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Ён аб са лют на ні чо га не меў су праць та ко га бра тан ня. Праў-
да, на воб ма цак ака заў ся до сыць ха лод ным «хлоп цам». 
Што і не дзіў на — сі лі кон усё ж та кі!

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі Hollywood. Ну, не тое каб 
ха дзі лі там, дзе хо дзяць вы ключ на «зор ныя» но гі... А наш, мін скі 
«Га лі вуд» — рэ ста ран-клуб-му зей, што ад крыў ся дня мі на ву лі цы 
Пла то на ва, 12б.

Клу бу, без умоў на, ёсць ку ды раз ві вац ца, і яго ар га ні за та ры 
па сту по ва пла ну юць зра біць яшчэ дзве за лы. Ад на з іх бу дзе не-
ве ра год на пры го жай, з маг чы мас цю ба чыць не ба ў лю бы час го да. 
Ад кры тая за ла — гэ та на па мін пра ўсё, з чым звя за ны ў свя до-
мас ці на ша га ча ла ве ка Га лі вуд. Хоць і не вя ліч кая, але ж ме на ві та 
чыр во ная да рож ка на ўва хо дзе. Кры ху хрус та лю, стра заў, шкла. 

Пас ля — сця на «зор ных» фо та. 
За тым кры ху чор на га гу ма ру. І... 
Эл віс Прэс лі з гі та рай! Увай шоў-
шы ў асноў ную — чор на-ка рыч-
не вую — за лу мож на ўба чыць 
і не ка то рых ін шых га лі вуд скіх 
«зо рак». Гэ та не толь кі аб' ём-
ныя парт рэ ты Мэ ры лін Ман ро, 
Бар ба ры Стрэй занд, То ма Кру-
за, Джор джа Клу ні, але і фі гу ры 
Ан джа лі ны Джа лі, Брэ да Пі та, 
Аль Па чы на, Джэ ні фер Ло пез.

Па вод ле слоў іран ска га май-
стра-скульп та ра Ха мі да Кен га-
ро ні, вы явы «зо рак» Га лі ву да 
ра бі лі ся спе цы яль на для гэ та га 
рэ ста ра на. Па коль кі ўста но ва 
пла нуе раз ві вац ца, ёсць на мер 
ра біць і но выя экс па на ты. Ха мід 
ка жа, што гэ та, вя до ма, не пе-
рай ман не сла ву та га му зея вас-
ко вых фі гур Ма дам Цю со, але 

неш та на кшталт та го. З тым ад роз нен нем, што там 
фі гу ры з вос ку, а тут — з сі лі ко ну, а зна чыць, не 
па тра бу юць ней кай спе цы яль най тэм пе ра ту ры ці 
віль гот нас ці на ва коль на га ася род дзя.

Пе ру ан скі шэф-по вар Вік тар Рад ры гез вы ра шыў, 
што ідэа льнай фор май для са ла ты пад ад най мен най 
наз вай «Га лі вуд» бу дзе... гор ка з ку ры на га фі ле, ава-
ка да, све жа га па мі до ра, ку ку ру зы, сы ра чэ дар пад 
мя до вым со у сам у хруст кім пша ніч ным ко шыч ку.

За ста ец ца да даць, што на сцэ не «Га лі ву да» бу-
дуць вы сту паць ро ка выя, джа за выя, блю за выя ка-
лек ты вы Мін ска, а пас ля поў на чы — тан цы па-аме-
ры кан ску да 4.00. Сло вам, хто хо ча, мо жа аца ніць. 
Па гля дзець, па каш та ваць, па слу хаць... Па га лі ву-
дзіць!

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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І ЗА БА ВА, 
І НА ВУ КА

Гаўф, В. Кар лік Нос / Віль гельм Гаўф; уклад. 
А. Ма ка рэ віч, пе ра клад з ня мец кай У. Па пко ві ча. 
— Мінск: Га лі я фы, 2014. — 108 с.

Па мя та е це, на ўро ках лі та ра ту ры ў шко ле час та 
за да ва лі за дан не зра біць ма лю нак па вод ле тво ра, 
што вы ву ча ец ца. А по тым, на на ступ ным уро ку, гэ-
тыя ра бо ты аб мяр коў ва лі ся, за іх вуч ні атрым лі ва лі 
ад зна кі. А ця пер уя ві це, што са май вы со кай ад зна-
кай за вы дат ны ма лю нак бы ла б не «пя цёр ка» і не 
«дзя сят ка», а пе ра тва рэн не мас та коў скай спро бы ў 
паў на вар тас ную... кніж ную ілюст ра цыю. Упэў не на, 
што вы дан не, дзе зме шча ны та кі ма лю нак, ста ла б 
са праўд най рэ лік ві яй для ўсёй сям'і вуч ня, вы дат ным 
па да рун кам шко ле, зна ё мым і сяб рам.

Кні га, пра якую сён ня ідзе га вор ка, — ужо вя лі кая 
каш тоў насць для 18 хлоп чы каў і дзяў чы нак, па да ру-
нак — для ты ся чы і больш бе ла ру саў. Бо ме на ві та 
ма люн кі 18 хлоп чы каў і дзяў чы нак ста лі вы дат ны-
мі ілюст ра цы я мі для бе ла рус ка га пе ра кла ду ка зак 
Віль гель ма Гаў фа. Даб ра чын ны фонд «Вяр тан не» да 
вы пус ку кні гі аб вяс ціў кон курс ілюст ра цый да ка зак 
Гаў фа «Кар лік Нос» і «Ма ла ды анг лі ча нін». Ар га ні за-
та ры кон кур су ста ві лі над звы чай важ ную і ак ту аль-
ную сён ня за да чу — пры да па мо зе вы дан ня і чы тан-
ня ка зач най кла сі кі ад на віць і абу дзіць ці ка васць да 
бе ла рус кай мо вы. Ду маю, гэ тая кні га цал кам мо жа 
са дзей ні чаць вы ка нан ню та кой вы со кай мэ ты.

Пад крэс лю, што мы ма ем ця пер но вы пе ра клад 
на зва ных тво раў зна ка мі та га ня мец ка га ка зач ні ка. 
Спра ва ў тым, што на бе ла рус кай мо ве каз кі В. Гаў фа 
ста лі пе ра ства рац ца до сыць даў но. Яшчэ ў 1938 го дзе 
вый шлі асоб ны мі вы дан ня мі «Ма лень кі Мук» і «Кар лік 
Нос», але яны пе ра кла да лі ся не з ары гі на лаў, а з рус-
ка моў ных тэкс таў. На ту раль на, гэ тая ака ліч насць знач-
на зні жа ла якасць тых вы дан няў. У 1977 го дзе зноў 
па ба чы ла свет каз ка «Ма лень кі Мук». Ад мет на, што 
та ды яе ўжо з ары гі на ла пе ра клаў Да ір Слаў ва ко віч, 
а ў 2009 го дзе па-бе ла рус ку вый шла каз ка «Ха лод нае 
сэр ца», так са ма ў вы дат ным пе ра кла дзе.

Што да пра цы Ула-
дзі мі ра Па пко ві ча над 
гэ тым пра ек там, то 
мож на сцвяр джаць, 
што ша ноў ны пе ра-
клад чык вы дат на спра-
віў ся са скла да ным 
тэкс там і пе ра адо леў 
усе цяж кас ці. Мо ва ў 
но вым пе ра ства рэн ні 
зна ка мі тых ка зак не 
зу сім су час ная, мно-
гія сло вы мы сён ня не 
ўжы ва ем, ды гэ та пра-
цуе на вель мі важ ную 
мэ ту — пе ра нес ці чы-
та ча ў па трэб ны час і 
мес ца, гэ та зна чыць, у 
Гер ма нію ХІХ ст. Зна-
чэн не слоў, што мо-

гуць быць невя до мы мі, тлу ма чыц ца ў знос ках уні зе 
ста рон кі. Та кім чы нам, гэ тая кні га мо жа са дзей ні чаць 
і па шы рэн ню слоў ні ка ва га за па су дзя цей, а маг чы ма, 
і іх баць коў.

Важ ную ро лю вы кон ва юць змест ка зак, а так са ма 
аў тар ская па зі цыя ў кож ным з тэкс таў. На ту раль на, 
гэ ты жанр па ві нен мець па ву чаль ны ас пект, змя-
шчаць пэў ную ма раль, што слу жы ла б вы дат ным 
вы ха ваў чым срод кам для дзі ця ці. Але ці бу дуць дзеці 
слу хаць гіс то рыі, дзе іх не пры ха ва на ча мусь ці ву чаць, 
ні бы та паль цам па каз ва ю чы на ге ро яў, ка жуць: «Так 
ра біць нель га»? На ту раль на, не. Каз ка — пе рад усім 
ці ка вая гіс то рыя, што па він на за хап ляць кож ным ска-
зам. Больш за тое, нам вя до ма, што Віль гельм Гаўф 
пас ля на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це пра ца ваў рэ пе ты-
та рам у сям'і мі ніст ра аба ро ны. А з ге не раль скі мі 
дзець мі па трэб на быць яшчэ больш асця рож ным у 
на ву чан ні эты цы. На пэў на, ад сюль у гэ тых каз ках 
столь кі дак лад ных і знач ных дэ та ляў, якія ра зум ныя 
і да пыт лі выя дзе ці прос та не мо гуць ін тэр прэ та ваць 
ня пра віль на. Пры тым вы сно вы яны па він ны зра біць 
са мі, без пад каз кі да рос ла га.

Так, «Кар лік Нос» ву чыць, што нель га смя яц ца са 
знеш няй не пры ваб нас ці лю дзей, кпіць з ней кіх не зу-
сім пры го жых рыс; вар та раз ві ваць улас ныя ўмен ні і 
здоль нас ці, бо, стаў шы пра фе сі я на лам у сва ёй спра ве, 
на ват са мы дзіў ны ча ла век бу дзе па ва жа ным у гра-
мад стве, зда бу дзе пос пех; вар та па мя таць і пра сям'ю, 
ца ніць сяб роў ства і не па кі даць лю дзей у скла да ных 
сі ту а цы ях. «Ма ла ды анг лі ча нін» не та кі зна ка мі ты і 
вя до мы твор. Ён яшчэ над звы чай дас ціп ны, смеш ны 
і па ву чаль ны. Тут аў тар за ся родж ва ец ца на тэмах 
мо ды і па пу ляр нас ці, ад каз вае на пы тан ні: Ці заў сё ды 
мод нае з'яў ля ец ца доб рым і ка рыс ным? Ці вар та на-
вяз ваць ін шым лю дзям свае гус ты, пе ра ка нан ні, лад 
жыц ця? Ці заў сё ды боль шасць пры мае пра віль нае 
ра шэн не і ці здоль ны на ват да рос лы і во пыт ны ча ла век 
ад роз ніць блюз нер ства ад сур' ёз нас ці? Усе воб ра зы і 
але го рыі ў тэкс це вель мі праз рыс тыя — дзі ця аба вяз-
ко ва зда га да ец ца, што мае на ўва зе апа вя даль нік. Ці, 
пры нам сі, па про сіць тлу ма чэн ня ў баць коў. А зна чыць, 
што з гэ тай кні гай вы пра ба ві це вы дат ны ве чар чы тан-
ня і аб мер ка ван ня ка зак.

Ма ры на ВЕСЯЛУХА
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Ды рэк тар бе ла стоц кай 
дру кар ні «Оrthdruk» Юрый 
Анд ра юк не ўпер шы ню 
за віт вае ў Мінск па сва іх 
кніж ніц кіх спра вах. Ча му 
ён не ка лек цы я нуе кні гі, 
не звяр тае ўва гі на ілюст-
ра цыі і не ве рыць у пе ра-
мо гу элект рон ных вы дан-
няў, рас па вёў спе цы яль на 
для чы та чоў «Звяз ды».

— Якім быў па ча так су пра-
цоў ніц тва ва шай дру кар ні з 
Бе ла рус сю?

— І сён ня па мя таю пер шую 
кніж ку, якую мы на дру ка ва лі, 
— аль бом паш то вак «Сі на го гі» 
ў ме жах пра ек та «У по шу ках 
стра ча на га». Маг чы ма, та му, 
што вы дан не бы ло ці ка вае, 
доб ра пад рых та ва нае. Уво гу-
ле ж мы бя ром ся прак тыч на за 
ўсе пра па но вы: дру ку ем і кніж-
кі, і ча со пі сы — усё, што мож на 
на дру ка ваць на огул!

— А як даў но вы пра цу е-
це?

— Дру кар ня — ужо га доў 20. 
А я ў ёй... не менш як трыц цаць! 
Ха ця ву чыў ся я ба га слоўю...

— Ці не гэ та ста ла пры-
чы най та го, што ў дзей нас ці 
ва шай дру кар ні піль ная ўва га 
на да ец ца ме на ві та ду хоў ным 
пра ек там?

— Так, гэ та вель мі вя лі кая 
част ка ад уся го, што мы дру ку-
ем. Больш — толь кі пад руч ні-
каў. Але рэ лі гій ную лі та ра ту ру 
мы вы да ём для ўсіх кан фе сій і 
на са мых роз ных мо вах. Па ба-
чыў шы якасць на шай ра бо ты, 
да нас звяр та юц ца но выя і но-
выя клі ен ты...

— Так да вас за ві таў Ула-
дзі мір Лі ха дзе даў?

— Ме на ві та. Ён пры ехаў, па-
гля дзеў, што і як мы дру ку ем, 
як пе ра пля та ем. І вось ужо з 
ту зін яго кніг мы вы да лі. Мяр-
кую, яму спа да ба ла ся! Апош-
няя — «Бе ла русь і му суль-
ман скі свет» — на ту рэц кай, 
араб скай, анг лій скай і рус кай 
мо вах.

— Зна чыць, кні гі бе ла ру-

са Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 
трап ля юць і да лё ка за ме жы 
яго ра дзі мы?

— Мы ад праў ля лі іх і ў Ка на-
ду, і ў Абу-Да бі...

— Як там да зна лі ся пра 
іх?

— Ча сам, ка лі нас про сяць 
вы слаць каш та рыс на шых па-
слуг, мы ад на ча со ва да сы ла ем 
і ўзор на шай пра цы.

— Цу доў ная рэ кла ма! А ці 
ка лек цы я ну е це вы аса біс та 
штось, апра ча кніг улас най 
дру кар ні?

— Не! Іх за над та шмат для 
май го жыт ла (смя ец ца). Ра ней 
збі раў мар кі, а сён ня пе рад усім 
зай ма ю ся кні га вы дан нем. Кні-
га — гэ та са мая ці ка вая ў све-
це рэч, пры нам сі, для мя не.

— Як вы ацэнь ва е це дзей-
насць ва шай дру кар ні ў рэ-
чы шчы між на род ных су вя-
зяў?

— Мя не не ці ка віць кніж-
ны ры нак цал кам. Мы здаў на 
пра цу ем са сва і мі клі ен та мі: 
на прык лад, паў сот ні вы да вец-
тваў дру ку юц ца ў нас па ста-
ян на. Ад нак па шы ра ем ся мы 
не так хут ка, як ха це ла ся б... 
З Бе ла рус сю мы апош нім ча-
сам най больш кан так ту ем у 
рэ чы шчы цар коў най лі та ра ту-
ры. Ак ты ві за ваў ся фран цуз скі 
кі ру нак: для ад на го ка та ліц ка га 
вы да вец тва мы дру ку ем вель мі 

шмат ду хоў най лі та ра ту ры.
— Ка жуць, уз ро вень ду-

хоў нас ці ў Еў ро пе па дае, а 
вы па ве дам ля е це пра тое, 
што рэ лі гій ная лі та ра ту ра 
— ваш, ба дай, са мы вя лі кі 
сег мент...

— Ма ла лю дзей чы та юць, 
але царк ва (пры нам сі, у Фран-
цыі, Гер ма ніі) імк нец ца, каб 
вер ні кі атрым лі ва лі больш ад-
па вед най лі та ра ту ры. На прык-
лад, для ад на го ня мец ка га 
вы да вец тва мы рых ту ем ужо 
сё мае вы дан не ма лень кай кні-
жач кі пра лі тур гію для дзя цей 
— вель мі ці ка ва на пі са ную, з 
пры го жы мі ма люн ка мі. Агуль-
ны на клад яе — не каль кі дзя-
сят каў ты сяч!

— Якой жа, на ва шу дум-
ку, па він на быць кні га, каб 
яе за ха це ла ся ўзяць у ру кі і 
пра чы таць?

— Ду маю, пе рад усім яна 
па він на быць доб ра ад рэ да-
га ва на.

— А як жа вок лад ка, ілюст-
ра цыі?

— Ка лі тэкст ці ка вы, то мож-
на не гля дзець на мас тац кае 
афарм лен не. Больш важ на, 
каб бы ла доб рая вёрст ка. Па-
мя таю, 20—30 га доў та му ў 
нас, у Поль шчы, мож на бы ло 
ня до ра га на быць доб рую кні-
гу, вы да дзе ную ў СССР. Гэ та 
бы лі ўзор ныя вы дан ні! А ця пер 
усё змя ні ла ся: не як ку піў кні-
гу — ці ка вую, рус ка моў ную, 
вель мі пры го жа вы раб ле ную 
(пе ра плёт, вок лад ка), але 
вёрст ка яе бы ла на столь кі ня-
ўда лая (ма лень кія лі та ры, цяж-
кі шрыфт) — я прос та не змог 
яе чы таць!

— Але ж у са вец кі час вы-
дан не кож най кні гі вель мі 
стро га кант ра ля ва ла ся...

— Так, бы ла тра ды цыя, 
шко ла. А сён ня пры хо дзяць ма-
ла дыя лю дзі, якія па чы на юць 
усё ра біць па-свой му, і гэ та не 
заўж ды на ка рысць.

— Ці па ло хае вас імк лі вы 
на ступ элект рон ных кніг?

— Са праў ды, ёсць пэў ны 

кры зіс у кні га вы дан ні, але пры 
гэ тым за стаў ся по пыт на доб-
рую тра ды цый ную кні гу. І та кія 
ёсць, ха ця вы да юц ца яны не 
та кі мі вя лі кі мі ты ра жа мі, як ра-
ней, ды і каш ту юць да ра жэй...

— Ад нак каб кні га бы ла 
не толь кі па да рун кам, каб 
яе мож на бы ло на бы ваць без 
асаб лі вай на го ды, яна не па-
він на быць да ра гой!

— Ёсць лю дзі, якім кні га па-
трэб на. І для іх яна ні ко лі не 
бу дзе за над та да ра гой. Не ка-
то рыя «пра глы на юць» кні гі, 
але гэ та не пра мя не: я чы таю 
доў га, але пас ля ве даю, што 
пра чы таў.

— Ча му ва ша дру кар ня 
пра цуе ме на ві та ў Бе ла сто-
ку?

— Я лі чу, гэ та вель мі ўда-
лае мес ца для кні га вы дан ня. 
Не ка лі гэ та бы ла ўскра і на Вя лі-
ка га Княст ва Лі тоў ска га. Там у 
1569 го дзе Іван Фё да раў і Пётр 
Мсці сла вец на дру ка ва лі «Ву-
чы цель нае Еван гел ле» — пер-
шую кні гу на Пад ляш шы і ад ну 
з пер шых у Поль шчы! Так што 
ў пэў ным сэн се мы пра цяг ва ем 
іх спра ву, на ват зра бі лі ко пію іх 
стан ка. Да рэ чы, год та му, ка лі 
Па тры ярх Кі рыл быў у Поль-
шчы, ён зра біў ад бі так на гэ тай 
ма шы не.

— Як мяр ку е це, ці не знік-
не ў бу ду чым тра ды цыя збі-
раць кні гі ў біб лі я тэ кі, ня хай 
са бе і элект рон ныя?

— Не знік не, бо іна чай ча-
ла век не бу дзе мець до сту пу 
да ве даў і на сту піць яго поў-
ная дэ гра да цыя. Ін тэр нэт сён ня 
час цей слу жыць для пе ра да чы 
ча гось ад моў на га...

— А хі ба дрэн ных кніг не 
бы вае?

— Бы ва юць, вя до ма. Але 
толь кі ча ла век, у яко га ёсць 
до ступ да біб лі я тэ кі, мо жа вы-
браць тое, што яму па трэб на. 
Я ўпэў не ны, што ча ла век ство-
ра ны, каб быць доб рым. Чы-
та ю чы доб рыя кні гі, мы і са мі 
ро бім ся леп шы мі!

Гу та ры ла Тац ця на СІ ВЕЦ.

СА МАЯ ЦІ КА ВАЯ РЭЧ У СВЕ ЦЕ

І мы там бы ліІ мы там бы лі  ��

КРЫ ХУ ПА ЦІС КА ЛІ... АЛЬ ПА ЧЫ НА
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Карэспандэнт «Звязды» з сіліконавым Аль Пачына.


