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На днях Му зей су час на га вы яў-
лен ча га мас тац тва ад крыў пер са-
наль ную вы ста ву Сяр гея Ба лян ка 
пад наз вай «… Ні чо га ін ша га не пра-
па ну ец ца…» ад па вед на з под пі сам 
пад ад ной з яго ра бот.

Гра фі ка, акра мя як з пер са наль-
най вы ста вай, мож на па він ша ваць 
яшчэ і з круг лай да тай: мас та ку 
60 га доў, у якія вы гля дае ён па-хла-
пе чы жы ва і з за па лам. Стыль ны 
кас цюм, вуз кі галь штук, за вуш ні ца 
ў ву ху і дзесь ці не бач ная во ку (але 
яна ёсць) та ту і роў ка. Трэ ба пры знац-
ца, гэ тая амаль хі по васць кант рас туе 
з яго лю боўю да це няў, ме лан ха ліч-
ным сэн сам яго прац і вы каз ван ня мі 
на кшталт «Мы ўсе апры ёры адзі но-
кія». І хоць неш та тут не чыс та (ра-
зы хо джан не воб ра заў), твор часць 
Ба лян ка жы ве ней кім сва ім жыц цём 
і ма люе ў га ла ве вы гляд зу сім ін ша га 
ча ла ве ка, не па доб на га на «поў на га 
не ча ка нас цяў» гра фі ка.

Ра бо ты Ба лян ка, гэ тыя за дум лі-
выя фі ла соф скія афор ты, ра зы шлі-
ся па му зе ях і пры ват ных ка лек цы ях 
уся го све ту. Швей ца рыя, Іта лія, ЗША, 
Францыя, Германія і ін шыя кра і ны ім 

ска ры лі ся, ка лі да зво ліць са-
бе трошкі гі пер ба лі за цыі.

Сяр гей Ба ля нок лю біць 
го рад: яго пус тыя вок ны, 
ву лі цы, на якіх ні ду шы, ліх-
та ры, як ма я кі, у за кі ну тай 
цем ры. Ён лю біць воб ра зы 
жы вёл: ве лі зар ныя птуш кі, 
ры бы, зу бас ты воўк, ус куд-
ла ча ны кот. Але гэ та не ант-
ра па мар фізм (аду шаў лен не 
або ача ла веч ван не жы вёл), 
а па каз ча ла ве ка (а маг чы-
ма, і са мо га ся бе) у воб ра зе 
жы вё лы. Ён лю біць шы ра ка-
по лыя ка пе лю шы як неш та, 
што аба ра няе ад знеш ня-
га све ту і ад асаб ляе ад яго 
(мая зда гад ка). І ўсё гэ та не 
вы му ча ная, вы па ку та ва ная 
твор часць, не «на тхнё ная» ал ка го-
лем, тым, што мац ней. А па доб на 
на гэ та: атры ма ла ся — на пі саў; не 
атры ма ла ся — не на пі саў, ад клаў і 
пай шоў да лей. Пры клад на так. Яго 
май стэр ня — гэ та кух ня. Ка та лі за та-
ры — ка ва, ты тунь і кат ле ты. Му зы — 
не вя до ма. Маг чы ма, го рад — му за, 
і жыц цё.

Гра фік ад роз ні ва ец ца сва і мі доў-
гі мі под пі са мі, якія мож на вы лу чыць 
у па ра лель ную асоб ную сфе ру твор-
час ці. Ка жуць, на тое, каб пры ду маць 
под піс, Сяр гею Ба лян ку мо жа спат-
рэ біц ца паў го да.

«Гэ та са праў ды цу доў ны мас так. 
Я шмат га доў зна ё ма з яго твор-

час цю, і ён для мя не заўж ды 
не прад ка заль ны. Больш за 
тое: гэ та не толь кі цу доў ны 
мас так, алё і ўжо не каль кі 
га доў су пра цоў нік му зея. У 
Сяр гея ёсць ней кая якасць, 
якая ні ве лі руе лю бы ўзрост. 
Як мас так, гэ ты ча ла век бу-
дзе ці ка вы заў сё ды. У 1980–
1990-я га ды, ка лі мы ба чы лі 
яго тво ры, то зна хо дзі лі ў іх 
час цін ку той бу дзён нас ці, 
якую не за ўва жа лі са мі. 
Сён ня я прай шла ся па гэ тай 
вы стаў цы і зра зу ме ла, што 
Сяр гей Ба ля нок за стаў ся 
та кім жа не прад ка заль ным, 
шчы рым, эма цый ным. Ён гэ-
так жа лю біць доў гія под пі сы, 
і мне пры ем на, што ў гэ тых 

под пі сах з ця гам ча су не з'я ві ла ся 
ні я кай па ву чаль нас ці. У гэ тых пра-
цах я ба чу на ша ася род дзе, на шых 
лю дзей і яго са мо га», — ска за ла на 
ад крыц ці ды рэк тар Му зея су час на-
га вы яў лен ча га мас тац тва На тал ля 
Ша ран го віч.

Вы ка за ла ся і ды рэк тар аў тар скай 
кан цэп ту аль най га ле рэі «Бра ма» Ла-

ры са Фін кель штэйн: «Ка лі пра цы Ба-
лян ка з'яў ля лі ся на вы стаў ках, гэ та 
быў та кі ка мер тон ча су, кант ра пункт 
спа чу ван няў. Гэ та бы ло тое, што ба-
ле ла, але пра што ні хто ін шы не га-
ва рыў. Васт ры ня і фі ла соф ская глы-
бі ня заў сё ды іс на ва лі ў кож най лі ніі, 
кож най кроп цы, у кож ным ар ку шы 
па пе ры мас та ка».

Сам гра фік за мест ві таль на га 
сло ва, якое ён па ві нен быў агу чыць, 
прос та ўклю чыў пес ню То ма Вэй тса 
«Bіg іn Jараn». Пад драй во вы рок, 
яко му так па суе за вуш ні ца ў ву ху 
мас та ка і ня бач ная та ту і роў ка, дзве-
ры ў вя лі кую за лу ад чы ні лі ся, ні бы та 
«та ям ні ца» яго твор час ці.

Усе воб ра зы, пус тын ныя ву лі цы 
і лю дзі ў шы ра ка по лых ка пе лю шах 
без тва раў ста лі да ступ ныя ва чам 
на вед валь ні каў. Але яшчэ пы тан не, 
ці да ступ ным стаў сэнс афор таў Сяр-
гея Ба лян ка.

Пра ве рыць гэ та мож на ў Му зеі 
су час на га вы яў лен ча га мас тац тва 
да 6 ве рас ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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— Мы ад на ча со ва рас коп ва лі Ту раў скі за-
мак, толь кі з роз ных ба коў, — звяр нуў ся да 
пра фе са ра Пят ра Лы сен кі Аляк сандр ШВЕЦ, 
прад стаў нік кам па ніі «Xerox», на прэ зен та цыі 
фак сі міль на га вы дан ня Ту раў ска га Еван гел ля. 
— Вы як ар хе о лаг ад Ака дэ міі на вук, а я пад-
лет кам, ра зам з «бан да мі Ту ра ва».

І вось ця пер бы лы ту раў ча нін зра біў унё сак 
у гіс то рыю сва ёй ма лой ра дзі мы: най ста ра-
жыт ная (з іс ну ю чых) ру ка піс ных кніг на ша га 
на ро да вяр ну ла ся на ра дзі му — ня хай і не 
ў рэ аль нас ці, але гэ та вяр тан не ма раль нае, 
увя дзен не ў куль тур ны кан тэкст кра і ны, што 
дае маг чы масць па ба чыць, па тры маць у ру-
ках (пры жа дан ні), па чы таць сам тэкст ста ра-
жыт най кні гі і на ват гіс та рыч ны ка мен та рый 
да яго. Апош няе за бяс пе чыў ака дэ мік Пётр 
ЛЫ СЕН КА, гіс то рык і ар хе о лаг, які шмат рас-
ко пак пра вёў на Ту раў шчы не. Дзя ку ю чы яму ў 
ста ра жыт ным го ра дзе быў ад кры ты пад му рак 
царк вы, у якой слу жыў Кі ры ла Ту раў скі, і ўжо 
на па чат ку ХХІ ста год дзя ство ра ны ар хеа ла-
гіч ны му зей.

— У Ра сіі бы ло вя до мае ста ра жыт нае Аст-
ра мі ра ва Еван гел ле, якое на пі са на д'я ка нам 
Ры го рам у ся рэ дзі не ХІ ста год дзя для на ўга-
род ска га па сад ні ка Аст ра мі ра. Але бе ла рус кае 
Ту раў скае Еван гел ле так са ма да ту ец ца ХІ ста-
год дзем. Гэ та кні гі, якія ўзнік лі ў адзін час. А 
зна чыць, на ша зям ля не ад ста ва ла ў ду хоў ным 
жыц ці, куль ту ры раз ві ва лі ся на ад ным уз роў ні. 
Ста ра жыт ныя кні гі, а так са ма пом ні кі ар хі тэк-
ту ры — гэ та за чэп кі, якія яшчэ свед чаць для 
нас пра раз віц цё паўд нё вай Бе ла ру сі. У нас 

больш ро біц ца ак цэнт на гіс то рыі По лац ка га 
княст ва, але мож на ка заць, што ў ста ра жыт-
на сці на вы со кім куль тур ным уз роў ні іс на ва ла 
Ту раў ская зям ля. І на поўд ні Бе ла ру сі ў ХІ ста-
год дзі раз ві ва ла ся дзяр жаў насць.

На рыс Пят ра Лы сен кі, на пі са ны спе цы яль на 
для вы дан ня, ста не цу доў ным эк скур сам у гіс-
то рыю і тлу ма чэн нем знач нас ці ста ра жыт най 

кні гі для на шай куль ту ры. Акра мя та го, для су-
час ных чы та чоў бы ла зроб ле на па лёг ка: ця пер 
ста ра жыт ны тэкст да ступ ны для ра зу мен ня 
на шых су час ні каў — вы даў цы па кла па ці лі ся 
і пра тое, каб быў зра зу ме лы най перш сэнс 
кні гі. Ха ця, мо ва ары гі на лу, ка лі ўчы тац ца, дае 
маг чы масць яшчэ ад чуць і смак ста ра жыт ных 
слоў (для асаб лі ва за ці каў ле на га чы та ча і гэ та 
важ на). І на ват тое, якім по чыр кам кні га на пі-
са на, — устаў (буй ныя, раз бор лі выя лі та ры), 
геа мет рыч на вы ве ра ныя рад кі на ар ку шах 
тоў ста га пер га мен ту. Та кі по чырк быў рас паў-
сю джа ны ў ран нім сла вян скім ся рэд ня веч чы. 
Але ка лі па гар таць кні гу, то во чы чап ля юц ца 
за іні цы я лы — пры го жыя вя лі кія лі та ры ў трох 
ко ле рах (сі нім, зя лё ным, чыр во ным). У тым 
фраг мен це кні гі, які за ха ваў ся да на шых дзён 
іх 11. І тут трэ ба ад зна чыць, што з та го ста ра-
жыт на га Ту раў ска га Еван гел ля дай шлі да нас 
фраг мен ты коль кас цю 10 ста ро нак.

І яны важ ныя. Гэ та бы ло зра зу ме ла яшчэ ў 
1865 го дзе, ка лі ста рон кі з кні гі толь кі бы лі зной-
дзе ны ў Ту ра ве. І на іх пад ста ве ўжо праз два га-
ды бы ло зроб ле на хро ма лі таг ра фіч нае вы дан не. 

Праз год быў на дру ка ва ны тэкст Еван гел ля. З 
та го ча су ці ка васць да Ту раў ска га Еван гел ля не 
зні кае. Толь кі бе ла ру сы, з чы ёй зям лі яно па хо-
дзіць, не ме лі маг чы мас ці з ім зна ё міц ца.

Ця пер сі ту а цыя вы пра віц ца. Пры нам сі, з 
500 асоб ні каў фак сі міль на га вы дан ня част ка 
бу дзе пе ра да дзе на ў не ка то рыя шко лы, біб лі я-
тэ кі. Вя до ма, у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла-
ру сі з кні гай мо жа азна ё міц ца кож ны. Су час ная 
кні га дае маг чы масць ад чуць асаб лі вас ці ста-
ра жыт на га ары гі на лу і змя шчае гіс та рыч ныя і 
кні га знаў чыя ка мен та рыі да яго.

Алесь СУ ША, на мес нік ды рэк та ра На цы-
я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі па на ву ко вай 
пра цы, ад зна чыў, што ідэя фак сі міль на га вы-
дан ня пом ні ка кніж най куль ту ры зы хо дзі ла ад 
апя кун ска га са ве та біб лі я тэ кі і рэа лі за ва на пры 
пад трым цы кам па ніі «Xerox», якая па спя хо ва 
ўдзель ні ча ла ў ажыц цяў лен ні ін шых пра ек таў. 
На пад рых тоў ку і ажыц цяў лен не гэ та га пай-
шло 5 га доў.

— На цы я наль ныя біб лі я тэ кі кра ін ства ра юц-
ца звы чай на на пад мур ках ін шых ка лек цый, — 
ад зна чыў ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі 
Бе ла ру сі Ра ман МА ТУЛЬ СКІ. — На бе ла рус кіх 
зем лях іс на ва лі ба га тыя кніж ныя збо ры, але так 
зда ры ла ся, што ка лек цыі бы лі аль бо раз бу ра ны і 
рас ця ру ша ны, аль бо ака за лі ся за ме жа мі кра і ны. 
Та му на ша за да ча — збі раць і вяр таць, ка лі гэ та 
маг чы ма. Амаль не маг чы ма вяр нуць ары гі на лы 
пом ні каў кніж най куль ту ры. Ула даль ні кі не пра-
да юць, і на пры ват ным рын ку іх не зной дзеш. 
Та му за ста ец ца шлях вяр тан ня ў куль тур ны кан-
тэкст, ка лі су час ныя тэх на ло гіі ро бяць пом ні кі 
да ступ ны мі для жы ха роў кра і ны. Ад наў лен не на 
но вым уз роў ні зна ка вых вы дан няў — гэ та той 
кі ру нак, у якім мы плён на пра цу ем.

Ту раў скае Еван гел ле па поў ні ла спіс пе ра-
ство ра ных з да па мо гай су час ных тэх на ло гій 
пом ні каў ду хоў най куль ту ры Бе ла ру сі ра зам 
са Слуц кім і По лац кім Еван гел ля мі, вы да дзе-
ны мі ў фак сі міль ным ва ры ян це пры апя кун стве 
царк вы.

Але мо мант ці ка вы: са мыя зна ка выя і ста-
ра жыт ныя кні гі ў Бе ла ру сі свед чаць пра хрыс-
ці ян скую тра ды цыю ў на шай куль ту ры.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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ПЕР ШАЯ КРЫ НІ ЦА
Ру ка піс нае Ту раў скае Еван гел ле на бы ло но вае жыц цё з да па мо гай су час ных тэх на ло гій

ЧА ЛА ВЕК 
У ШЫ РА КА ПО ЛЫМ 
КА ПЕ ЛЮ ШЫ,

Сяр гей Ба ля нок. Мас так з ін тэ лі генц кай 
пра фе сар скай сям'і. Бе ла рус кі гра фік, вы ста вы яко га 
ма юць пры ем на шы ро кую геа гра фію: Поль шча, 
Швецыя, Га лан дыя, Літ ва і, вя до ма ж, Бе ла русь. 
У Бе ла ру сі мас так, які на ра дзіў ся ва Укра і не, 
упер шы ню вы ста віў ся ў 1987 го дзе і з тых ча соў 
не ад ной чы прад ста віў свае пра цы пуб лі цы. Мас так, 
які не пі ша на за каз. Ча ла век, які не шу кае на тхнен ня, 
не пра цуе ў май стэр ні з раз лі ты мі фар ба мі і твор чай 
бяз ла дзі цай, не шу кае муз на Ге лі ко не і не па ку туе ад 
твор ча га кры зі су — у чым «не ты по васць». 
А «не ты по вы» — са мы ты по вы пры мет нік 
у да чы нен ні да мас та ка.

Афор т Сяр гея БАЛЯНКА.

Пры го жая кні га — мож на па гар таць. Муд рая кні га — ка лі ўчы тац ца. А як ці ка-
ва на пі са ная... Але ад мыс ло васць пі сан ня на са мрэч — у той кні зе, якая ста ла 
пер ша кры ні цай, якую імк ну лі ся для нас пе ра ства рыць па-но ва му. Фак сі міль нае 
вы дан не Ту раў ска га Еван гел ля прад ста ві лі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру-
сі. І гэ та зна ка вая па дзея: Ту раў скае Еван гел ле лі чыц ца са мым ста ра жыт ным 
кніж ным пом ні кам Бе ла ру сі, яно бы ло ство ра на ў ХІ ста год дзі. Кні гу знай шлі 
вы пад ко ва ў 1865 го дзе ў скры ні, дзе за хоў ваў ся ву галь. Але для бе ла рус кай 
куль ту ры яна ака за ла ся зноў стра ча най па пры чы нах ін ша га кштал ту, і ця пер 
наш пом нік за хоў ва ец ца ў біб лі я тэ цы Ака дэ міі на вук Літ вы. І фак тыч на мы яго 
зноў знай шлі — мо жам ба чыць і ка рыс тац ца ў вы гля дзе су час на га вы дан ня. І 
ра зу мець, на коль кі ці ка вая бе ла рус кая куль ту ра і коль кі яшчэ ў ёй ма ла вя до мых 
ці на огул не рас кры тых ста ро нак...

Амаль не маг чы ма вяр нуць ары гі на лы 
пом ні каў кніж най куль ту ры. Ула даль ні кі 
не пра да юць, і на пры ват ным рын ку іх не 
зной дзеш. Та му за ста ец ца шлях вяр тан ня 
ў куль тур ны кан тэкст, ка лі су час ныя 
тэх на ло гіі ро бяць пом ні кі да ступ ны мі для 
жы ха роў кра і ны

аль бо Лю бі мыя 
воб ра зы 

«не ты по ва га» 
мас та ка


