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Ар га ні за тар мінск ага фес ты-

ва лю «Го рад і Кні гі» Воль га 

ВОЎК рас каз вае пра ня прос-

ты шлях ад ідэі да вы ка нан-

ня, сваю ка ман ду, та ліс ма ны 

і гіс то рыю ме ра пры ем ства, а 

так са ма — тро хі пра но вы лі-

та ра тур ны кон курс ды но выя 

па чы нан ні.

* * *
Сі ту а цыя з вы ба рам пра цоў на га 

шля ху ў мя не ў свой час скла ла ся 

до сыць стан дарт ная: я не па сту пі-

ла ту ды, ку ды ха це ла. Ад да ла да-

ку мен ты на біб лі я тэч ны, скон чы ла. 

І што раз, ка лі на важ ва ла ся сыс ці з 

пра фе сіі, пад ва роч ва ла ся ней кая 

ці ка вая спра ва, якую трэ ба бы ло 

да вес ці да кан ца.

І вось так да сюль і ёсць. За-

шмат ці ка вых спраў.

Лю боў да чы тан ня, ду маю, на 

сён ня рэч зу сім не рэд кая. А тыя, 

хто ро бяць фес ты валь, звы чай на 

пра ся бе ка жуць, што мы — за-

кон ча ныя кніж ні кі. Гэ тым, на пэў на, 

усё ска за на.

У мя не до ма вя лі кая біб лі я тэ ка. 

Я збі раю ста рыя са вец кія вы дан-

ні. Су час ныя — тут, на ра бо це: у 

кватэры не змя шча юц ца. Уво гу ле, 

на мой густ, чы тан не ды збі ран не 

кніг — не са мыя кеп скія звыч кі.

* * *
Ад на з на шых даў ніх ідэй — зла-

дзіць хэнд-мэйд вы стаў ку з лі та ра-

тур ны мі пер са на жа мі. Уво гу ле, нас 

ні ко лі не спы няе той факт, што, мо-

жа, і ўяў лен ня не ма ем, як ра біць 

неш та. Мы прос та бя ром і ро бім. І 

вось та ды зу сім не ра зу ме лі. Так 

што прос та ха дзі лі па вы стаў ках 

ля лек і ка за лі: «Слу хай це, ёсць у 

нас та кая ідэя... Мо жа, вы хо ча це 

паў дзель ні чаць?»

Бы ла на пер шай вы стаў цы ра-

бо та, якая пад ня ла хва лю аб мер-

ка ван няў — кі барг з «Кос ма э па-

пеі» Воль гі Гра мы кі. Па сю жэ це 

на га ў яго ада рва ная, ну і ся дзеў 

гэ ты кі барг-ляль ка на бан цы згу-

шчон кі, пра ва ды з яго вы тыр ка-

лі. Я са ма вель мі пры яз на стаў-

лю ся да Воль гі, асаб лі ва люб лю 

тую пер шую кні гу «Кос ма э па пеі», 

і та му не дзіў на, што, ка лі ра бо та 

за ста ла ся нам, мы яе ста лі вы стаў-

ляць на кож ным фес ты ва лі. Яшчэ 

за пом ні ла ся авеч ка з кні гі Ры го ра 

Ба ра ду лі на «Сяб ры на», яна ў мя не 

да сюль на за стаў цы на ноў тбу ку 

ста іць.

Ад ным сло вам, пер шая вы стаў-

ка «Усмеш лі выя цу ды» атры ма-

ла ся, хай і да ла ся скла да на: тэ-

ма ўсё ж та кі бы ла для нас но вая. 

Ну і на конт наз вы толь кі ля ні вы не 

прай шоў ся, маў ляў, што ж вы ро-

бі це з вя лі кай ды ма гут най, так жа 

не скла ня ец ца! Але мы ўпар тыя і 

зла дзі лі па-свой му.

* * *
Да той вы стаў кі ра бі лі не каль кі 

су пра ва джаль ных пля цо вак з лек-

цы я мі, май стар-кла са мі. Ажы я таж 

там быў та кі, што мы зра зу ме лі: 

усё, па він на быць пра гра ма па доб-

на га кштал ту, і вя лі кая.

Та му на на ступ ны год, у 2015-м, 

вы рас ва кол той вы стаў кі сам фес-

ты валь.

Уво гу ле, яго з'яў лен не на спя-

ва ла даў но. Мы вось што год на-

вед ва ем ся на кніж ны кір маш 

«Nоn/fісtіоn» у Маск ве. Мне ска за лі 

ня даў на, што ўсе нар маль ныя лю-

дзі ез дзяць на Між на род ную кніж-

ную вы стаў ку ў пер ша пра столь-

ную, а не нар маль ныя — на «Nоn/

fісtіоn». Я па смя я ла ся і ка жу: «Ну 

так, ту ды мы і ез дзім».

Кож ны раз, ка лі бы ва лі там, 

зайз драсць раз бі ра ла: ча му ў 

іх ёсць, а ў нас ня ма. Ува ход на 

«Nоn/fісtіоn», між ін шым, плат ны, 

але кір маш за па тра ба ва ны: ка лі 

пад' яз джа еш хві лін за двац цаць 

да па чат ку — чар га ста іць аж да 

мос та. І гэ та зі мою!

* * *
Цяж ка, ка неш не. Асаб лі ва з пра-

фе сі я наль най экс перт най пля цоў-

кай, якую мы ўпар та — упар та-упар-

та — пра цяг ва ем тры маць. Спа чат-

ку яе раз ліч ва лі на біб лі я тэ ка раў, 

пас ля кі ну лі, ста лі ары ен та ваць 

на ўсіх за ці каў ле ных. На род ту ды 

не зга ня юць, за пра шэн ні хі ба што 

рас сы ла ем — і ўсё. Пля цоў ка тая, 

на са мрэч, най менш па пу ляр ная на 

фес ты ва лі, але з кож ным го дам усё 

бо лей лю дзей да лу ча ец ца. Мы яе 

з го ду ў год ары ен ту ем на тое, пра 

што са мі ха це лі б да ве дац ца.

Уво гу ле, мы ра зу ме лі, што бу дзе 

цяж ка. Але не ра зу ме лі, на коль кі. 

І ўсё роў на па ча лі. Нам ха це ла ся 

зра біць неш та не фар маль нае: ма-

лень кія вы да вец твы, ма лень кія іні-

цы я ты вы. Без па фа су, з воль ным 

ува хо дам. І мы гэ ту сваю лі нію вы-

трым лі ва ем да сюль. То-бок, ка лі 

нам тэ ле фа ну юць клас ныя кі раў-

ні кі і ка жуць: «Дзя цей пры вя дзём, 

па кінь це мес цы!» — заўж ды ад-

каз ва ем: пры во дзіць пры вод зьце, 

але мы ім да зво лім сыс ці, ка лі 

што. Ад ра зу дзей ні чаў прын цып 

доб ра ах вот нас ці: гэ та ме ра пры ем-

ства, на якое хо чуць, а не па він ны 

прый сці.

Так і за ста ло ся.

* * *
Ка лі за пус ка лі лі та ра тур ны кон-

курс «10+10», ні чо га не ця мі лі ў 

вы да вец кай спра ве. Я, па шчы-

рас ці, апош нім ча сам ве ру ў не па-

збеж насць. У мя не і ра ней бы ло 

па да зрэн не, а ця пер гэ та амаль 

упэў не насць, што фес ты валь іс нуе 

як ідэя і ён быц цам бы сам пры-

цяг вае да ся бе па трэб ных лю дзей. 

І мы не тое каб ар га ні за та ры, а 

та кія ж склад ні кі той вя лі кай ідэі, 

якая нас да ся бе пры цяг ну ла.

І, ска жам так, ка лі фес ты ва лю 

за ха це ла ся мець свой збор нік про-

зы, знай шоў ся і кі раў нік пра ек та, 

і вы да вец тва, якое на тую аван ту-

ру па га дзі ла ся, і фонд «Вяр тан не» 

да па мог кні гам з'я віц ца ў біб лі я-

тэ ках. Неш та та кое ёсць кар міч-

нае, ад ным сло вам.

Гэ та быў пер шы раз — пас-

ля «Усмеш лі вых цу даў», — ка лі 

ад фес ты ва лю неш та рэ чыў нае 

за ста ло ся. І прос та го нар ад чу-

ва еш, ка лі да ста еш той збор нік 

і ка жаш: а гля дзі це! Для нас гэ-

та — яшчэ адзін этап раз віц ця, 

ста лен ня фес ты ва лю.

* * *
Кан цэп цыя «10+10» доў жыц-

ца, ад но гэ тым ра зам ма ем не 

кон курс про зы, а вер шаў і ілюст-

ра цый да іх. Спа чат ку нас знай-

шла ідэя, до сыць сы рая, але пас-

ля ра зам ад пра ца ва лі ме ха ні ку.

У вы ні ку пла ну ем зра біць на-

бор лі та ра тур ных кар так з вер-

ша мі. То-бок, верш і ілюст ра цыя 

да яго. У кам плек це, атрым лі ва-

ец ца, 10 кар так.

Сам кон курс бу дзе ў два эта-

пы: спа чат ку вер шаў, пас ля — 

ілюст ра цый да іх. Уво гу ле, ад ной 

з тэм сё ле та бу дзе кніж ная ілюст-

ра цыя — нас вель мі ўра зі ла та кая 
на кніж ным фэс це ў Эдзін бур гу. 
Та му хо чам па пра ца ваць з бе ла-
рус кі мі ілюст ра та ра мі.

Уво гу ле, аса біс та мне бы ло б 
пры ем на ка мусь ці па да рыць лі та-
ра тур ную карт ку. І я над та ха чу, каб 
яны бы лі. Каб пра ект ад быў ся.

* * *
Што год фес ты валь змя ня ец ца, 

фа ку су ец ца на роз ных тэ мах. Гэ-
та нар маль на: не маг чы ма аха піць 
усё і ад ра зу.

Ме ра пры ем ства бу дзе доў жыц-
ца тры дні (за мест звы чай ных двух) 
і прой дзе ў На ву ко вай біб лі я тэ цы 
БНТУ — яна, ка лі за дзей ні чаць 
усе па мяш кан ні, трош кі боль шая 
за На цы я наль ную. Во пыт мі ну ла га 
го да з на валь ні цай і за ле вай нас 
на пу жаў і на ву чыў. Ну і рас кі да ем 

на тры дні ме ра пры ем ствы — дзе-

ля зруч нас ці.

Мы б ха це лі за дзей ні чаць 

больш «чыс тыя» фар ма ты, штось-

ці больш прос тае і лі та ра тур нае. 

Су стрэ чы з аў та ра мі, на прык лад. 

Ад май стар-кла саў і спек так ляў, 

ка неш не, ад маў ляц ца не бу дзем.

Але фо кус тро хі зру шыц ца на 

лі та ра ту ру як та кую. Усё ж кніж ны 

фес ты валь — гэ та не толь кі ўлас на 

кан цэнт ра цыя кніг, але і кніж ні каў, 

ама та раў чы тан ня, лі та ра ту ры.

* * *
Тра ды цыя ў на шай фес ты валь-

най ка ман дзе, на пэў на, ад на. Чым 

больш не ве ра год ная ідэя, тым 

з боль шым эн ту зі яз мам усе ка-

жуць: «Так-так, да вай це, да вай це 

зро бім!»

Яшчэ, па мя таю, як пас ля пер-

ша га фес ты ва лю ў На цы я нал цы 

мы са бра лі ся ў ка вяр ні аб мер ка-

ваць вы ні кі. Се лі, па ча лі ка заць: 

вось тут бы ло кеп ска, і тут, тут 

не да пра ца ва лі, тут трэ ба іна чай. 

І ад на з на шых дзяў чат пы тае:

— ...а што, хва ліць мы ся бе не 

бу дзем?..

Так што ця пер, збі ра ю чы ся, 

най перш ка жам: «Усе ма лай цы, 

усе ма лай цы. А ця пер: вось тут 

бы ло кеп ска, і тут, і больш так не 

ро бім!»

* * *
У ка ман дзе, ка лі пад лі чыць, за-

дзей ні ча на больш за 150 ча ла век. 

Але гэ та лю дзі на роз ных бло ках, 

участ ках. Спа чат ку, ка лі фес ты-

валь толь кі пры ду ма лі, нас бы ло 

двое, а з ін шы мі мы да маў ля лі ся 

па пра вя дзен ні асоб ных ме ра пры-

ем стваў. Але кож ны год да да юц ца 

ў ка ман ду но выя лю дзі, якія на да-

лей пра цу юць на роў ні з ас тат ні мі. 

Звяр та еш ся да іх, яны да па ма га-

юць. Хтось ці што год вяр та ец ца. 

Ёсць га рад скія мін скія тэ ат ры, якія 

ро бяць прэм' е ры, пры мер ка ва ныя 

да «ГіК». Пы та юць, што за тэ ма, 

за га дзя аб дум ва юць, рых ту юц ца.

Што год да да ец ца ней кі спец-

пра ект. У та кіх, на ту раль на, з'яў-

ля ец ца кі раў нік, які пра цуе ра зам 

з ін шы мі ар га ні за та ра мі. Ну 

і праў да, што ж гэ та мы са мі 

па паў го да ве ся лім ся, рых ту-

ю чы ся, трэ ба ж дзя ліц ца той 

ве ся лос цю. І ду жа пры ем на, 

ка лі ча ла век, ад пра ца ваў шы 

з на мі адзін раз, на на ступ ны 

год ад каз вае: так, ка неш не, 

бу ду зноў!

* * *
Ну і важ на ска заць, на-

пэў на, што фес ты валь даб-

ра чын ны, без бюд жэт ны. Гро-

шай у нас ня ма, пра цу юць з 

на мі — за ідэю — ва лан цё ры. 

Мы што год аб' яў ля ем, у чым 

па трэб на да па мо га — і лю дзі 

ад гу ка юц ца.

Так што ка лі ёсць жа дан не 

да лу чыц ца да «ГіК», зра біць 

улас ны, вя лі кі ці ма лень кі ўнё-

сак — ка лі лас ка.

Бо з кож ным но вым ча-

ла ве кам фес ты валь ро біц ца 

леп шы.

Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВІЧ.

«ЗБІ РАН НЕ І ЧЫ ТАН НЕ КНІГ — 
НЕ СА МЫЯ КЕП СКІЯ ЗВЫЧ КІ»

Воль га Воўк.

Кі барг з «Кос ма э па пеі» Воль гі Гра мы кі.

На фес ты ва лі 2018 го да.

Вок лад ка кніж кі пра ек та «10+10».


