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У
З НА ГА РО ДЫ ў шас-

цi на мi на цы ях На цы я-

наль най лi та ра тур най 

прэ мii бу дуць уру ча ныя 6 ве-

рас ня на Днi бе ла рус ка га пiсь-

мен ства ў Бя лы нi чах. Дня мi 

жу ры твор ча га кон кур су пад-

вя ло вы нi кi i аб вяс цi ла iм ёны 

пе ра мож цаў.

На га да ем, прэ стыж ная ўзна-

га ро да ў лi та ра тур най га лi не бы-

ла за цвер джа на мi нiс тэр ства мi 

аду ка цыi, куль ту ры i iн фар ма цыi, 

а так са ма Са юзам пiсь мен нi каў 

Бе ла ру сi ў 2015 го дзе — у мэ тах 

пад трым кi i раз вiц ця ай чын най 

мас тац кай лi та ра ту ры, ства рэн-

ня но вых вы со ка мас тац кiх тво раў 

паэ зii, про зы, дра ма тур гii, пуб лi-

цыс ты кi, лi та ра ту раз наў ства i кры-

ты кi, тво раў для дзя цей i юнац тва, 

па пу ля ры за цыi кнi гi i чы тан ня ў гра-

мад стве. Сё ле та яна пры су джа ец-

ца ўжо шос ты раз. Як рас ка заў на-

чаль нiк упраў лен ня вы да вец кай 

i па лi гра фiч най дзей нас цi Мi нiс-

тэр ства iн фар ма цыi Ула дзi мiр 

АНД РЫ Е ВIЧ, на рэс пуб лi кан скi 

твор чы кон курс па сту пi лi ра бо ты 

больш чым 80 на мi нан таў. 64 з iх 

пас ля па пя рэд ня га раз гля ду экс-

перт ным са ве там бы лi прад стаў ле-

ныя на суд жу ры, якое ўпер шы ню 

дзе ля боль шай аб' ек тыў нас цi пра-

вя ло тай нае га ла са ван не.

Да рэ чы, аса бiс та аў та ры да сла-

лi толь кi шэсць ра бот, усе ас тат нiя 

бы лi вы лу ча ныя на са iс кан не прэ-

мii аб лас ны мi i Мiн скiм га рад скiм 

ад дзя лен ня мi Са ю за пiсь мен нi каў, 

вы да вец тва мi, бiб лi я тэ ка мi, На-

цыя наль ным гiс та рыч ным му зе ем, 

Ака дэ мi яй на вук i на ват Ча вус кiм 

рай вы кан ка мам.

Най боль шая кан ку рэн цыя ўжо 

тра ды цый на скла ла ся ся род пiсь-

мен нi каў, якiя пi шуць для дзя цей 

i юнац тва, — тут за зван не най-

леп шых спа бор нi ча лi 19 аў та раў. 

Над звы чай цi ка выя, на сы ча ныя 

раз на стай ны мi i шмат пла на вы мi 

тэ ма мi ака за лi ся i на мi на цыi «Пуб-

лi цыс ты ка», у якой раз гля да лi ся 

тво ры 13 аў та раў, «Паэ зiя» — 12, 

«Про за» — 14. А вось, на прык лад, 

лi та ра ту раз наў чых i кры тыч ных 

тво раў на кон курс бы ло да сла на 

ўся го тры.

Пе ра мож ца мi 
На цы я наль най 
лi та ра тур най прэ мii 
ў 2020 го дзе ста лi:

Про за — Ула дзi мiр СЦЯ ПАН за 

збор нiк апо вес цяў i апа вя дан няў 

«Хва лi» (прад стаў ле ны i вы пу шча-

ны вы да вец твам «Мас тац кая лi та-

ра ту ра»);

Паэ зiя — Ва ле рый ГРЫШ КА-

ВЕЦ са збор нi кам вы бра на га «За-

ста ю ся на заўж ды» (прад стаў ле ны 

i вы пу шча ны ў свет вы да вец твам 

«Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя iмя 

П. Броў кi»);

Дзi ця чая лi та ра ту ра — Ка-

ця ры на ХА ДА СЕ ВIЧ-ЛI СА ВАЯ i 

яе кнi га-квэст «Ключ ад Вя лi кай 

Каш тоў нас цi» (прад стаў ле на Мiн-

скiм аб лас ным ад дзя лен нем Са ю за 

пiсь мен нi каў Бе ла ру сi, вы да дзе на ў 

РВУ «Вы да вец кi дом «Звязда»);

Кры ты ка i лi та ра ту раз наў-

ства — Iван СА ВЕР ЧАН КА за кнi гу 

«Ма гiя сло ва» (бе ла рус кiя пiсь мен-

нi кi XII—XVII стст.) (прад стаў ле на i 

вы да дзе на вы да вец твам «Мас тац-

кая лi та ра ту ра»);

Пуб лi цыс ты ка — Iгар ПРА КА-

ПО ВIЧ за кнi гу «Па стаў шчы на» 

з се рыi «Па да рож жа па род ным 

краi» (прад стаў ле на i вы пу шча на ў 

свет вы да вец твам «Бе ла русь»);

Дэ бют — Воль га НI КI ЦЕН КА, 

якая пi ша пад твор чым псеў да нi-

мам Iвал га, са збор нi кам вер шаў 

«Су зор'е птуш кi» (прад стаў ле ны 

Мiн скiм аб лас ным ад дзя лен нем 

Са ю за пiсь мен нi каў Бе ла ру сi, 

уба чыў свет у вы да вец тве «Мiн-

кап прынт»).

На мi на цыя «Дра ма тур гiя» дру гi 

год за пар за ста ла ся без пе ра мож-

цы. «Але мы пе ра ка на ныя, што не 

ўсё так без на дзей на з бе ла рус кай 

дра ма тур гi яй, — пад крэс лi вае сяб-

ра жу ры На цы я наль най лi та ра-

тур най прэ мii, пер шы на мес нiк 

стар шы нi Са ю за пiсь мен нi каў 

Бе ла ру сi Але на СТЭЛЬ МАХ. — 

Ба чым, што пра цэс у гэ тай га лi не 

iдзе, але, на пэў на, прос та аў та ры 

не да сы ла юць на кон курс свае 

ра бо ты, та му бу дзем пра ца ваць 

над гэ тым, рас каз ваць аб прэ мiі 

шы рэй».

Усе лаў рэ а ты ў да да так да га-

на ро вых дып ло маў i пры за вых 

ста ту э так — сiм ва лаў кон кур су 

атры ма юць так са ма гра шо выя 

прэ мii: у на мi на цыi «Дэ бют» — 

у па ме ры 50 ба за вых ве лi чынь, 

ва ўсiх ас тат нiх — па 100 ба за вых 

ве лi чынь.

Акра мя цы ры мо нii ўру чэн ня прэ-

мii, якая абя цае стаць ад ной з яр кiх 

i зна ка вых па дзей Дня бе ла рус ка-

га пiсь мен ства ў Бя лы нi чах, Са юз 

пiсь мен нi каў Бе ла ру сi рых туе да 

свя та сло ва шэ раг iн шых твор чых 

пра ек таў. Так, бу дуць абве шча ныя 

вы нi кi рэс пуб лi кан ска га твор ча га 

кон кур су букт рэй ле раў «Кнi га з эк-

ра на». Ужо тра ды цый на ад бу дзец-

ца мiж на род ны круг лы стол, удзел 

у якiм мяр ку юць узяць лi та ра та ры 

з Бе ла ру сi, Ра сii, Укра i ны, Лат вii, 

Лiт вы, Мал до вы, Гру зii, Азер бай-

джа на, Ка зах ста на, Та джы кi ста на, 

Сер бii i ЗША — яны прад ста вяць 

свае но выя тво ры, у тым лi ку пе-

ра кла ды з/на бе ла рус кую мо ву. 

«Так са ма бу дзем аб мяр коў ваць 

важ ную для ўсiх кра iн све ту тэ-

му — уплыў сло ва на свя до масць 

лю дзей, лi та ра ту ра i пуб лi цыс ты ка 

як сро дак уста ля ван ня мi ру i спа-

кою. Дып ла ма тыя сло ва — над-

звы чай важ ная рэч, якая спры яе 

ўза е ма ра зу мен ню, вель мi па трэб-

на му нам сён ня», — рас ка за ла 

Але на Стэль мах.

У Бя лы нiц кай дзi ця чай шко ле 

мас тац тваў пла ну ец ца зла дзiць 

твор чую су стрэ чу пiсь мен нi каў з 

жы ха ра мi го ра да, Мiн скi тэ атр паэ-

зii прад ста вiць лi та ра тур ны спек-

так ль «Ста рон цы мi лай па кла ню-

ся». А на тэ ма тыч най пля цоў цы 

«Сло ва пiсь мен нi ка» i стэн дах 

вы да вец тваў у рэ жы ме нон-стоп 

бу дуць пра хо дзiць аў то граф-се сii 

i прэ зен та цыi тво раў ма ла дых i 

мас цi тых аў та раў — толь кi ста лiч-

ныя паэ ты i пiсь мен нi кi, за ўва жае 

кi раў нiк Мiнск ага га рад ско га 

ад дзя лен ня Са ю за пiсь мен нi-

каў Мi хась ПА ЗНЯ КОЎ, ле тась 

вы да лi больш за 100 кнiг.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

Лi та ра ту раЛi та ра ту ра

У па кры се мац не ю чым кi на пра ка це, 

што ад наў ля ец ца пас ля ка ра на вi рус-

най паў зы, з'я вiў ся вод га лас мi ну ла га 

Ве не цы ян ска га кi на фес ты ва лю: гэ ты-

мi дня мi на вя лi кiм эк ра не ў Мiн ску 

па каз ва ец ца адзiн з на мi нан таў на «За-

ла то га льва» — ад най мен ная эк ра нi-

за цыя ра ма на лаў рэ а та Бу ке раў скай 

i Но бе леў скай прэ мiй Джо на Макс ве ла 

Кут зее «У ча кан нi вар ва раў». У асно-

ве сю жэ та ля жыць пры мi тыў ная iдэя 

бру таль най ка ла нi за цыi, за тое ў яе 

ўва саб лен нi зна хо дзяц ца вi зу а лi за ва-

ныя ме ха нiз мы жорст ка га да мi на ван-

ня, схе мы бяз глуз дых дзе ян няў дзе ля 

за ха ван ня мо цы мет ра по лii i муд ра-

ге лiс та ўзнiк лае ка хан не, дзе мог бы 

па кор пац ца Фрэйд. Не аб ход ны Iм пе-

рыi во раг, ка та ван нi i да рэм ныя ах вя-

ры — i ўмоў ны свет Кут зее i рэ жы сё ра 

Сi ра Ге ра рэ за нуе з на шай сён няш няй 

рэ ча iс нас цю.

Фан тас тыч ны ра ман вый шаў у 1980 го дзе i 

пас ля ўру чэн ня яго аў та ру Но бе леў скай прэ мii 

тра пiў у спiс «най вя лiк шых кнiг XX ста год дзя» 

бры тан ска га вы да вец тва Penguin Books — 

апi са ны ў iм свет не iс нуе i не но сiць рэ аль на 

iс ну ю чай наз вы, але, вя до ма, зна хо дзiць пэў-

ныя па ра ле лi ў су свет най гiс то рыi. Не ка жу чы 

ўжо аб тым, што не пра мыя, але ўсё ж пе ра-

клiч кi з кнi гай ба чац ца то тут, то там, у тым 

лi ку на ву лi цах бе ла рус кiх га ра доў.

Да эк ра нi за цыi ра ма на быў пры цяг ну ты 

«фес ты валь ны» рэ жы сёр Сi ра Ге ра, што 

мае не за ла тыя, але ўсё ж уз на га ро ды з 

Кан, Сан-Се басць я на, «Сан дэ нса», а ця пер 

i Ве не цыi. А так са ма то па выя ак цё ры Марк 

Рай лэнс, Джо нi Дэп i Ро берт Па цiн сан, якiя 

ў фiль ме ўва саб ля юць са бой роз ныя дзяр-

жаў ныя «пра дук ты».

Па вод ле сю жэ та, на сва ёй ус кра i не Iм-

пе рыя зна хо дзiць во ра гаў: на са мрэч iх не 

iс нуе, але ка лi яны спат рэ бi лi ся, прад стаў нi кi 

мет ра по лii ўзя лi ся за мяс цо выя пля мё ны, 

якiх лi чаць за вар ва раў, — цу доў ны прык лад 

та го, як фаль шы вая фар му лёў ка вы зна чае 

стаў лен не i дзе ян нi, бо, як вя до ма, «мо ва 

ёсць спо саб све та вы тлу ма чэн ня», зна чыць, 

яна здоль ная па ка заць, якiм «цэнтр» ба чыць 

на ва кол ле.

Асноў ныя па дзеi ад бы ва юц ца ў па меж-

ным го ра дзе-крэ пас цi, маў ляў, стра тэ гiч на 

важ ным для мет ра по лii пунк це, што да зва-

ляе Iм пе рыi iс тэ рыч на пе ра больш ваць аль-

бо на ват вы дум ляць са бе па гро зы. На ду ма-

насць iдэа ло гii, што пры во дзiць да фi зiч най 

i псi ха ла гiч най ска ле ча нас цi, смер цяў i ад-

кры та га кан флiк ту, скла дае асно ву за кла-

дзе на га ў гiс то рыю аб сур ду. На пру жа насць 

па дзей не рэ ле вант ная iх пер ша пры чы не, 

i фiльм па каз вае прык лад дэ струк цый i ска-

жэн няў рэ аль нас цi праз не ра цы я наль ную 

па лi ты ку ма гут най Iм пе рыi.

Iм пе рыя ўва саб ля ец ца тут га лоў ным чы-

нам у двух роз ных i на ват су праць лег лых 

аб лiч чах, дзе пер шым з'яў ля ец ца ста ноў чы 

ма гiст рат го ра да — даб ра сар дэч ны дзядзь-

ка ў вы ка нан нi Мар ка Рай лэн са, якi шмат 

га доў да гля дае ўскра i ну, цi ка вiц ца мяс цо вай 

куль ту рай i зай ма ец ца сва ёй ра бо тай у пры-

го жым ата чэн нi ўтуль на га ка бi не та, поў на га 

кнiг i ар хеа ла гiч ных зда быт каў. Фiльм уво-

гу ле, як во дзiц ца пе рад бу рай, па чы на ец ца 

з iды лii з ма гiст ра там на яе ча ле: быц цам 

бiб лей скi го рад, зня ты ў Ма ро ка, жы ве сва-

iм жыц цём, з бi рае ўра джай алi вак i на ват 

абы хо дзiц ца без тур мы, бо зла чын ствы тут 

не здзяйс ня юц ца.

Дру гое ўва саб лен не Iм пе рыi раз бу рае гэ-

тую iды лiю, i з'яў ля ец ца яно ў пер шую чар гу 

ў вы гля дзе Джо нi Дэ па, які вы ка наў, на пэў-

на, сваю са мую ста тыч ную i ня зграб ную ро-

лю — пал коў нi ка Джо ла ў шы коў най лад най 

фор ме i ад мыс ло вых аку ля рах. По тым яму 

на пад мо гу пры хо дзiць не апраў да на жорст-

кi вы служ валь нiк афi цэр Мен дэл у аб лiч чы 

Ро бер та Па цiн са на, якi па во дзiць ся бе ў па-

меж ным го ра дзе бы гас па дар, бо ўсве дам-

ляе, што мо жа са бе гэ та да зво лiць.

Гэ тая не аб ме жа ва ная ўла да прад стаў нi-

коў мет ра по лii як ша ра го вы сiмп том вы бу-

да ва на га ў фiль ме рэ жы му абы гры ва ец ца 

асоб на — яна ха лод ная, п'я ная i агiд ная. 

Пас ля ка та ван няў, якiя пал коў нiк Джол да-

зва ляе са бе ў да чы нен нi да па да зра ва ных, 

ён у прос тым, але ўда лым пры ёме па каз-

ва ец ца за ба га тым абе дам. Ус па мi на ец ца 

Са лжа нi цын, што ў кнi зе «Ар хi пе лаг ГУЛАГ» 

апа вя даў, як i сам у якас цi ўжо за тры ма на га 

афi цэ ра ад мо вiў ся нес цi свой ча ма дан, пры-

му сiў шы ра бiць гэ та так са ма арыш та ва на га, 

але нем ца.

Тым ча сам аў та ры зна хо дзяць маг чы-

масць па кпiць з ад моў ных ге ро яў, не тое каб 

ад кры та, бо сур' ёз ную iн та на цыю ўсё ж трэ-

ба за хоў ваць, але вi да воч на — па каз ва юць 

iх дур ня мi, ка лi тыя пры ма юць ста ра жыт ныя 

пiсь мё ны за та ем ную пе ра пiс ку ма гiст ра та 

з во ра га мi; га неб ны мi ба яз лiў ца мi, ка лi так 

зва ныя вар ва ры да сы ла юць ка ла нi за та рам 

кра са моў ны ад каз; i прос та вар ты мi жа лю 

ча ла веч ка мi, што, збя га ю чы, ха па юць са 

спус то ша на га го ра да апош няе, што толь кi 

мож на ўзяць. Аў та ры кпяць з мет ра по лii i 

праз ма гiст ра та, яко га пры нi зi лi, па зба вi лi 

до ма i звя лi да ўзроў ню ад шча пен ца, а той 

за ха ваў год насць i здоль насць сар кас тыч-

на на смi хац ца з ва ен на га прад стаў нiц тва 

Iм пе рыi.

Асоб ная лi нiя фiль ма — гiс то рыя ад но сiн 

па мiж ма гiст ра там i «вар вар кай», якая ся-

род iн шых бы ла ска та ва ная пад час кам па нii 

пал коў нi ка Джо ла па по шу ку во ра гаў. Гэ та 

вель мi свое асаб лi вая кан фi гу ра цыя па чуц-

цяў, якая, з ад на го бо ку, аздаб ляе сю жэт 

умоў на ра ман тыч най лi нi яй, а з дру го га — 

па каз вае псi ха ла гiч ны вы верт, што мо жа 

з'я вiц ца ў пра па на ва ных умо вах. Ска ле ча-

ныя но гi дзяў чы ны ста но вяц ца для ма гiст-

ра та ледзь не фе цi шам, а iх аб мы ван не — 

спро бай за глу шыць па чуц цё вi ны, ад яко га 

муж чы на спра буе па зба вiц ца з та го са ма га 

мо ман ту, як тэр мi но ва за гад вае вы гнаць 

за клю ча ных пас ля ад' ез ду пал коў нi к, — каб 

не му ля лi во чы. Адзi ную, што за ста ла ся ў 

го ра дзе, да вя ло ся пры грэць на гру дзях.

Кар цi на «У чаканні вар ва раў» ства ры-

ла ўмоў ную, але зра зу ме лую сiс тэ му i ўзя-

ла ся вы пi наць яе апор ныя пунк ты — са ма 

па са бе жорст кая ка ла нi за цыя, ад люст ра-

ваць якую, зда ец ца, ста ла за да чай стуж-

кi, не з'яў ляец ца да стат ко ва са ма стой ным 

ма ты вам. Фiльм рас цёк ся па кнi зе Кут зее 

i не рас ста вiў ак цэн ты, якiя маг лi б якас на 

пе ра вес цi лi та ра тур ную мо ву ў мо ву кi но. 

Праз гэ та эк ра нi за цыя ра ма на атры ма ла ся 

без аб лiч ная, што ўдзел Рай лэн са, Дэ па i 

Па цiн са на толь кi пад крэс лi лi.

Увесь се анс мы гля дзiм, ды са стры ма ным 

сма ка ван нем жорст кас цi, як з-за бес пад стаў-

ных дзе ян няў iды лiя па сту по ва за мя шча ец ца 

спус та шэн нем, — па чуц цё не спра вяд лi вас цi, 

ка неш не, зай мае эфiр. Але, на пэў на, га лоў-

нае, што ў фiль ме прад стаў ляе цi ка васць, — 

клю ча выя пра явы рэ прэ сiў най Iм пе рыi, якiя 

мож на за пiс ваць быц цам па ме та дыч цы. 

Плюс ма ра кан ская кар цiн ка, спектр эмо цый 

i фi нал, якi да пус кае трак тоў кi, але ўсё ад но 

не пра ду гледж вае па зi ты ву, — на рэш це пра-

кат на сы ча ец ца вар тым кi но.

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

СЛА ВА СЛО ВУ

На эк ра нахНа эк ра нах

Страх i ня на вiсць у на мi нан це на «За ла то га льва»
Ка лi во раг не пры хо дзiць сам, яго мож на пры ду маць


	15zni-9_optim

