй. Та ды бы ло не-
маг чы мым, каб зна ка мі тым на-
зва лі ка гось ці з «бе ла га» ру ху 
або рэ лі гій на га дзея ча. 1990-я 
га ды ад кры лі вя лі кую ні шу асоб, 
якія ста лі вы хо дзіць у «ЖЗЛ»: ад 
рас стра ля на га Гу мі лё ва да бе ла-

гвар дзей цаў Кар ні ла ва, Дзя ні кі-
на, Вран ге ля. Сю ды ўвай шла і ўся 
цар ская ды нас тыя Ра ма на вых, і 
свя тыя ай цы Сер гій Ра да неж скі, 
Па тры ярх Ці хан... Усе на шы кні гі 
пра ге ро яў, якія па кі ну лі знач ны 
след у гіс то рыі і з'яў ля юц ца асо-
ба мі «пер ша га шэ ра гу».

— Якія ты ра жы ў ва шых вы-
дан няў?

— Брэнд «ЖЗЛ» да зва ляе нам 
вы трым лі ваць ся рэд ні на клад у 
4000 асоб ні каў. Для та кой лі та ра-
ту ры гэ та доб ры ўзро вень. Трэ ба 
ра зу мець, што на шы кні гі не для 
шы ро ка га ко ла чы та чоў, бо яны 
на ву ко ва-па пу ляр ныя. А сён ня 
лю дзі лю бяць па чы таць штось ці з 
ад цен нем «жаў ціз ны» і не заў сё ды 
пра ве ра ны мі фак та мі. Ад нак ёсць 
ты ра жы і 20-ты сяч ныя. Гэ та бія-
гра фія Га га ры на, якая вы хо дзі ла 
да 50-год дзя па лё ту ў кос мас.

— Зна чыць, наш Вя ча слаў 
Бан да рэн ка з 6 ты ся ча мі «Ге-
ро яў Пер шай су свет най», якія 
ня даў на вый шлі ў «Мо ло дой 
гвар дии», — гэ та на ват вы шэй 
за ся рэд ні ўзро вень?

— Так, і гэ та му па спры я ла 
ад ра зу не каль кі фак та раў. Па-
пер шае, тэ ма, якая ра бі ла ся да 
100-год дзя з дня па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны — за раз яна бу-
дзе вель мі ак тыў на асвят ляц ца. 
А кніг па ёй зу сім ма ла, ры нак не 
за поў не ны так, як, на прык лад, 
вы дан ня мі па тэ ме Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. Па-дру гое, са ма 
кні га ці ка вая, на пі са на прос тай 
мо вай, не «за на ву коў ле ная», 
што так са ма над звы чай важ на.

— У вас вы хо дзіць, у 
асноў ным, на ву ко ва-па пу-
ляр ная лі та ра ту ра. А ча му 
не зай ма е це ся мас тац кай?

— Мы не вы пус ка ем кла-
сі ку, бо гэ та ро бяць за нас 
ін шыя. Спра ба ва лі вы да ваць 
се рыю «Про за XX ста год дзя», 
ад нак ры нак пад ка заў, што 
наш удзел — гэ та гіс та рыч ная, 
бія гра фіч ная і ме му ар ная лі та-
ра ту ра. Ро бім так са ма «ЖЗЛ: 
бія гра фія пра цяг ва ец ца», у якой 
дру ку ем бія гра фіі су час ні каў — 
Пу ці на, Пу га чо вай і ін шых.

— Якія вы дан ні ака за лі ся 
«хі та мі» про да жаў?

— Наш рэ кард смен — гэ та 
кні га Дзміт рыя Бы ка ва «Ба рыс 
Па стэр нак», ты раж якой ужо на-
блі жа ец ца да 100 ты сяч. Ад нак 
ка лі раз ва жаць пра лі да раў про-
да жу, то тут па він на ўсё сыс ці-
ся: і ге рой, і аў тар. Ка лі Люд мі ла 
Са рас кі на, якая з'яў ля ец ца вя-
до мым да след чы кам жыц ця Фё-
да ра Да ста еў ска га, вы дае кні гу 
пра яго, то гэ та, зра зу ме ла, бу-
дзе доб ра рас куп ляц ца, і та ды 
мы ро бім ты раж у 15 ты сяч. Ад-
нак бы ва юць і не ча ка нас ці, ка лі 
пэў ная тэ ма аказ ва ец ца ці ка вай 
мно гім, і, акра мя та го, шы ро ка 
рэ кла му ец ца ў прэ се.

— Ці ёсць яшчэ бе ла ру сы, 
вы дан ні пра якіх бы лі б за па-
тра ба ва ны ў ра сій скай аў ды-
то рыі?

— Кні гі пра бе ла рус кіх ге ро яў 
маг лі б вый сці, гэ та бы ло б ці ка ва, 
бо мы род нас ныя на ро ды. Ад нак 
і тут трэ ба вы бі раць. Пра ва шых 
су ай чын ні каў, вя до мых ва ўсім 
Са вец кім Са ю зе (на прык лад пра 
Ма шэ ра ва), бы ло б ці ка ва па чы-
таць усім. Па лі тыч ныя дзея чы звы-
чай на пры цяг ва юць шмат ува гі. У 

нас ужо вый шла бія гра фія Анд рэя 
Гра мы кі, бо гэ та маш таб ная фі гу-
ра ў гіс то рыі... Ад нак ма ла толь кі 
вы браць ге роя — важ на яшчэ і 
на пі саць пра яго. Каб у Ра сіі бы лі 
свае аў та ры, здоль ныя пі саць на 
та кія тэ мы, мы б ужо даў но вы да лі 
гэ тыя кні гі. Та му пра ге ро яў-бе ла-
ру саў па він ны пі саць бе ла ру сы. 
Мы вы ка жам сваё мер ка ван не, 
ці ка вая нам кан крэт ная асо ба або 
не, ад нак іні цы я ты ва па він на зы-
хо дзіць ад вас... Мы мо жам зра-
біць ты сяч ны ты раж, і гэ та бу дзе 
ці ка вае вы дан не. Ад нак і кошт 
яго бу дзе знач на больш вы со кім. 
Маг чы ма, тут па трэб на дзяр жаў-
ная пад трым ка ва шых улад — у 
па пу ля ры за цыі асо бы бе ла ру са. 
Бо, ка лі ў се рыю «ЖЗЛ» трап ляе 
пэў ны ге рой, яго імя ро біц ца знач-
на больш шы ро ка вя до мым.

— Ад на па пу ляр ная бе ла рус-
кая пісь мен ні ца рас каз ва ла, што 
пэў нае ра сій скае вы да вец тва 

пра па на ва ла вы даць яе гіс та-
рыч ны ра ман. Ад нак бе ла рус кія 
наз вы ў ім трэ ба бы ло за мя ніць 
на ра сій скія, а ўсе, што да ты-
чыц ца на ша га паў стан ня, вы-
крас ліць зу сім. З гэ та га мож на 
ра біць вы сно ву, што ў ра сій скай 
вы да вец кай спра ве пра віць ры-
нак, а са ма лі та ра ту ра ады хо-
дзіць на дру гі план?..

— Па-пер шае, гэ та не пра 
«Моло дой гвар дии». Мы ні чо га 
не мя ня ем — ні наз вы га ра доў, 

ні да ты. На шы аў та ры пра цу-
юць з ар хі ва мі, та му штось ці 
пе рай на чыць скла да на. Усё 
іна чай у мас тац кай лі та ра ту-
ры, ха ця і ў ёй наз вы тво ра, 
на се ле ных пунк таў ады гры ва-
юць іс тот ную ро лю, бо за ду ма 
аў та ра ў тым, каб яны бы лі 
ме на ві та та кі мі. Але... Скла-

да на ска заць, як у Бе ла ру сі, ад-
нак усю ды ры нак рэ гу люе. Як 
толь кі на ша вы да вец тва сыш ло 
з рэ ек пла на вай эка но мі кі, дзе 
ўсё бы ло рас пі са на па пунк-
тах, і ста ла на ка пі та ліс тыч ны 
шлях, зра зу ме ла, мно гае стаў 
дык та ваць про даж. І «Мо ло дая 
гвар дия» так са ма на яго ары ен-
ту ец ца. У той жа час скла да на 
на зваць эка на міч на вы гад ным 
кні гу ма ла вя до ма га паэ та ці 
пісь мен ні ка (яны не для шы ро-
ка га ко ла чы та чоў), ад нак у нас 
та кія вы дан ні з'яў ля юц ца. Яны 
свед чаць пра імідж вы да вец тва 
і пра тое, што та кія фі гу ры нам 
важ ныя. Ха ця дзесь ці гэ та мо жа 
ад бы вац ца і ў шко ду эка но мі цы. 
Уво гу ле ж эка на міч ны эфект у 
кніж най спра ве скла да на пра лі-
чыць, бо гэ та не за вод, дзе ўсё 
стан дар ты за ва на.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

- На мо ра па е дзеш?—да ве даў шы ся, што я 
збі ра ю ся ў ад па чы нак, па ці ка віў ся зна-

ё мы.
Па коль кі мо ра ў боль шас ці на шых су гра ма-
дзян аса цы і ру ец ца з наз ва мі Чыр во нае, Між-
зем нае, Чор нае ці Азоў скае, я асця рож на па-
ці ка ві ла ся:
— А Бал ты ка мо рам лі чыц ца?
— Ну якое ж Бал ты ка мо ра? Там жа хо лад на, 
як у нас, — хмык нуў зна ё мы.
— У та кім ра зе я — не на мо ра. Я — на Бал ты-
ку, у Ка лі нінг рад.

...Не ка лі вя до мы бе ла рус кі па эт Алесь Пісь мян-
коў, свет лая яму па мяць, ка лек цы я ні ра ваў... рэч кі: 
усю ды, дзе бы ваў, ка лі там пра ця ка ла хоць не вя лі-
кая ра чул ка, у лю бое на двор'е і па ру го да аку наў ся 
ў рач ныя хва лі. Я, вя до ма, не ма гу па хва ліц ца, што 
ка лек цы я ні рую мо ры: у ма ёй аса біс тай «ка лек цыі» 
іх не так і шмат. Але Бал ты ку я ўсё ж па ста ві ла б 
на пер шае мес ца. На най пер шае! Бо гэ та — бе ла-
рус кае мо ра. Ну, у тым сэн се, што ка лі б у Бе ла ру сі 
бы ло са праўд нае мо ра, яно бы ло б та кім, як Бал-
тый скае.

...Пра гноз на двор'я ў Ка лі нінг ра дзе ўве дзе ны ў 
ранг стра тэ гіч на важ ных на він. Бо як толь кі сі ноп-
ты кі абя ца юць «яс на, без апад каў» і тэм пе ра ту ру 
хоць кры ху вы шэй за двац цаць, на ват са мыя не-
ад клад ныя хат нія спра вы ад клад ва юц ца на по тым: 
трэ ба «ла віць» сон ца. І та ды з са ма га ран ку вуз кія 
зві ліс тыя, яшчэ ня мец кай па бу до вы да ро гі ко ліш няй 
Ус ход няй Пру сіі за па ла ня юць ма шы ны, утва ра ю чы 
шмат кі ла мет ро выя заторы: усе імк нуц ца на мо ра.

За ты дзень што дзён ных па да рож жаў я так і не 
пры вык ла да ка лі нінг рад скіх да рог, да іх пры га жос ці. 
Уя ві це са бе: па ток ма шын ру ха ец ца ў спле це ным 
з кро наў дрэў вуз кім ту нэ лі! Да іх не бяс печ нас ці: 
аб са джа ны ве ка вы мі, у не каль кі аб хва таў дрэ ва-
мі, на якіх там і тут пры ма ца ва ны жа лоб ныя вян кі, 
па лі ня лыя і зу сім све жыя... («Гэ тыя дрэ вы на зы ва-
юць «сал да та мі вер мах та» — яны і сён ня рэ гу ляр-
на за бі ва юць на шых лю дзей», — ка мен ці руе мае 

ўра жан ні стры еч ны брат Ва ло дзя, да яко га я час ад 
ча су пры яз джаю ў гос ці. А яшчэ — да ня доб ра ўпа-
рад ка ва нас ці або чын, па рос лых тра вой, кра пі вой, 
хмыз ня ком у ча ла ве чы рост.

— Мы так са ма не пе ра ста ём здзіў ляц ца бе ла рус-
кім да ро гам, ка лі пры яз джа ем да вас, — па ры руе 
Ва ло дзя. — Іх да гле джа нас ці і чыс ці ні. Аб ко ша ным 
або чы нам, на якіх не ўба чыш смец ця, гэ тым роз-
ным аль тан кам і це рам кам, дзе мож на спы ніц ца, 
пе ра ку сіць і ад па чыць. А яшчэ ва шым за се я ным, 
да гле джа ным па лям...

Са праў ды: да спя ва ю чы ўра джай я ў гэ тую сваю 
па езд ку ба чы ла толь кі ў ад ным мес цы: не каль кі не-
вя лі кіх па лет каў зба жы ны вы ныр ва лі з за рас ні каў 
не ара най ца лі ны, ра дас на чап ля лі во ка: «Ну вось, 
не ўсё ж так дрэн на!» — і зноў са сту па лі мес ца ня-
ко ша най тра ве...

Але да ро гі, па лі, дрэ вы — гэ та толь кі, так бы 
мо віць, па боч ныя ўра жан ні на ша га па да рож жа. Га-
лоў ная ж яго мэ та — мо ра...

...Бал ты ка — яна роз ная. У кож ным мес цы і кож-
ны дзень, на ват кож ную га дзі ну.

У Зе ле наг рад ску яна су стрэ ла нас за над та гул лі-
вым вят рыс кам, на па ло ха ла вы со кі мі пен ны мі хва-
ля мі, якія вы кід ва лі ха лад на ва тыя са лё ныя язы кі да-
лё ка на пляж, вы клі ка ю чы на па яды нак ад важ ных... 
Зе ле наг радск — ку рорт ны го рад, з усі мі ўлас ці вы мі 
яго шмат лі кім са бра там ат ры бу та мі: імі та ва ны мі 
«пад даў ні ну» ка вяр ня мі, за кры ты мі атэль ны мі пля-
жа мі, амаль што пус ты мі ў той зу сім не спя кот ны 
дзень, ад па чы валь ні ка мі, што ля ні ва пра ходж ва лі ся 
па на бя рэж най, з аса ло дай мар ну ю чы час, яко га так 
не ха па ла ўчо ра і яко га не бу дзе ха паць заўт ра...

У Бал тый ску мо ра бы ло зу сім ін шым. Ней кім 
не вы каз на род ным: ме на ві та там я вы ра шы ла, што 
бе ла рус кае мо ра, ка лі б яно іс на ва ла, бы ло б ме-
на ві та Бал тый скім. Там я на ней кі мо мант ад чу ла 
ся бе до ма, на Па лес сі. Дзе рэд кія хвоі — не гон кія, 
стром кія, вер ша лі ны якіх не ўгле дзець, а не вы со кія, 
шур па тыя, па кур ча ныя вет рам і жыц цём — тры-
ма юц ца ла пі на мі за га лін кі ўжо не юных бя ро зак. 
Дзе ў сы пу чым шэ рым пяс ку, пра грэ тым сон цам, 
груз нуць но гі. Не, перш Ва ло дзе ва ма шы на — і з 
асаб лі вай аса ло дай, вяр та ю чы ся ў сваё ба са но гае 
дзя цін ства-юнац тва, мы вы штур хоў ва ем яе з зы бу-
ча га пяс ча на га па ло ну.

А по тым пе ра ла зіш це раз вы со кі пяс ча ны ўзго рак 
— і вось яно, мо ра! Аздоб ле нае па ла сой жоў цень ка-
га пяс ча на га пля жа, яно ра за мле ла, раз лег ла ся ад 
краю да краю, ха ва ю чы ў со неч ным ма ры ве не дзе 

там, на лі ніі га ры зон ту, сі лу э ты ка раб лёў, каб да па-
ры да ча су за над та ці каў ныя не змаг лі раз гле дзець 
іх пун со вых вет ра зяў. Гас цей спа чат ку пры мае не 
вель мі вет лі ва, з бе ра гу пад соў вае пад но гі вы бі-
тую хва ля мі глы бо кую ямі ну з граз кім дном, ні бы 
пра вя рае шчы расць на ме раў. А ка лі ўпэў ні ва ец ца, 
што гос ці да яго — з лю боўю, вы сці лае дно цвёр дым 
жоў тым пяс ком, па якім, зда ец ца, мож на іс ці хоць да 
Шве цыі, гу ля ец ца «ў да га нял кі»: раз-по раз злёг ку 
шлё пае мок рай ру кой — і ўця кае: да га няй! І ка лі ўжо 
зу сім упэў ніц ца, што ты — свой, род ны, до рыць та-
бе свае каш тоў нас ці: то тут, то там у жоў тым пяс ку 
па бліск ва юць воч кі вы кі ну та га мо рам бурш ты ну. 
Дроб нень кія, буй ней шыя, яшчэ боль шыя...

— Ну вось, — смя ец ца Ле на, — мож на лі чыць, 
што на кар цін ку, якія пра да юц ца на лат ках су ве нір-
шчы каў, на збі ра лі.

А на на ступ ны дзень мы едзем на Курш скую 
ка су. Гэ та ўжо зу сім ін шая Бал ты ка. Пры чым ін шая 
праз кож ныя два кі ла мет ры ас фаль та вай ар тэ рыі, 
што пра ніз вае, як стра ла, вуз кі і доў гі — агуль ная 
пра цяг ласць ка сы скла дае больш за 90 кі ла мет раў 
— «язык» су шы.

Курш ская ка са — на цы я наль ны за каз нік, уклю-
ча ны ў спіс пом ні каў пры ро ды ЮНЕС КА, і спы няц ца 
ма шы нам тут мож на толь кі ў спе цы яль на ад ве дзе-
ных мес цах. Але ж гля дзець ні хто не за ба ра няе!

— Ча му тут дрэ вы рас туць так дзіў на: усе схі ле ны 
ў адзін бок, як пад па ры вам моц на га вет ру? — ці-
каў лю ся ў сва іх «эк скур са во даў».

— Гэ та так зва ны «п'я ны лес», — тлу ма чыць Ва-
ло дзя. — Ёсць мер ка ван не, што сос ны так па хі лі лі ся 
ад ўздзе ян ня моц ных вят роў, што дзьмуць звы чай на 
з мо ра.

Але ж вят ры дзьмуць паў сюль — а «п'я ны лес» 
вель мі хут ка за кан чва ец ца.

— За раз мы на ве да ем «тан цу ю чы лес», — спы-
няе Ва ло дзя ма шы ну на ста ян цы.

— А што гэ та та кое?
— Рас тлу ма чыць цяж ка — гэ та трэ ба ба чыць.
Са праў ды, рас тлу ма чыць цяж ка. Най перш — 

пры чы ну, з якой на не вя лі кай пло шчы прак тыч на ўсе 
дрэ вы ма юць ня пра віль ную фор му: ні бы ў дзіў ных 
тан цах пад чут ны толь кі іх чуй на му слы ху акам па-
не мент не вя до ма га му зы кан та іх ства лы вы гну лі ся 
ў са мых вы чвар ных по зах: не ка то рыя сце люц ца 
да са май зям лі, каб за тым, віх ля ю чы клу ба мі, як 
лег ка дум ная да мач ка, па мкнуц ца ўвы шы ню, то раз-
двой ва юц ца, шу ка ю чы са бе парт нё ра для валь са, то 
гра цы ёз на вы гі на юц ца, ні бы па чуў шы гу кі «Кум пар-

сі ты», то вы круч ва юц ца ў раз ві таль ным рэ ве ран се 
пе рад ту рыс та мі... Нех та з да след чы каў лі чыць, што 
гэ та — уз дзе ян не ўсё тых жа вят роў і штор маў. Але 
ча му толь кі ў гэ тым мес цы, не са мым бліз кім да мо-
ра? Нех та пры піс вае ўсё за хвор ван ням дрэў — але 
зноў-та кі: ча му ме на ві та тут? А па куль лю дзі спра-
ча юц ца, не ру хо мыя дрэ вы тан цу юць — і на ват тыя 
кво лыя па раст кі, што вы са джа ны по бач для экс пе-
ры мен ту, ужо па чы на юць ра біць свае пер шыя «па», 
ад маў ля ю чы ся рас ці роў нень ка ўверх.

А яшчэ Курш ская ка са — гэ та дзю ны. Са праўд-
ныя, блу ка ю чыя. Ка лі б не да бі раў ся да іх па зя лё ным 
ле се, па ду маў бы, уз ня ўшы ся на агляд ную пля цоў ку, 
што па ўзма ху ча роў най па лач кі апы нуў ся не дзе ў 
ся рэд не азі яц кім стэ пе ці ў пус ты ні: жоў тыя сы пу чыя 
бар ха ны рас пра сці ра юц ца аж да лі ніі га ры зон ту... Лю-
дзі спра бу юць спы ніць іх «блу кан не» і тым са мым вы-
ра та ваць уні каль ную пры род ную з'я ву. Ума цоў ва юць 
іх усі мі маг чы мы мі спо са ба мі: са дзяць ля сы, ро бяць 
спе цы яль ныя пры ста са ван ні... А дзю ны ўсё роў на 
блу ка юць: пад уз дзе ян нем вет ру пе ра мя шча юц ца з 
мес ца на мес ца — і ўрэш це сы хо дзяць у мо ра...

Так, як бы ні ста ра ўся ча ла век, мо ра тут — га лоў-
ны ўла дар, яно пад па рад коў вае сва ёй во лі на ва коль-
ную пры ро ду і жыц цё са мо га ча ла ве ка. З ім мож на 
да маў ляц ца, час ад ча су яно ідзе на ней кія ўступ кі, 
але яго нель га зла ваць: та ды Бал ты ка ста но віц ца 
жорст кай і не прад ка заль най.

...А ў той дзень, ка лі я раз віт ва ла ся з Бал ты кай, 
мо ра пры га та ва ла мне не звы чай ны па да ру нак...

Мы іш лі да яго па звон кім са сно вым ле се — на-
шым, бе ла рус кім, на по еным во да рам спя ко ты і лет-
ня га раз на квец ця, збі ра лі па да ро зе за поз не ныя 
су ні цы і ран нія гры бы... Дзю на паў ста ла на на шай 
сцеж цы не ча ка на, вы рас ла з ні ад куль — вар таў нік 
свай го ўла да ра-мо ра. Граз ну чы па шчы ка лат ку ў 
ра за грэ тым да не маг чы мас ці пяс ку, мы ўза бра лі ся 
на яе вяр шы ню і — о цуд! — пе рад на мі зноў паў-
ста ла мо ра. На гэ ты раз, ла год нае і пя шчот нае, без 
адзі на га бу рун чы ка хва лі, яно злі ва ла ся з не бам 
— і не маг чы ма бы ло ра за браць: гэ та ў ня бес ным 
бла кі це ля ні вы вет рык спра буе са браць да мес ца 
аб ла чын кі, ці мо ра ад люст роў вае яго на ма ган ні, 
зды ма ю чы іх на сваю «ві дэа ка ме ру» і тут жа транс-
лі ру ю чы ў пра сто ры.

А вар та па вяр нуць га ла ву ўбок — там ва біў сва-
ёй пра ха ло дай і спа гад лі вым це нем та кі род ны, та кі 
шчод ры і шчы ры са сно вы бор...

Ну ці ж не цуд ты, Бал ты ка?

�

ДЗЯ СЯ ТАЯ ВО СЕНЬ 
У ЛУ НІ НЕ

На Брэст чы не прай шоў юбі лей ны 
лі та ра тур ны фес ты валь «Лу нін ская во сень»

Са змроч най ліс та па даў скай сла ты так доб ра тра піць у 
цёп лую бе ла рус ка моў ную во сень! — пер шае, аб чым па-
ду ма еш, як толь кі зой дзеш у Лу нін скую шко лу. Ка лі до ры 
і за лы на ву чаль най уста но вы, як заў сё ды, на гад ва юць са-
праўд ныя во сень скія алеі. Ідзеш па жоў тай ліс то це, якою 
ўсла на ўся пад ло га, і ўды ха еш апош ні во дар во се ні. А 
з фо та здым каў на сце нах усмі ха юц ца ін шыя ўдзель ні кі 
свя та. Вя лі кая фо та га ле рэя на га да ла пра кож ны з дзеся ці 
фэс таў у Лу ні не. Гос ці з ці ка вас цю ўзі ра юц ца ў фо та кад ры, 
з ра дас цю і здзіў лен нем па зна юць ся бе...

Са праў ды, за дзеся ці год дзе фес ты валь, які вы рас з ра ён на га 
лі та ра тур на га свя та, па ста леў, су меў сфар мі ра ваць свае тра ды цыі. 
Га лоў ныя яго ўдзель ні кі — вуч ні Лу нін скай шко лы, якія рых ту юц ца 
да фэс ту ка лі не цэ лы год, то з па чат ку на ву чаль на га го да дак лад-
на. Бо гас цям яны па каз ва юць ад мыс ло вую пра гра му з на род ны-
мі пес ня мі, тан ца мі, сцэн ка мі з лі та ра тур ных тво раў у школь ным 
му зеі. Ці ка він ка пра гра мы — спа да ры ня Во сень, якую вы бі ра юць 
з лі ку ву ча ніц ма лод шых кла саў. У пры го жай су кен цы і ка ро не з 
во сень скай ліс то ты яна пры вя чае ўсіх гас цей і за пра шае на ўсе 
ме ра пры ем ствы фэс ту. Са мае пра цяг лае і грун тоў нае ла дзіц ца за 
«круг лым ста лом» і ўяў ляе са бой аб мер ка ван не на дзён ных праб-
лем пісь мен ніц кай су пол кі.

Вар та ад зна чыць, што з гэ та га го да фес ты валь змя ніў свой фар-
мат. Ра ней фэст пры мяр коў ваў ся да ўру чэн ня што га до вай лі та ра-
тур най прэ міі імя Ула дзі мі ра Ка лес ні ка. Як па ве да міў стар шы ня 
аб лас но га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ана толь 
КРЭЙ ДЗІЧ, сё ле та абл вы кан кам пры няў ра шэн не прэ мію пры су-
джаць раз у два га ды. Та кім чы нам, па вод ле слоў спа да ра Крэй дзі ча, 
прэ мія ста но віц ца яшчэ больш важ кай і знач най, за яе лі та ра та рам 
да вя дзец ца па зма гац ца не год, як ра ней, а два. Ка лес ні каў скую 
прэ мію-бі е на ле пісь мен ні кі атры ма юць на ле та. А гэ тым ра зам на 
фес ты ва лі «Лу нін ская во сень» уша на ва лі лаў рэ а таў-па чат коў цаў.

Лі та ра тур ны кон курс твор чай мо ла дзі на зы ваў ся рад ком Ні ны 
Ма цяш «Без друж бы мне, як без ва ды і хле ба» і пры свя чаў ся 70-год-
дзю з дня яе на ра джэн ня. На кон курс па сту пі ла больш за паў сот ні 
ра бот. Жу ры ада бра ла пры зё раў. Га на ро выя дып ло мы атры ма лі 
На тал ля ДА НІ ЛЕ ВІЧ, ву ча ні ца Мо та льскай шко лы Іва наў ска га ра ё-
на, Дзміт рый ЛУ КА ШЭ ВІЧ, ву чань Псы шчаў скай шко лы Іва наў ска га 
ра ё на, Вік то рыя ЗДА НО ВІЧ, ву ча ні ца гім на зіі №4 Брэс та, Ула дзі слаў 
АДА МО ВІЧ, ву чань іва наў скай шко лы №3, Лі за ве та КА ЛІН КА, ву ча-
ні ца гім на зіі №4 Брэс та, Але на ПАР ФЯ НЮК, сту дэнт ка Брэсц ка га 
тэх ніч на га ўні вер сі тэ та.

Ура чыс тым мо ман там фес ты ва лю ста ла ад крыц цё ме ма ры яль най 
дош кі ў го нар пра за іка Мі ка лая Еля неў ска га. Мі ка лай Ва сіль е віч на-
ра дзіў ся ў гэ тых мяс ці нах, ву чыў ся ў Лу нін скай шко ле. Не каль кі га доў 
та му ён быў ад зна ча ны прэ мі яй імя У. Ка лес ні ка за ра ман-хро ні ку 
«Час свя та ра» пра свя шчэн на слу жы це ля з Лу ні на Пла то на Ці ха но-
ві ча. Мі ка лай Еля неў скі быў ад ным з аў та раў ідэі што год пра во дзіць 
лі та ра тур нае свя та ме на ві та ў Лу ні не. Яшчэ па за ле тась на гэ тай 
ім прэ зе ён пе ра даў у школь ны му зей пісь мо Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
да ад на го зна ё ма га, які, у сваю чар гу, па да рыў пісь мо Еля неў ска му. 
Мі ка лай Ва сіль е віч за хоў ваў яго ў аса біс тым ар хі ве га доў трыц цаць. 
Пісь мо прос тае, амаль по бы та вае. Та ды і за чыт ва лі рад кі з яго: «Га-
лоў нае — зда роўе лю бі мых, га лоў нае — жыць, да ру ю чы ім...» Ця пер 
яны гу чаць, ні бы за па вет.

Аб тым, што прэ мія імя Ула дзі мі ра Ка лес ні ка, за сна ва ная ў 2007 
го дзе абл вы кан ка мам, ста ла знач ным сты му лам у раз віц ці лі та ра-
тур на га пра цэ су на Брэст чы не, на га даў у сва ім сло ве на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Аляк сандр ЦЫ РАЛЬ ЧУК. Ён так са ма ад зна чыў, што вель мі 
каш тоў ным склад ні кам фес ты ва лю стаў кон курс ма ла дых аў та раў, 
які ўва саб ляе пе ра ем насць па ка лен няў і пад трым лі вае іск рын ку 
твор час ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ванд ру ем з Ні най Ры бікВанд ру ем з Ні най Ры бік  ��

БАЛ ТЫ КА, ТЫ — ЦУД!

Чы таль няЧы таль ня  ��

КНІ ГА ПРА МУ ЛЯ ВІ НА МО ЖА ВЫЙ СЦІ 
Ў РА СІЙ СКІМ ВЫ ДА ВЕЦ ТВЕ

Эка на міч ны эфект 
у кніж най спра ве 
скла да на пра лі чыць, 
бо гэ та не за вод, дзе ўсё 
стан дар ты за ва на.

На зме ну ме та лiч на му «во-
жы ку», яко га су пра цоў нi кi 
ДАI рас кач ва лi на да ро гу 
пе рад асаб лi ва злос ны мi 
па ру шаль нi ка мi пра вi лаў 
да рож на га ру ху, прый шла 
но вая пры ла да з мi ла гуч-
най наз вай «Лi я на 6000».

ДАI УУС Го мель ска га абл-
вы кан ка ма на бы та пар тыя 
пар та тыў ных аў та за га род ра-
сiй скай вы твор час цi, якi мi за-
бяс пе чаць экi па жы па тэ ры-
то рыi ўсёй паўд нё ва-ўсход няй 
воб лас цi кра i ны.

У су вя зi з уз мац нен нем 
жорст кас цi за ка на даў ства ў 
да чы нен нi да кi роў цаў у ста-
не ал ка голь на га ап'я нен ня, 
не ка то рыя з iх пры су стрэ чы 
з су пра цоў нi ка мi ДАI ра зу-
ме юць па гро зу кры мi наль-
най ад каз нас цi i кан фiс ка цыi 
аў та ма бi ля i iмк нуц ца ўця чы. 
Акра мя та го, у Го мель скай воб лас цi, якая мя жуе 
з Укра i най i Ра сi яй, да во лi час та пра вод зяц ца су-
мес ныя рэй ды па спы нен нi ўво зу кант ра факт най 
пра дук цыi. У гэ тых вы пад ках кi роў цы так са ма 

ро бяць усё, каб як ма га хут-
чэй пе ра сек чы мя жу су сед няй 
дзяр жа вы. Вось у та кiх вы пад-
ках i бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 
«лi я ны».

Iн спек та ры, якiя па спра ба-
ва лi но вае пры ста са ван не ў 
дзе ян нi, га во раць, што «лi я ну» 
апе ра тыў на мо жа за не каль-
кi се кун даў раз гар нуць адзiн 
ча ла век. Ста рыя пры ла ды на-
кшталт «во жы ка» больш гру-
васт кiя. Акра мя та го, «Лi я на 
6000» больш бяс печ ная, чым 
па пя рэд нiя за га ро ды. Пры яе 
вы ка рыс тоў ван нi па мян ша ец-
ца ры зы ка за но су i пе ра ва ро ту 
транс парт на га срод ку.

На Го мель шчы не праб ле ма 
вы ка ры стан ня та кiх срод каў эк-
стрэ маль на га тар ма жэн ня вель-
мi ак ту аль ная, бо толь кi сё ле та 
на па тра ба ван нi су пра цоў нi каў 
аб лас ной ДАI аб пры пын ку не 
ад рэ ага ва лi звыш 400 кi роў цаў, 

пры чым ледзь не па ло ва з iх — не ад на ра зо ва. У 
пя цi вы пад ках мi лi цы я не рам да вя ло ся пры мя няць 
зброю.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ЦЯ ПЕР «ЛI Я НЫ» СПЫ НЯЦЬ ПА РУ ШАЛЬ НI КАЎ

На мес нік ды рэк та ра вы да вец тва 
«Мо лодая гвар дия» Ра ман КА СЫ ГІН.
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АВЕН І ЦЯ ЛЕЦ ЦЯ ПЕР І Ў СРЭБ РЫ
На цы я наль ны банк Бе ла ру сі 29 ліс та па да ўвёў у аба ра чэн не 
ся рэб ра ныя па мят ныя ма не ты «Авен» і «Ця лец» се рыі «Зна кі 
за дыя ка. 2013» на мі на лам 20 руб лёў, про бай спла ву 925 з 
па крыц цём зо ла там про бы 999,9, ма сай 28,28 г.

Ма не ты ма юць фор му кру га, з пя рэд ня га і ад ва рот на га ба коў — вы-
сту па ю чы кант па акруж нас ці. Ба ка вая па верх ня ма не ты глад кая.

У цэнт ры авер са ма нет — вы ява фраг мен та гра вю ры з пра цы 
«Ars Magna Lucіs et Umbrae» ня мец ка га ву чо на га А. Кірх не ра, якая 
прад стаў ляе ўза е ма дзе ян не ня бес ных це лаў. У цэнт ры рэ вер са 
ма не ты «Авен» на фо не сты лі за ва най вы явы га дзін ні ка, які зна хо-
дзіц ца на га дзін ні ка вай ве жы на пло шчы Свя то га Мар ка ў Ве не цыі, 
— рэ льеф ная па за ло ча ная сты лі за ва ная вы ява ба ра на. У цэнт ры 
рэ вер са ма не ты «Ця лец» на фо не сты лі за ва най вы явы га дзін ні ка 
— рэ льеф ная па за ло ча ная сты лі за ва ная вы ява бы ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ро лю мас тац тва ў рас крыц ці 
гра мад ска-са цы яль ных тэм 
скла да на пе ра аца ніць. Вось 
і гэ ты мі дня мі ў Мін ску па-
каз ва юць філь мы, пры све-
ча ныя Між на род на му дню 
ін ва лі даў.

З 1 па 10 снеж ня ў ста ліч-
ным кі на тэ ат ры «Пе ра мо га» 
ідзе 6-ы фес ты валь філь маў 
«Ча ла ве чая год насць, роў насць 
і спра вяд лі васць», які ла дзіць 
Прад стаў ніц тва ААН у Бе ла ру сі 
і Прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га 
са ю за ў Бе ла ру сі. На фес ты ва лі 
па ка жуць 10 мас тац кіх філь маў 
з роз ных кра ін све ту. У пер шы 
дзень фэс ту па ка за лі эк ран ную 
вер сію скан даль на га бе ла рус-
ка га се ры я ла «Вы шэй за не ба». 

Учо ра ад быў ся пра гляд бры тан-
ска га філь ма «Зроб ле на ў Да-
ген хэ ме» пра за бас тоў ку 850 
жан чын у 1968 го дзе на за вод зе 
Фор да су праць дыс кры мі на цыі 
па па ла вой пры кме це. Лі чыц-
ца, што як раз гэ тая за бас тоў ка 
рас па ча ла сіс тэм нае зма ган не 
за пра вы жан чын. 4 снеж ня па ка-
жуць фран цуз скі фільм «Хам за» 
рэ жы сё ра Ка ры ма Дры дзі пра 
тое, як у ва ко лі цах Мар сэ ля вы-
жы ваў 11-га до вы хлоп чык, вы ха-
дзец з араб скай кра і ны, які ўцёк 
з пры ём най сям'і.

Так са ма ў рам ках фес ты ва лю 
8 снеж ня па ка жуць, на прык лад, 
ру мын скую кар ці ну «За ўзгор-
ка мі» Хрыс ці я на Мун джу, якая 
з'яў ля ец ца ўла даль ні цай За ла-
той паль ма вай га лін кі 2012 го да і 
зо ла та 19-га Мінск ага між на род-
на га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад», 
— пра жыц цё дзвюх сяб ро вак, 
якіх ра ней звяз ва лі ін тым ныя 
ад но сі ны, а по тым ад на з іх вы-
ра шы ла стаць ма наш кай. Тон кі 
фільм, для пра гля ду яко га трэ ба 
быць вель мі пад рых та ва ным...

9 снеж ня мож на па гля дзець 
фільм «Клуб ніч нае і ша ка лад-
нае» пра сяб роў ства двух ма ла-
дых муж чын у са цы я ліс тыч най 
Ку бе... У апош ні дзень фес ты-
ва лю па ка жуць фільм «Ме ло дыя 
для кат рын кі» Кі ры Му ра та вай 
пра не спра вяд лі васць све ту да-
рос лых да кво лых і без да па мож-

ных дзя цей.
Кі но заўж ды най больш апе-

ра тыў на і чуй на рэ агуе на праб-
ле мы і не спра вяд лі васць, якія 
ад бы ва юц ца ў гра мад стве. Маг-
чы ма, та му, што ў сі ту а цыі, ка лі 
ад бы ва юц ца ней кія знач ныя для 
гра мад ства па дзеі, іх хо чац ца за-
фік са ваць для на шчад каў, зняць 
на ка ме ру. Час та так і з'яў ля юц ца 
да ку мен таль ныя філь мы. Мас тац-
кія ж філь мы не менш та ле на ві та і 
ра ды каль на ўзнаў ля юць сі ту а цыі, 
агуч ва юць праб ле мы і за да юць 
пы тан ні. Толь кі так кі но і мас тац-
тва ўво гу ле мо гуць паў плы ваць 
на рэ аль ную сі ту а цыю. Без умоў-
на, ад дум кі, што «мы ду ма ем ме-
на ві та так, а не інакш, зна чыць, 
гэ та не ка му трэ ба», па зба віц ца 
вель мі скла да на. Але заўж ды 

трэ ба са ма стой на ўзваж ваць сі-
ту а цыю, спра ба ваць ра за брац ца, 
ве рыць у леп шае і ад на ча со ва — 
ні ко му не ве рыць, акра мя ся бе... 
Гэ та му ву чыць кі но.

А з 28 ліс та па да па 1 снеж ня ў 
ста лі цы Бе ла ру сі на роз ных аль-
тэр на тыў ных пля цоў ках ад бы лі ся 
па ка зы філь маў Між на род на га 
фес ты ва лю да ку мен таль на га кі но 
аб пра вах ча ла ве ка DOCU DAYS 
UA. Ся род ін шых там быў па ка-
за ны, на прык лад, фін скі фільм 
«Сін дром пан ка» рэ жы сё раў Юкі 
Кар кай не на і Яні-Пе тэ ры Па сі. 
Фільм рас па вя дае пра фін скі пан-
рок гурт «Perttі Kurіkan Nіmіpaіvat» 
(«Імя ні ны Пер ці Ку ры ка на»). Гурт 
гэ ты не звы чай ны: ён скла да ец-
ца з му зы каў з сін дро мам Даў на 
— Пер ці, Ка ры, То ні і Са мі. Усе 
гэ тыя муж чы ны аб са лют на роз на-
га ўзрос ту, ма юць свой асба лют-
на ад мет ны ха рак тар і псі хіч ныя 
асаб лі вас ці. Але яны пі шуць пес ні 
аб праб ле мах у гра мад стве, пра 
па лі ты ку, ка хан не і ту гу. Шчы рыя 
і бун тар скія пес ні, якія за вод зяць 
слу ха чоў. Гэ та та кое са бе ін сіт нае 
мас тац тва, не па збаў ле нае сва ёй 
глы бі ні і пасылу. Му зы кі прай шлі 
шлях ад ні ко му не вя до ма га гур та 
да са ма га кру то га і па пу ляр на га 
ў Фін лян дыі. Ко дай да ку мен таль-
на га філь ма «Сін дром пан ка» стаў 
вы хад пер шай кру жэл кі гэ тай не-
звы чай най му зыч най ка ман ды. І 

хоць пэў ныя эпі зо ды філь ма вы-
клі ка лі аса біс та ў мя не пры сту пы 
па ні кі, рос па чы і жа дан ня ўця чы 
(та му што ча сам не вы нос на ба-
лю ча гля дзець, як Бог не роў на 
дзе ліць!), але ў цэ лым фільм «Сін-
дром пан ка» на дзі ва па зі тыў ны. У 
му зы каў свой спе цы фіч ны гу мар 
і звыч кі, яны не па срэд ныя і шчы-
рыя, па збаў ле ны ўсіх гэ тых стэ-
рэа ты паў і за ба бо наў, які мі адо-
рвае як бы нар маль ных лю дзей 
як бы нар маль нае гра мад ства. 
Але гле дзя чы на та кіх лю дзей, як 
удзель ні кі гэ та га фін ска га гур та, 
па чы на еш за да вац ца пы тан нем 
— а што, улас на ка жу чы, ёсць 
нар маль на?

Па сло вах спа да ра Са на кі 
Са ма ра сін хі, прад стаў ні ка ААН 
у Бе ла ру сі, у на шай кра і не дзяр-

жаў ныя і не дзяр жаў ныя іні цы я ты-
вы рэ аль на ро бяць да во лі шмат 
для пад трым кі пра воў лю дзей з 
ін ва лід нас цю, нават нягледзячы 
на тое, што наша краіна пакуль 
не ратыфікавала Канвенцыю 
ААН аб правах інвалідаў.

Ці ка ва, што мас тац тву ўда-
ец ца кан са лі да ваць ва кол та кіх 
скла да ных праб лем і прад стаў-
ні коў ін шых ві даў дзей нас ці. Так, 
фес ты валь DOCU DAYS UA ў Бе-
ла ру сі пад тры ма ла на ша ўлю бё-
ная фут боль ная ка ман да БА ТЭ.

— Да нас звяр ну лі ся з прось-
бай пад тры маць фес ты валь кі но 
аб пра вах ча ла ве ка, — рас па-
вя дае па-бе ла рус ку ме не джар 
па мар ке тын гу ка ман ды БА ТЭ 
Вік тар ХА ДА СЕ ВІЧ, тым са мым 
раз бі ва ю чы ад на ча со ва і стэ рэа-
тып пра стаў лен не лю дзей спор-
ту да бе ла рус кай мо вы. — Мы 
заў сё ды пад трым лі ва ем та кую 
тэ ма ты ку. Гэ та га пры трым лі ва-
ец ца і «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 
фут бола».

Фес ты ва лі кі но аб пра вах ча-
ла ве ка, якія пра хо дзяць у Мін ску, 
да па ма га юць і нам па зба віц ца ад 
пэў ных стэ рэа ты паў, па шы рыць 
ко ла сва іх ве даў, па зба віц ца ад 
абы яка вас ці і прын цы пу «мая ха-
та з краю» ў да чы нен ні да та го, 
што ад бы ва ец ца ў бе ла рус кім 
гра мад стве і ў све це.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Пра ва лю дзей быць роз ны мі 
сцвяр джа юць 

у кі не ма то гра фе

Кадр з філь ма «Сін дром пан ка» (2012).Кадр з філь ма «Сін дром пан ка» (2012).


