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ПА ЧЫ НА ЛА СЯ ЎСЁ 
З ВАЙ НЫ 

Не ве да ю чы ака лiч нас цяў бiя гра фii 
Юрыя Га ру лё ва, мож на па ду маць, што 
ён пры ез джы. Чы та еш: мес ца на ра джэн-
ня Су лак Уль мец ка га ра ё на, Там боў ская 
воб ласць, Ра сiя. Скон чыў ЛI КI (Ле нiн-
град скi iн сты тут кi на iн жы не раў, ця пер — 
Санкт-Пе цяр бург скi ўнi вер сi тэт кi но i тэ ле-
ба чан ня) у 1971-м i ВГIК — у 1982 го дзе. 
Ад ра зу ду ма ец ца, што ён з тых ра сi ян, 
якiя пры яз джа юць у Бе ла русь, на тхня юц-
ца на шай куль ту рай i ства ра юць шэ дэў ры. 
Але на са мрэч не ўсё так, як на пi са на.

— Вы па гля дзе лi мес ца май го на ра-
джэн ня, а на да ту ўва гi не звяр ну лi! На-
ра дзiў ся я ў 1944 го дзе. Та ды Бе ла русь 
бы ла пад аку па цы яй. I мае баць кi з Ма гi-
лё ва бы лi вы му ша ны пе ра ехаць у Ра сiю. 
Мы вяр ну лi ся ў Мiнск у 1949-м. Я вель-
мi доб ра па мя таю, як мы з ма май ноч чу 
прай шлi ад вак за ла да Ка ма роў кi пеш кi. 
Ма ма по тым да са май смер цi ўзгад ва ла, 
як я яе та ды пад ба дзёр ваў. Мы ва лак лi 
свае клун кi, а я ўсё пры га вор ваў: «Нi чо га 
ма ма, мы зной дзем ся». Баць ка ехаў ма-
шы най з рэ ча мi. Яго ў 1949 го дзе пры ня лi 
ў Са юз пiсь мен нi каў СССР, i мы пе ра еха лi 
ў Мiнск, блi жэй да твор час цi.

У мя не ёсць та кi фiльм — «Вы пуск на-
пя рэ дад нi вай ны». Там пра та ту з ма май. 
Гэ та вель мi дра ма тыч ная гiс то рыя. Та та 
(пiсь мен нiк Мi ко ла Га ру лёў — Аўт.) за-
кан чваў у 1941 го дзе Ма гi лёў скi пе дiнс-
ты тут. Го рад бам бi лi. Пры пе дiнс ты ту це 
быў сфар мi ра ва ны 1-ы ка му нiс тыч ны 
знi шчаль ны ба таль ён. I ўсе са вец кiя ра-
бот нi кi пай шлi ту ды доб ра ах вот на. Утва-
ры лi ся 2 уз во ды былых студэнтаў. У ад-
ным з iх быў мой баць ка. А дру гi уз вод 
амаль цал кам за гi нуў пад Ма гi лё вам на 
аба ро не. По тым баць ка на пi саў кнi гу пра 

гэ тых хлоп цаў, якiя нi бы знiк лi, згу бi лi ся… 
А я зняў фiльм пра ма цi, баць ку, пра гэ ты 
ба таль ён. Ця пер кож ны год мя не клi чуць 
у Ма гi лёў скi пе дiнс ты тут па ка заць гэ ты 
фiльм.

НА «ЛIС ТА ПА ДЗЕ» Я ДА РЫЎ 
БЫ ЎСIМ НА ЖНI ЦЫ!

Сё ле та ўсе ад зна ча лi асаб лi вую цi-
каў насць да да ку мен таль най пра гра мы 
«Лiс та па да». За лы кi на тэ ат ра «Мiр» бы лi 
за поў не ны на па ло ву, а то i на дзве тра-
цi ны. I гэ та са праўд нае да сяг нен не. Ма-
ла дзей шыя бе ла рус кiя да ку мен та лiс ты 
ак тыў на змя шча лi фот кi поў ных за лаў на 
да кпраг ра ме ў сва iх акаў нтах у са цы яль-
ных сет ках, су пра ва джа ю чы iх ка мен та-
ры я мi, на кшталт: «Ну, вось i хто ця пер 
ска жа, што ў Бе ла ру сi не хо дзяць на да-
ку мен таль нае кi но!» Тым не менш, та кi 
стэ рэа тып усё яшчэ iс нуе…

— Я ўсё жыц цё чую, што да ку мен таль-
нае кi но — гэ та не тое кi но, ку ды хо дзяць 
лю дзi. Па куль я сам не па бы ваў за мя жой, 
я так са ма так ду маў. Але сён ня я ўпэў-
не ны, што ў све це да ку мен таль нае кi но 
ка рыс та ец ца асаб лi вай па пу ляр нас цю. 
Вя до ма, яе нель га па раў наць з iг ра вым 
фiль мам па на вед валь нас цi i бокс-офi-
сах. Але да ку мен таль нае кi но мае свай го 
ад да на га гле да ча — i гэ та са мае важ нае. 
Ка лi хоць адзiн ча ла век у за ле ёсць, то 
ёсць ку ды пра рас цi зер ню.

Два га ды та му я быў на кi на асамб леi 
да ку мен таль на га кi но ў Днеп ра пят роў-
ску. Кi руе ёй ба цюш ка Iгар Са бко. Гэ-
та вель мi цi ка вы ча ла век. Яго пе ра да чы 
час та iдуць па тэ ле ка на ле «Са юз». Ён 
сам свя тар, якi ў ма ла до сцi быў джа зiс-
там. Ён не каль кi ра зоў пры яз джаў i на 

«Маг нi фi кат». У Днеп ра пят роў ску я ўпер-
шы ню ба чыў кi на тэ атр на 400–500 мес-
цаў, якi ла мiў ся ад ах вот ных па тра пiць 
на да ку мен таль нае кi но! I я вось ду маю: 
што та кое 500 ча ла век на ват для Мiн ска? 
Ка лi вяр нуў ся, па пра сiў ся на пры ём да 
Ула дзi мi ра Ры лат кi — ён та ды быў на-
мес нi кам мi нiст ра куль ту ры. Каб на да-
ку мен таль нае кi но ха дзi лi лю дзi, iх трэ ба 
вы хоў ваць.

Сён ня ба дай усе да ку мен таль ныя фiль-
мы iдуць больш за га дзi ну. Ра ней 52 хвi лi-
ны — быў мак сi маль ны мет раж. А сён ня 
са мыя рас паў сю джа ныя фар ма ты: 60, 70, 
87, 104 хвi лi ны. Цi заўж ды гэ та не аб ход-
на? Ча сам мож на абы сцi ся i ка ра цей шым 
мет ра жом. Ад ной чы на фес ты ва лi ў Поль-
шчы я атры маў прыз. I адзiн з чле наў жу-
ры пас ля ад вёў мя не ўбок i ка жа: «У мя не 
тут для ця бе ёсць па да ру нак — на жнi цы». 
Я ад ра зу зра зу меў, што ён мае на ўва зе. 
Дык вось на жнi цы я да рыў бы на «Лiс та-
па дзе» амаль кож на му рэ жы сё ру.

Я стаў пы тац ца ў прад зю са раў, якiя бы-
лi са мной у жу ры, ча му та кi вя лi кi фар мат. 
Эс тон ка Ма ры я на Ка ат па тлу ма чы ла, што 
на За ха дзе ча ла век iдзе ў кi на тэ атр, каб 
па гля дзець да ку мен таль нае кi но, та му 
што па тэ ле ба чан нi яго нель га па гля дзець. 
Ён едзе з iн ша га кан ца Та лi на або Бер лi на, 
пла цiць гро шы за квi ток, хо ча па гля дзець 
паў та ра га дзiн ны фiльм. Але гля дач па вi-
нен быць пад рых та ва ны да та ко га па ка зу. 
Бо мож на за снуць, па мер цi ад стом ле нас цi 
цi яшчэ неш та. Ча сам прос та не вы нос на 
гля дзець 2 га дзi ны дакументальнага кi-
но. За вы клю чэн нем, ка лi фiльм зроб ле-
ны та ле на вi та. Ня даў на не ад ры ва ю чы ся 
па гля дзеў фiльм «Гор кi смак сва бо ды» 
Ма ры ны Гал доў скай пра за бой ства жур-
на лiст кi Ган ны Па лiт коў скай.

Ра ней спа бор ні ча лі з тэ ле ба чан нем. 
Мы лі чы лі ся бе мэт ра мі. А сён ня тэ ле-
ба чан не лі чыць, што яно ро біць да ку-
мен таль нае кі но. Вось Ва ло дзя Бо кун 
— вель мі доб ры рэ жы сёр. Але для яго 
цык лу да кпе ра дач «Ад ва рот ны ад лік» па-
трэб на но вая фар му лёў ка, як і для мно гіх 
ін шых пе ра дач тэ ле ба чан ня. Гэ та вы дат-
ныя, пад крэс лі ваю, пе ра да чы, а ні як не 
да ку мен таль ныя філь мы. Кі но пад ра зу-
мя вае ней кую эма цы я наль ную паў зу, каб 
гля дач за ду маў ся. А тэ ле ба чан не гэ та-
га не мо жа. Па сту по ва да ку мен таль ныя 
філь мы з тэ ле ба чан ня вы ціс ну лі. Хі ба што 
за раз на тэ ле ка на ле «Бе ла русь-3» неш та 
па каз ва юць. Раз мо вы іш лі, пра па но ваў 
бы ло шмат! А на тэ ле ба чан ні ад каз ва-
лі: у нас вой час, свае філь мы, на вош та 
нам ва шыя! З-за мет ра жу да кму ен таль-
нае кі но вель мі час та бы вае за нуд ным і 
не ці ка вым. На «Маг ні фі ка це» у нас аб-

ме жа ван не: 52 хві лі ны. Інакш не бя рэм 
філь мы ў кон курс. Ка лі мы ў Глы бо кім 
пач нем па каз ваць да ку мен таль нае кі но 
па паў та ры га дзі ны, то ў кі на тэ ат ры не 
бу дзе ні вод на га ча ла ве ка. Лю дзей трэ ба 
спа чат ку вы ха ваць для гэ та га.

ЯК ПА СЯБ РА ВАЦЬ 
З АМЕ РЫ КАН СКIМ 
ГЕ НЕ РА ЛАМ

Пра цу рэ жы сё ра-да ку мен та лiс та мож-
на па раў наць з пра цай жур на лiс та. I тут 
уз нi кае пы тан не, як пра вiль на кан так та-
ваць з ге ро ем, каб за над та не па глы бiц ца 
ў зо ну пры ват на га, не па ру шыць та бу, 
не пе ра тва рыць свай го ге роя ў прад мет 
кпi наў або ня на вiс цi (ка лi, вя до ма, ты не 
пе ра сле ду еш та кiх мэ таў). Юрыя Га ру-
лё ва ў кi но пе рад усiм цi ка вiць ча ла век. 
А та му над гэ ты мi пы тан ня мi ён так са ма 
час та за дум ва ец ца.

— Перад тым, як па чаць зды маць кi но, 
я рас каз ваю ча ла ве ку пра ся бе. Гэ та да-
па ма гае на ла дзiць су вязь. Ге рой ад чу вае, 
што я да вя раю яму сваё жыц цё. I ён у 
ад каз мо жа мне рас ка заць пра сваё. Ка лi 
не па лю бiш свай го ге роя, нi я кай кар цi ны 
не атры ма ец ца. На ват ка лi ён зла чын-
ца, усё роў на па вiн на быць… ня на вiсць, 
якая пе ра хо дзiць у iн шае па чуц цё. Та му 
я доў га ады хо джу ад сва iх фiль маў. Мне 
цi ка ва зды маць роз ных лю дзей. Па чы на-
ю чы ад Ана то ля На лi ва е ва («Вы то кi»), якi 
спя вае яў рэй скiя ма лiт вы II ста год дзя i 
пi ша пра ва слаў ныя iко ны, i за кан чва ю чы 
апош нiм ма iм фiль мам пра фа то гра фа 
Соф'ю Ха мян тоў скую, якая зды ма ла Па-
лес се («Ле та пiс у пром нях свят ла»). Я так 
па сяб ра ваў з яе дач кой Габ ры э лай, што 
мы пе ра пiс ва ем ся i ця пер.

Да гэ та га я зды маў фільм пра Ва рон-
чу — «Край свет лых мро яў» — як на шыя 
пар ты за ны спа лі лі вёс ку. З ге ра і няй, па ні 
Ма ры яй, сяб рую. Ка лі ў Поль шчы ідуць 
мае філь мы, у за ле ся дзіць па ні Ма рыя і 
яе сяб роў ка Эва, якая ве дае рус кую мо ву, 
па бы ва ла ў вы сыл цы ў Сі бі ры, Ка зах ста-
не. А ёсць рэ жы сё ры, і вель мі вя лі кія, якія 
га во раць: мя не гэ та больш не ці ка віць. 
Мой сяб ра, жур на ліст з Пін ска, пі саў сцэ-
на рый да філь ма «Пом нік» пра ча ла ве ка, 
які хва рэў на ан ка ло гію. Ён на Па лес ссі 
на бра тэр скіх ня мец ка-рус кіх мо гіл ках, 
дзе бы ло прос та по ле, па ста віў за гі ну-
лым сал да там пом нік, які пад рых та ваў 
на свае па ха ван не. Зра біў гэ та та му, што 
по ле ха це лі ўза раць. А ён ве даў, што ка лі 
бу дзе ста яць пом нік, по ле не кра нуць. Так 
і ста ла ся. По тым я ў свай го сцэ на рыс та 
пы таў ся: «Сла вік, ну як там?» А ён ад ка-
заў: «А я не ве даю. Я не вяр та ю ся да сва іх 
ге ро яў». Ён ідзе да лей.

Я за раз раб лю ад но кі но. Ча ты ры га ды 
над ім пра цую. Кі но пра ся бе і пра ка нец 
«ха лод най вай ны». Я слу жыў у ра кет ных 
вой сках у Гер ма ніі. З га рад ка Бі шаў свер-
да, дзе я слу жыў, праз 20 га доў сыш лі 
ра кет чы кі. Гэ та бы ло афі цый ным пры-
знан нем за кан чэн ня «ха лод най вай ны». Я 
зды маю на шых ра кет чы каў, якія слу жы лі 
там апош ні мі, і аме ры кан цаў, якія слу жы лі 
ў той час на За ха дзе Гер ма ніі. У іх та кая 
ду эль бы ла. Я зняў аме ры кан ска га ге не-
ра ла ўпер шы ню ў 2009 го дзе, за раз мы 
вя лі кія сяб ры. А не ка лі ён цэ ліў ся ў нас, 
а мы цэ лі лі ся ў яго. А ў нас у Стань ка ва, 
аказ ва ец ца, рэ за лі ра кет ныя ўста ноў кі. 
Уз ры ва лі ў Ка зах ста не.

Адзiн мой сяб ра, з якiм мы тры га ды 
жы лi ў ад ным па коi ў Бi шаў свер дэ, рас ка-
заў, як яны вы пад ко ва па тра пi лi ў ня мец кi 
гаш тэт i на пi лi ся. Я ад ра зу вы ра шыў, што 
гэ та трэ ба ска рыс таць у фiль ме! Але сяб-
ра спа ло хаў ся, што гэ та яго дыс крэ ды туе. 
У вы нi ку я прос та па ка заў яму за пiс, якi 
атры маў ся, i ён су па ко iў ся. У да ку мен-
таль ным кi но так: ка лi ча ла век та бе да вя-
рае, ты па вi нен вы бi раць, якую iн фар ма-
цыю ра бiць да ступ най усiм, а якую не.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

У На цы я наль ным гіс та рыч ным 
му зеі да 8 снеж ня пра цуе 
вы ста ва «Пер ша па ча так», 
пры све ча ная 80-год дзю 
ства рэн ня твор ча га 
пісь мен ніц ка га са ю за ў 
Бе ла ру сі. На экс па зі цыі 
прад стаў ле ны фо та здым кі з 
14 бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі ў 
воб ра зах роз ных мі фа ла гіч ных 
іс тот, а так са ма ўні каль ныя 
экс па на ты, мно гія з якіх 
вы стаў ля юц ца ўпер шы ню — 
аса біс тыя рэ чы вя до мых 
пісь мен ні каў.

Са юз пісь мен ні каў БССР утва рыў ся 
ў 1934 го дзе. Яго стар шы ня мі бы лі Мі-
хась Клім ко віч, Мі хась Лынь коў, Пят русь 
Броў ка, Мак сім Танк, Ва сіль Зу ё нак ды 
ін шыя. На фо та здым ках, прад стаў ле-
ных у гіс та рыч ным му зеі, якія, да рэ-
чы, увай шлі ў ад мыс ло вы ка лян дар на 
2014 год, мож на ўба чыць, на прык лад, 
Ак са ну Спрын чан у воб ра зе ахоў ні цы 
ся мей на га аг ня ца Бор дзі, Вік та ра Жы-
бу ля ў воб ра зе Чор та, Ак са ну Да ніль чык 
у воб ра зе ба гі ні ка хан ня Лё лі, Ле а ні да 
Дрань ко-Май сю ка ў воб ра зе Ле са ві ка 
ды ін шых… Так фо та мас так Ва ле ры 
Ду боў скі і аў тар кан цэп цыі ка лен да ра 

«Пер ша па ча так» Іры на Ха да рэн ка пе-
ра тва ры лі бе ла рус кіх пісь мен ні каў у фо-
та ма дэ ляў. Яны па зі ра ва лі пры лю бым 
на двор'і, гры мі ра ва лі ся, апра на лі ся ў 
бе ла рус кія на цы я наль ныя строі, па зы-
ча ныя ў му зе ях тра ды цый най куль ту ры 
і на род най твор час ці. Га лоў най за да чай 
бы ло да сяг нуць мак сі маль най на ту раль-
нас ці, пры род нас ці. Та му ка лі здым кі 
ра бі лі ся, на прык лад, у му зеі на род най 
ар хі тэк ту ры і по бы ту, дзе, у прын цы пе, 
ня ма элект рыч на га асвят лен ня, да дат-
ко вы мі асвят ляль ны мі пры бо ра мі не ка-
рыс та лі ся. У вы ні ку атры ма лі ся мі фіч-
ныя ат мас фер ныя кад ры. Што праў да, 
тро ху са пса ва ныя кам п'ю тар най апра-
цоў кай. На не ка то рых фо та здым ках яна 
асаб лі ва кі да ец ца ў во чы.

Да дат кам да фо та вы ста вы ста ла экс-
па зі цыя аса біс тых рэ чаў бе ла рус кіх пісь-
мен ні каў. На прык лад, пісь мо вы пры бор 
Ры го ра Ба ра ду лі на, вы раб ле ны май страм 
Ге на дзем Аста шон кам, ліс ты Ва сі лю Бы-
ка ву роз ных га доў, дып ла ма тыч ны паш-
парт Ва сі ля Бы ка ва 1993 г., ру ка піс «Аў-
та бія гра фіч ныя да дат кі да ад па вед ных 
мяс цін» Ва сі ля Бы ка ва (2000–2002 гг.), 
чар на вік «Ска за пра Лы сую Га ру» і інш.

Ся род ар хіў ных ма тэ ры я лаў, да тыч ных 
дзей нас ці твор ча га са ю за, — аса бо выя 
спра вы Ян кі Бры ля, Ула дзі мі ра Ка рат ке-
ві ча, Мак сі ма Тан ка, рэд кія фо та здым кі, а 

так са ма да ку мен та цыя, штам пы і пя чат кі 
Са ю за пісь мен ні каў БССР.

На вы ста ве мож на ні бы на блі зіц ца да 
во ла таў ай чын на га пры го жа га пісь мен-
ства, па гля дзець на іх у ін шых, ча сам 
вель мі эпа ту ю чых воб ра зах, пе ра ка нац-
ца, што яны, пісь мен ні кі, жы вуць ся род 
нас — доб ра зыч лі выя, жыц ця ра дас ныя, 
гэ так жа, як і мы, спа дзя юц ца на леп-
шае.

У бе ла рус кай куль ту ры ўжо бы лі 
спро бы ў пэў ным сэн се «гла му ры за-
ваць» на шых пісь-
мен ні каў, та кім чы-
нам на блі жа ю чы іх да 
шы ро кіх мас, па шы-
ра ю чы ко ла чы та чоў. 
На прык лад, ка лян дар 
«Ка нец словаў», дзе 
бе ла рус кія лі та ра-
та ры-муж чы ны бы лі 
сфа та гра фа ва ны ў 
на паў аго ле ным вы-
гля дзе. На ўпрост з 
«Пер ша па чат кам» 
яго па раў ноў ваць, 
без умоў на, спра ва 
ня ўдзяч ная: усё-та-
кі тро ху ін шы фар-
мат. Але ў Бе ла ру сі 
па роз ных пры чы нах 
пісь мен ні каў на ўрад 

ці мож на на зваць паў на вар тас ны мі ме-
дый ны мі асо ба мі. А та му іх з'яў лен не ў 
та ко га кштал ту пра ек тах заўж ды спры-
яе па пу ля ры за цыі бе ла рус кай лі та ра ту-
ры як та кой, як бы на гад вае-на мя кае, 
што бе ла рус кая лі та ра ту ра жы ве. І яе 
прад стаў ні кі на ват вель мі пры ваб на гля-
дзяц ца на глян ца вых фо та здым ках. Гэ та 
су час на. А зна чыць — у бе ла рус кай лі-
та ра ту ры ёсць бу ду чы ня.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

8 да ку мен таль ных фес ты ва ляў, якiя, на дум ку
Юрыя Га ру лё ва, па вiн ны аба вяз ко ва на ве даць
ма ла дыя бе ла рус кiя рэ жы сё ры-да ку мен та лiс ты:

1. IDFA (Мiж на род ны амстэр дам скi да ку мен таль ны кi на фес тыв аль, Га лан-
дыя). Гэ та са мы буй ны фес ты валь да ку мен таль на га кi но ў све це. Там пра хо дзяць 
пiт чын гi, пра цу юць фон ды. 

2. DOCPOINT (Хель сiн скi фес ты валь да ку мен таль на га кi но, Фiн лян дыя).
3. Мiж на род ны кi на фес ты валь «ПОСЛАНИЕ К ЧЕ ЛО ВЕ КУ» (Санкт-Пе цяр-

бург, Ра сiя). У Пе цяр бур гу, да лё ка ехаць не трэ ба, «Па слан не да ча ла ве ка». 
Гэ та да ку мен таль ны фес ты валь вель мi вы со ка га кла са.

4. Фес ты валь «АРТ ДОК» (Маск ва), якi ро бiць вя до мы рэ жы сёр Вi таль Ман скi.
5. Рэ лi гiй ныя кi на фес ты ва лi: «Маг нi фi кат» (Бе ла русь), «Рэ лi гiя сён ня» (Iта-

лiя).
6. Вар шаў скi кi на фес ты валь i Кра каў скi кi на фес ты валь (Поль шча). Апош нi 

спе цы я лi зу ец ца пе ра важ на на да ку мен таль ным, анi ма цый ным i ка рот ка мет раж-
ным кi но. Лi чыц ца ад ным з са мых буй ных фес ты ва ляў да ку мен таль на га кi но ў 
све це. Сё ле та на «Лiс та па дзе» з май стар-кла сам як раз пры сут нi чаў ды рэк тар 
фес ты ва лю Кшыш таф Ге рат.

Асо ба Асо ба   ��

РАЗ МО ВА НА СУР' ЁЗ НЫЯ ТЭ МЫ
РЭЖЫСЁР — ПРА ТОЕ, ЯК НЕ ЗАСНУЦЬ АД СУМУ,

ГЛЕДЗЯЧЫ ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ КІНО 

ВАР ТА НА ВЕ ДАЦЬ:
Рэт ра спек тыў ны па каз фiль маў-пры зё раў Мiж на род на га фес ты ва лю хрыс цi ян-

скiх фiль маў «Magnifocat» у арт-ка фэ На цы я наль на га мас тац ка га му зея ў рам ках 
вы ста вы «Пра ва слаў ны свет. Воб раз Хрыс та ў iка на гра фii кра iн Ус ход няй Еў ро-
пы». Пра гра ма скла да ец ца з 13 фiль маў, ся род якiх «Драў ля ны на род» Вiк та ра 
Аслю ка, «Кi на ама тар. Во сень скi сон» Воль гi Да шук, «Ар хi манд рыт» Ежы Ка лi ны i 
«Крыш таль ны хлоп чык» Аляк санд ра Ця па ва, яко му бе ла рус кi фес ты валь ства рыў 
пе рад умо вы для мiж на род на га кi на фес ты валь на га лё су. Па ка зы ад бы ва юц ца 
што дня з 16.00 да 5 снеж ня.

Бы ва юць та кія вер шы: іх чы та-
еш, і ад чу ван не поў най су гуч нас ці 
з тва ім на стро ем аль бо дум ка мі. 
Бы ва юць та кія збор ні кі вер шаў, 
што час толь кі ад ця няе гар мо-
нію слоў, звер ну тых у веч насць. 
У бе ла рус кай куль ту ры адзін з 
та кіх збор ні каў на ле жыць паэ ту 
Мак сі му Баг да но ві чу. Не вя ліч кая 
кні га, чы та ю чы якую мож на лепш 
зра зу мець ся бе, жыц цё, па чуц ці, 
якія яно до рыць, і на огул свет, дзе 
ёсць мес ца кож на му на ро ду.

Сё ле та роў на сто га доў, як 
вый шла «кні га з дру кар ні па на 
Мар ці на Кух ты». 100 га доў з та го 
ча су, ка лі «Вя нок» ні бы та ка ра на-
ваў вя лі кую спра ву: свед чыў пра 
на род, у якім ства ра юц ца вы со кія 
ўзо ры пры го жа га пісь мен ства.

У му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча 
100-год дзе вы ха ду збор ні ка «Вя-
нок» бы ло ад зна ча на свед чан ня мі 
на ву коў цаў і да след чы каў пра яго 
важ насць і на ват ак ту аль насць — 
да гэ та га ча су.

— Са праў ды, мож на здзіў ляц-
ца: ад куль у ма ла до га ча ла ве ка 
та кія глы бо кія дум кі? Дзе ён браў 
тую энер гію, якая вы хо дзі ла з яго 
вер шаў, якія сён ня хва лю юць? — 
га во рыць Тац ця на ШЭ ЛЯ ГО ВІЧ, 
ды рэк тар му зея. — Мак сім Баг-
да но віч, маг чы ма, вар ты та го, 
каб пра яго на пі са лі асоб ную 
кні гу «Код Баг да но ві ча», якая б 
нам усім да па маг ла раз га даць та-
ям ні цу яго та лен ту і не ве ра год-
най паэ тыч най шчы рас ці. І ка лі 
б кож ны пры няў бы гэ ты код да 
кі раў ніц тва, я ду маю, што мы, бе-
ла ру сы, шмат у чым бы да сяг ну лі 
вы шынь і на ват пе ра сяг ну лі ін шыя 
на ро ды ў сва ім на цы я наль ным 

бу даў ніц тве. Але мы за хоў ва ем 
па мяць пра паэ та, па пу ля ры зу-
ем яго твор часць дзе ля та го, каб 
больш лю дзей зра зу ме ла, ад чу ла, 
па лю бі ла яго паэ зію і тым са мым 
га на ры ла ся гэ тым ча ла ве кам 
як сы нам Бе ла ру сі. Нам шмат у 
чым да па ма га юць ар хіў ныя збо-
ры. Усё-та кі му зей ства раў ся зу-
сім ня даў на: 30 га доў — не вя лі кі 
ўзрост для та кой уста но вы. Але 
ён ства рыў ся дзя ку ю чы та му, што 
ў свой час па ру пі лі ся су пра цоў ні-
кі Ін сты ту та бе ла рус кай куль ту ры 
(у 30-я га ды мі ну ла га ста год дзя), 
ка лі ства ра лі ар хі вы ма тэ ры я лаў 
пра Мак сі ма Баг да но ві ча, ка-
лі рых та ва лі 3-том нае вы дан не 
поў на га збо ру тво раў паэ та (на 
жаль, вый шлі толь кі 2 та мы). Але 
ў ар хі вах і ця пер ёсць ма тэ ры я лы, 
ру ка пі сы Баг да но ві ча, якія б ха це-
ла ся мець на ша му му зею.

Але на ват ад на кні га, адзін 
збор нік мо жа стаць кры ні цай на-
тхнен ня, па чуц ця, ду мак. І гле бай 
для сур' ёз ных на ву ко вых да сле-
да ван няў, якія пра во дзі лі ся ў му-
зеі Мак сі ма Баг да но ві ча. Не здар-
ма кан фе рэн цыя, пры све ча ная 
100-год дзю вы дан ня збор ні ка 
«Вя нок», атры ма ла наз ву «Кні га 
но ва га жыц ця». Ін фар ма цый ным 
парт нё рам яе пра вя дзен ня стаў 
Вы да вец кі дом «Звяз да». На мес-
нік ды рэк та ра вы шэй на зва най 
уста но вы, га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «Нё ман» Алесь БА-
ДАК на га даў:

— У 2012 го дзе ў рэ дак цый на-
вы да вец кай уста но ве «Лі та ра ту ра 
і мас тац тва» вый шла кні га, якая 
на зы ва ла ся «Мак сім Баг да но віч 
вя до мы і не вя до мы». Мне зда ец-
ца, што гэ тая наз ва сім ва ліч ная. 
Та му што Баг да но ві ча мы ве да-
ем і лю бім з дзя цін ства, лю бім 
яго «Слуц кія тка чы хі», лі рыч ныя 
вер шы. Але ён і не вя до мы, та му 
што Баг да но віч — гэ та пла не та, 
на якой нам і на шым на шчад кам 
яшчэ шмат ад кры ваць і ад кры-
ваць, зна хо дзіць на гэ тай пла не це 
неш та но вае і вель мі каш тоў нае. 
І кож нае но вае па ка лен не бу дзе 
ад кры ваць для ся бе но ва га Баг-
да но ві ча, су час на га яго дум кам, 
на строю. Не вя до мы і та му, што 
на са мрэч цяж ка ўя віць: вер шы, 
якія скла лі «Вя нок», на пі са ны 
ча ла ве кам, яко му бы ло 17, 18, 
19 ці 20 га доў! Ка лі бе ла рус кая 
лі та ра ту ра, паэ зія ў той час звяр-
та ла ся да бе ла рус ка га се ля ні на, 

Баг да но віч па гля дзеў на Еў ро пу: 
ён ха цеў, каб Бе ла русь зай ма ла 
год нае мес ца, бы ла та кой, як ін-
шыя кра і ны све ту… Чым больш 
ча су ад да ляе нас ад Баг да но ві ча, 
тым боль шую каш тоў насць на бы-
вае ўсё тое, што звя за на з ім.

Пра ро лю паэ та Мак сі ма Баг-
да но ві ча га ва рыў Аляк сандр 
ЛУ КА ША НЕЦ, пер шы на мес нік 
ды рэк та ра Цэнт ра да сле да ван-
няў куль ту ры, мо вы і лі та ра ту-
ры НАН Бе ла ру сі, пра фе сар:

— Уз га да ем вя до мыя сло вы з 
са не та Баг да но ві ча: «Па між пяс-
коў егі пец кай зям лі…» У рад ках 
паэ та — вя лі кая лю боў і па ша на 
да бе ла рус кай куль ту ры і гіс то-
рыі, ве ра ў яго здоль нас ці і на-
дзея на бу ду чае. Гэ тыя рад кі бы лі 
над звы чай ак ту аль ныя ў па чат ку 
ХХ ста год дзя, ка лі іш ло ак тыў нае 
фар мі ра ван не на цы я наль най свя-
до мас ці бе ла рус ка га на ро да. Па-
фас гэ тых рад коў за хоў вае сваю 
ак ту аль насць і сён ня, на па чат ку 
ХХІ ста год дзя, ка лі на ша кра і на 
бу дуе сваю не за леж насць, імк-
нец ца да стой на ўвай сці ў су свет-
ную су поль насць, з на цы я наль-
на ад мет ным тва рам. Бо жы дар 
паэ тыч на га сло ва за па ліў у ду шы 
паэ та вя лі кую лю боў да род на га 
краю, да бе ла рус ка га сло ва, да 
бе ла рус ка га на ро да… Плён яго 
твор чай спад чы ны зра біў вя лі кі 
ўплыў на бе ла рус кі лі та ра тур ны 
пра цэс ХХ ста год дзя і пры цяг вае 
ўва гу да след чы каў на па чат ку ХХІ 
ста год дзя. Бог даў Мак сі му Баг-
да но ві чу не звы чай ны паэ тыч ны 
та лент, але ад ме раў яму вель мі 
ка рот кае зям ное жыц цё. Як гор-
каў скі Да нка ад даў сваё па ла-
ю чае сэр ца, Мак сім Баг да но віч 
ўсе сі лы свай го паэ тыч на га да ру 
ад даў бе ла рус ка му на ро ду. Ён 
па шы рыў дыя па зон бе ла рус кай 
паэ зіі ад «са хі і ка сы» да са май 
глы бо кай і вы со кай гра ма дзян-
скай і ін тым най лі ры кі, вы веў бе-
ла рус кую лі та ра ту ру на су свет-
ны ўзро вень. Сён ня яго «Слуц кія 
тка чы хі», «Па го ня», «Зор ка Ве-
не ра», «Ве ра ні ка» і ін шыя вер-
шы не толь кі за ста юц ца хрэс та-
ма тый ны мі тво ра мі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, але па пра ве лі чац ца 
шэ дэў ра мі су свет на га зна чэн ня. 
Ра зам з Ян кам Ку па лам і Яку-
бам Ко ла сам Мак сім Баг да но віч 
вы сту піў ства раль ні кам бе ла-
рус кай лі та ра ту ры і бе ла рус кай 
мо вы но ва га ча су, па чаў рас пра-
цоў ку скла да ных вер ша ва ных 
фор маў, шы ро ка рас пра цоў ваў 
прак ты ку мас тац ка га пе ра кла ду 

за меж ных тво раў на бе ла рус кую 
мо ву, уз наў ляў на на цы я наль най 
гле бе тво ры ан тыч ных, рус кіх і 
за ход не еў ра пей скіх аў та раў… 
Шчас лі вы і вя лі кі на род, які мае 
су свет на вя до мых май строў пры-
го жа га пісь мен ства. Вя лі кім з'яў-
ля ец ца і на заў сё ды за ста нец ца 
бе ла рус кі на род, та му што ў яго 
бы лі, ёсць і бу дуць та кія во ла ты 
мас тац ка га сло ва, як Ян ка Ку па-
ла, Якуб Ко лас, Мак сім Баг да но-
віч. Вя лі кім ён за ста нец ца і та му, 
што бы лі, ёсць і бу дуць лю дзі, якія 
да сле ду юць і збе ра га юць твор-
чую спад чы ну.

Ад нак на кан фе рэн цыі пра гу-
ча лі сло вы і пра зна чэн не твор-
час ці Баг да но ві ча для ін шых 
на ро даў. У пры ват нас ці, пра фе-
сар Львоў ска га на цы я наль на га 
ўні вер сі тэ та імя І. Фран ко Ра ман 
Луб кіў скі да слаў цёп лае пры ві-
тан не ўдзель ні кам кан фе рэн цыі, у 
якім па раў наў «Вя нок» са збор ні-
ка мі та ко га маш та бу, як «Каб зар» 
Та ра са Шаў чэн кі», «З вер шин и 
ни зин» Іва на Фран ко. Па вод ле 
слоў пра фе са ра: «Паэ тыч ны ма-
ні фест юна га Мак сі ма быў па чу-
ты не толь кі ў род ным на ро дзе, 
але яго та наль насць бы ла па чу та 
Укра і най. Па чу та і агу ча на, вы со-
ка ад зна ча на і ін тэр прэ та ва на. І 
сён ня кра са і сі ла ўваск рэс ла га 
з мёрт вых бе ла рус ка га сло ва 
да па ма гае май му на ро ду год на 
вы ста яць у ба раць бе за мес ца 

ў сям'і еў ра пей скіх на ро даў. Мы 
не са мот ныя, бо кні гу ма ем з рук 
іка ра бе ла рус кай паэ зіі». 

«Вя нок» Мак сі ма Баг да но ві ча 
прый шоў да ўкра ін ска га на ро да і 
быў пе ра кла дзе ны на ўкра ін скую 
мо ву. Пра гэ та рас па вя даў пра-
фе сар Вя ча слаў РА ГОЙ ША:

— Укра ін скі «Вя нок» — гэ та 
не каль ка бе ла рус ка га «Вян ка», 
а зу сім ін шы збор нік, хоць і на зы-
ваў ся так. У прад мо ве да «Вян ка» 
пе ра клад чык Мі хай ла Драй-Хма ра 
за дае пы тан не: ча му мы Баг да но-
ві ча, а не ка гось ці ін ша га пе ра са-
дзі лі ў пер шую чар гу на ўкра ін скі 
грунт? І пад ра бяз на ад каз вае на 
гэ тае пы тан не, дзе га во рыць і пра 
мес ца Баг да но ві ча ў бе ла рус кай 
лі та ра ту ры як пісь мен ні ка-кла сі ка, 
і пра тое, што вы дат ны май стра 
сло ва чуй на ад гу ка ўся на ўсе пра-
явы на цы я наль на га і са цы яль на га 
вы зна чэн ня бе ла рус ка га на ро да, і 
што бе ла рус кі па эт «з над звы чай-
най лю боўю ста віў ся да ўкра ін скай 
куль ту ры».

Не толь кі да ўкра ін скай. Ён 
на огул іс на ваў як ча ла век і як 
твор ца ў та га час ным еў ра пей скім 
кан тэкс це. І на ват Ку па лу, бы ва-
ла, кры ты ка ваў, як ад зна чыў пра-
фе сар Ра гой ша. На дум ку Баг-
да но ві ча, бе ла рус кая лі та ра ту ра 
не па він на бы ла аб мя жоў вац ца 
толь кі ся лян скай тэ май.

Пра еў ра пей скі дух у паэ зіі 
Баг да но ві ча га ва ры ла Га лі на СІ-
НІ ЛА, за гад чык ка фед ры куль-
ту ра ло гіі гу ма ні тар на га фа куль-
тэ та Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, кан ды дат фі ла ла-
гіч ных на вук:

— Паэ зія Баг да но ві ча ад кры-
ва ец ца ва ўсёй сва ёй глы бі ні і 
на ва тар скіх по шу ках, ка лі мы яе 
раз гля да ем у кан тэкс це агуль на-
еў ра пей скай куль ту ры, эпо хі кан-
ца ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя, 
якая атры ма ла ўмоў ную наз ву 
«эпо ха дэ ка дан су». Ме на ві та та ды 
ста но віц ца зра зу ме ла, на коль кі 
вы раз на паэ зія Баг да но ві ча вы яў-
ляе дух скла да най эпо хі: і кры зіс 
свя до мас ці, і на строй пе сі міз му, 
і за ня пад, і ад на ча со ва — ёсць 
пал кая пра га жыц ця, пры га жос ці, 
по шук ідэа лу… Баг да но віч свя-
до ма ці ка віў ся твор час цю сва іх 
за ход не еў ра пей скіх су час ні каў, 
асаб лі ва знач ную ро лю ў фар мі-
ра ван ні твор ча га сты лю бе ла рус-
ка га паэ та ады гра лі фран ка моў-
ныя ім прэ сі я ніс ты і сім ва ліс ты, 
най перш Поль Вер лен. Не здар ма 
для пе ра кла ду Баг да но віч абі рае 
ме на ві та вер шы Вер ле на. 22 дас-
ка на лыя аў тар скія пе ра кла ды з 
Вер ле на скла лі цэ лы цыкл «Вян-
ка». Тое, што ён іх уклю чыў у пер-
шы і апош ні пры жыц цё вы збор нік, 
свед чыць, на коль кі гэ та для яго 
бы ло важ на, на коль кі праз гэ тыя 
вер шы вы яві ла ся яго ду ша, яго 
све та по гляд.

Га лі на АДА МО ВІЧ, пра фе сар 
ка фед ры бе ла рус кай лі та ра ту-
ры Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя 
М. Тан ка, звяр ну ла ўва гу на тое, 
што «Вя нок» — гэ та кні га, якая, 
тым не менш, зна хо дзіц ца ў пад-
мур ку нашай Баць каў шчы ны:

— Гэ та кні га пра веч нае, хоць 
і звер ну тая ў мі ну лае. Мі ну лае — 
гэ та мі фа ла гіч ныя, фальк лор ныя 
сю жэ ты і воб ра зы, гіс та рыч нае мі-
ну лае Бе ла ру сі… Што мо жа быць 
хут ка плын ным, але трап ляе ў раз-
рад веч нас ці. …Ду хоў насць, пры-
га жосць, вы со кая куль ту ра — гэ та 
і ёсць той са праўд ны пад му рак 
Баць каў шчы ны, які «не раз біць, 
не спы ніць, не стры маць».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

100-ГА ДО ВЫ «ВЯ НОК» 

Вы ста вы Вы ста вы   �� ЛІТАРАТУРА Ў ТВАРАХ

Я зняў аме ры кан ска га ге не ра ла 
ўпер шы ню ў 2009 го дзе. За раз 
мы вя лi кiя сяб ры. А не ка лi 
ён цэ лiў ся ў нас, а мы цэ лi лi ся 
ў яго.

Ча ла век па вi нен быць 
пад рых та ва ны да та го, 
каб гля дзець да ку мен таль нае 
кi но паў та ры га дзi ны.

Збор нік Збор нік   ��
Шчы ра пры знац ца, браць iн тэр в'ю ў кас цё ле мне 
яшчэ не да во дзi ла ся. Асаб лi ва, ка лi ге ро ем з'яў-
ля ец ца твор чы ча ла век — рэ жы сёр-да ку мен та лiст 
Юрый Га ру лёў. Мы су стрэ лi ся ў Ка фед раль ным 
кас цё ле Мiн ска, раз маў ля лi ў за ле з парт рэ там 
Яна Паў ла II. Гэ та, без умоў на, на дае гу тар цы ней кi 
асаб лi вы на строй.
— Мы з жон кай тут пра цу ем, — удак лад няе рэ-
жы сёр. — Толь кi яна афi цый на, а я так — на гра-
мад скiх па чат ках.
Кi но — яно ў мно гiм усё спрэс — гра мад скiя па-
чат кi. Усё на эн ту зi яз ме, за свой кошт. Асаб лi ва 
ў Бе ла ру сi.
Зрэш ты, ка лi за ду мац ца, у вы пад ку з Юры ем Мi-
ка ла е вi чам — кас цёл не та кое ўжо i не звы чай нае 
мес ца. Ён — ня змен ны стар шы ня Мiж на род на га 
кi на фес ты ва лю хрыс цi ян скiх фiль маў «Маг нi фi-
кат», якi ў 2014 го дзе ад зна чыць сваё 10-год дзе. З 
пра вя дзен нем фес ты ва лю сё ле та бы лi сур' ёз ныя 
скла да нас цi: га лоў ны спон сар ад мо вiў ся да ваць 
гро шы. Але знай шоў ся но вы спон сар: фес ты валь 
з пра гра май гэ та га го да ад бу дзец ца. Праў да, у 
сцiс лыя тэр мi ны — уся го два днi 4–5 сту дзе ня 
2014 го да.
Пра гэ та, а так са ма пра сваё ра зу мен не да ку мен-
таль на га кi но рэ жы сёр i апе ра тар Юрый ГА РУ ЛЁЎ 
рас па вёў ад мыс ло ва для «Звяз ды».

У пэў ным сэн се экс клю зіў ная па дзея ад бы-
ла ся дня мі ў Мін ску: да нас за ві таў бры тан-
скі бойз-бэнд «Blue» з адзі ным кан цэр там 
у пад трым ку аль бо ма «Roulette». Пе рад 
кан цэр там му зы кан ты па гу та ры лі з бе ла-
рус кі мі жур на ліс та мі і на ват па спра ба ва лі 
спець дзяр жаў ны гімн Бе ла ру сі.
Мін скі кан цэрт гур та — част ка су свет на га тур нэ 

па прэ зен та цыі но ва га аль бо ма. Пры ем на, што хлоп-
цы ўклю чы лі Бе ла русь у свой гаст роль ны спіс без 
уза е ма су вя зі з вы ступ лен ня мі ў Ра сіі ці ва Укра і не. 

Удзель ні кі гур та пры зна лі ся, што ім пры ем на бы-
ло пра ца ваць пэў ны час над соль ны мі пра ек та мі, 
але з вя лі кай ра дас цю яны зноў са бра лі ся ра зам 
і ўсе свае сі лы ця пер на кі роў ва юць на су мес ную 
пра цу. Му зы кан ты рас па вя лі, што ўжо пры сту пі лі 

да на пі сан ня но ва га аль бо ма, які вый дзе на ле та, 
што, маг чы ма, пры едуць да нас з яго прэ зен та цы-
яй. На пры кан цы жур на ліс ты спы та лі, ці ве да юць 
«Blue» якую-не будзь пес ню пра Бе ла русь. У ад каз 
бойз-бэнд зга даў ра док з пес ні «І love Belarus», з 
якой Анас та сія Він ні ка ва прад стаў ля ла на шу кра і ну 
на «Еў ра ба чан ні — 2011». Што ж, ця пер яны ве да-
юць яшчэ і ра док з бе ла рус ка га дзяр жаў на га гім на: 
пас ля не каль кіх спроб удзель нік бэн да Эн та ні Кос та 
пра спя ваў неш та па доб нае на «Мы — бе ла ру сы, 
мір ныя лю дзі».

«Blue» — бры тан скі бойз-бэнд, які за ва я ваў пер-
шыя рад кі еў ра пей скіх хіт-па ра даў у 2000 го дзе з 
пес няй «All Rіse». У 2011 го дзе хлоп цы вы сту пі лі на 
«Еў ра ба чан ні» ад Вя лі ка бры та ніі, пас ля ча го пры сту-
пі лі да за пі су свай го но ва га аль бо ма «Roulette».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

ГУРТ «BLUE» ЦЯ ПЕР ВЕ ДАЕ РА ДОК 
З БЕ ЛА РУС КА ГА ГІМ НА

Паэ зія Баг да но ві ча 
ад кры ва ец ца ва ўсёй сва ёй 
глы бі ні і на ва тар скіх 
по шу ках, ка лі мы яе 
раз гля да ем у кан тэкс це 
агуль на еў ра пей скай 
куль ту ры.

Чым больш ча су ад да ляе 
нас ад Баг да но ві ча,
тым боль шую каш тоў насць 
на бы вае ўсё тое, 
што звя за на з ім.

Аксана Данільчык у вобразе Лёлі.Аксана Данільчык у вобразе Лёлі.
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