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Ім прэ за ў го нар імя нін ні ка 
прай шла ў ад ной са ста ліч-
ных кні гар няў у ме жах пра ек та 
«Ле та з «Аме ры кан кай».

За раз пе ра чы та ла гэ тыя рад кі і 
зра зу ме ла, што для на ша га чы та ча 
тэкст па куль што па да ец ца ўраў-
нен нем з мност вам не вя до мых. Хто 
та кі Бу коў скі, і на вош та на шы пісь-
мен ні кі свят ка ва лі яго на ро дзі ны? 
Што ха ва ец ца за наз вай «Аме ры-
кан ка»? Та му рас тлу ма чу. «Аме ры-
кан ка» — се рыя вы дан няў про зы 
ак ту аль ных (на шых су час ні каў, якія 
ўжо па спе лі стаць кла сі ка мі ў сва ім 
жан ры) аме ры кан скіх аў та раў у пе-
ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву.

Па куль па вод ле за дум кі пра-

ект уклю чае ча ты ры вы дан ні (але, 

спа дзя ю ся, з ця гам ча су ён бу дзе 

па паў няц ца но вы мі. Ужо вя до ма, 

што пра за ік Сяр гей Ка лен да пра-
цуе над пе ра кла дам так са ма куль-
та ва га ра ма на «Страх і ня на вісць у 
Лас-Ве га се» Хан тэ ра С. Томп са на). 
Гэ та «Чыт во» Чарль за Бу коў скі ў 
пе ра кла дзе Іга ра Ку лі ко ва, «Па лёт 
над гняз дом зя зю лі» Ке на Кі зі, які 
пе ра ства рыў Аляк сей Знат ке віч, 
«Бай цоў скі клуб» Ча ка Па ла ню ка 
ў пе ра кла дзе Сер жа Мядз ве дзе ва 
і «Пе не ла пі я да» Мар га рэт Эт вуд, 
якая прый дзе да бе ла рус ка га чы-
та ча дзя ку ю чы пра цы Воль гі Ка-
лац кай.

Каб «Аме ры кан ка» ста ла ся ха ця б 
кры ху бе ла рус кай, а вы даў цы, пе ра-
клад чы кі і іні цы я та ры пра ек та яшчэ 
на эта пе пад рых тоў кі маг лі па ба чыць 
за па тра ба ва насць бу ду чых вы дан-

няў, ну і, на ту раль на, са браць срод кі 
на іх пад рых тоў ку, на краў дфан дын-
га вай пля цоў цы ulеj.bу рас па ча ла ся 
кам па нія «Ле та з «Аме ры кан кай». 
Але пра ект вый шаў за ме жы ін тэр-
нэт-пля цо вак і аб' яд наў цэ лую се рыю 

аф лай на вых ім прэ заў, зла джа ных 

з мэ тай пры цяг нуць больш ува гі — 

а зна чыць, і гро шай — да пла ну е мых 

вы дан няў.

— «Ле та з «Аме ры кан кай» па-

вод ле ліч баў па куль за вяр ша ец ца 

не вель мі ўда ла. За стаў ся ты дзень, 

а мы са бра лі толь кі ка ля 25% ад 

не аб ход най су мы. Але гэ та не 

зна чыць, што збі ра ем ся зда вац-
ца, — ка жа ка ар ды на тар ка пра-
ек та, па эт ка, пе ра клад чы ца Ма-
рыя МАР ТЫ СЕ ВІЧ. — Ка лі ады сці 
ад фі нан са ва га ас пек ту, «Ле та з 
«Аме ры кан кай» прай шло до сыць 
ак тыў на. Мы пра вя лі яго ве се ла, 
ня гле дзя чы на спё ку, хо лад, ад па-
чын кі. Зла дзі лі восем пуб ліч ных 
ім прэ заў, каб пры цяг нуць ува гу да 
пра ек та. На прык лад, моў ныя кур-
сы На тал кі Ха ры та нюк па ка за лі, як 
з да па мо гай пе ра кла ду і чы тан ня 
про зы мож на ву чыць мо ву. Ар га-

ні за ва лі па ка зы трох філь маў па-
вод ле кніг, якія пла ну ем вы даць у 
ме жах се рыі. Так, ад быў ся па каз 
кі но «Па лёт над гняз дом зя зю лі» па 
ра ма не Ке на Кі зі, ты дзень та му — 
«Бай цоў ска га клу ба» па Па ла ню ку і 
«Кры мі наль на га чыт ва» Та ран ці на, 
якое рыф му ец ца з ра ма нам Бу коў-
скі «Чыт во». Да ве да лі ся, што ся-
род бе ла ру саў іс нуе шмат ама та раў 
аме ры кан скай лі та ра ту ры, га то вых 
пад тры маць пра ект. Да спра вы ўжо 
да лу чы ла ся 224 ча ла ве кі.

Вось і дзень на ро дзі наў ад на го 
з аў та раў се рыі — Чарль за Бу коў-
скі — стаў ся доб рай на го дай, каб 
яшчэ раз су стрэц ца, уша на ваць 
гэ та га вы біт на га твор цу і зноў на-
га даць пра пра ект. Больш за тое, 
Чарльз Бу коў скі, на пэў на, — рэ-
кард смен па коль кас ці бе ла рус кіх 
пе ра кла даў, хоць яго паэ зія яшчэ 
не вы хо дзі ла на на шай мо ве асоб-
най кніж кай. Як ка жуць са мі пе ра-
клад чы кі, вер шы Чарль за Бу коў скі 
пры ця галь ныя сва ёй прос тас цю і 
ад на ча со ва глы бін нас цю, ня зму-
ша нас цю, на ват гру бас цю. А яшчэ 
жар там да да юць: іх вель мі лёг ка 
пе ра ства раць па-бе ла рус ку.

Пад час ім прэ зы бе ла рус кія аў-
та ры дзя лі лі ся сва і мі ўра жан ня мі 
ад зна ём ства з тво ра мі Чарль за 
Бу коў скі, чы та лі яго вер шы і про зу 
ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. 
Так, пісь мен нік, мас так Адам Гло-
бус рас па вёў:

— Мне па да ец ца, фе но мен Бу-
коў скі ў тым, што, пра чы таў шы яго 
кніж ку, хо чац ца ад ра зу ж яе вы-
кі нуць, па кі нуць у га тэ лі і за быц-
ца, што ты яе ўво гу ле чы таў. Але 
вы кі нуў шы, ду ма еш: трэ ба гэ тую ж 
кніж ку ку піць і пра чы таць зноў. Там 
жа ёсць сак рэт, які не ад пус кае. У 
гэ тым ге ні яль насць Бу коў скі для 
тых, хто дру куе кні гі: ён здат ны да 
ўваск ра шэн ня. Бя рэ тэ ле граф ны 
стыль ад Эр нэс та Хэ мін гу эя, на-
поў не насць ад Ген ры Мі ле ра і пі ша 
цал кам фаль шы выя апа вя дан ні. 
Гля дзіш на яго і не ве рыш у тое, 

што ён здат ны на ўсё, пра што пі-
ша.

Не зу сім па га джу ся з ша ноў ным 
аў та рам, але, як на мя не, пры ця-
галь насць Бу коў скі ме на ві та ў гэ тай 
бру таль нас ці, зму ша най гру бас ці 
сты лю, па да ец ца, што ў не ка то-
рыя мо ман ты ён на ват пе ра іг ры-
вае, імк ну чы ся яшчэ мац ней ура-
зіць, за пом ніц ца. Да рэ чы, ра зам з 
пе ра кла дам про зы Бу коў скі — яго 
ра ма на «Чыт во» — да нас прый-
дзе і кні га пе ра ства рэн няў паэ зіі 
гэ та га аў та ра. Хут ка ў вы да вец тве 
«Хар вест» па ба чыць свет збор нік 
«Свят ло, і па вет ра, і мес ца, і час», 
ку ды ўвой дуць пе ра кла ды роз ных 
аў та раў — Ган ны Ко мар, Юлі Ці ма-
фе е вай, На тал лі Бін ке віч і ін шых.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vеsіаluhа@zvіаzdа.bу



Па ра ле ліПа ра ле лі  

САК РЭТ, ЯКІ НЕ АД ПУС КАЕ
Бе ла рус кія лі та ра та ры ад зна чы лі дзень на ра джэн ня Бу коў скі

І свят ка ван не на ро дзі наў Бу коў скі, і са ма се рыя «Аме ры кан-
ка» вы дат на да паў ня юць тэн дэн цыю да боль шай ад кры тас ці, 
ус пры маль нас ці бе ла рус кай лі та ра ту ры для су свет ных тэн дэн-
цый. На пэў на, спра ва ў тым, што вы рас ла но вае па ка лен не пе-
ра клад чы каў, якія ба чаць не аб ход насць, каб да нас прый шлі не 
толь кі са мыя кла січ ныя тэкс ты, але і ху лі ган скія, не фар мат ныя. 
Але ж, па сут нас ці, гэ та толь кі для на шых літс но баў яны та кія 
«не фар мат ныя», а ва ўсім све це ста лі ся са праўд ны мі іко на мі лі-
та ра тур на га сты лю, яск ра вы мі прад стаў ні ка мі жан ру.

Вы дат на, што ў Мін ску ўжо тра ды цый ным ста но віц ца і свят ка-
ван не 16 чэр ве ня між на род на га Дня Блу ма, або Blооmsdау, у го нар 
га лоў на га ге роя «Улі са» Джэй мса Джой са. Так са ма ра дуе і той 
факт, што амаль рас пра да дзе ны на клад ня даў на вы да дзе най кні гі 
Го вар да Лаў краф та «Кліч Ктул ху» па-бе ла рус ку. Так, кні га баць кі 
лі та ра ту ры жа хаў за ня ла сваё мес ца на на шых па лі цах. Гэ та доб рыя 
на ві ны. І спа дзя ю ся, мы іх бу дзем чуць усё час цей і час цей.

Як звы чай на му гле-
да чу стаць ак цё рам 
і пе ра ўва со біц ца ў 
лю бі ма га ге роя — ад 
бул га каў скай Мар га-
ры ты да га ме раў ска-
га Ады сея?

Но вы квэст-тэ атр «Уз-
лом рэ аль нас ці», на сты ку 
мас тац тва і псі ха ло гіі, бу-
дзе пра ца ваць з 21 жніў ня 
на ба зе Па ла ца куль ту ры 
Мінск ага аў та ма біль на-
га за во да, а ў ве рас ні — 
і На цы я наль на га цэнт ра 
су час ных мас тац тваў. 
У рэ пер ту а ры — ад ра зу 
12 кла січ ных тво раў.

Да зво ліць вы сту піць на сцэ не лю дзям, 
якія не ву чы лі ся ак цёр ска му май стэр-
ству ў ВНУ, — не адзі ная мэ та пра ек та. 
Га лоў нае — даць удзель ні кам маг чы-
масць, змя ніў шы ход сю жэ та тэ ат раль-
най дра мы, зра зу мець, як па во дзіць ся бе 
ў кры тыч ных сі ту а цы ях. Та му мас тац тва і 
змеш ва ец ца з псі ха ло гі яй. Акра мя та го, 
квэст-тэ атр — імер сіў ны, гэ та зна чыць, 
ства рае эфект пры сут нас ці. У пра цэ се 
кож на га спек так ля, па ме ры ўклю чэн ня 
ў ары гі наль ную рэ жы сёр скую за ду му, 
удзель ні кам-ак цё рам да зва ля ец ца пе-
ра мя шчац ца па сцэ не, тан ца ваць, спя-
ваць, пе ра апра на цца — сло вам, ім пра-
ві за ваць.

«Па раў ноў ваць «Уз лом рэ аль нас-
ці» з фо рум-тэ ат рам не зу сім ка рэкт на. 
У апош нім гле да чы за дзей ні ча ны толь кі 
ў част цы па ста ноў кі, а тут ады гры ва юць 
ро лю ад па чат ку і да кан ца. Больш за 
тое — пры мя ра юць на ся бе роз ныя амп-
луа», — ка жа кі раў нік квэст-тэ ат ра «Уз-
лом рэ аль нас ці», аў тар кур са ў БДПУ 
імя Мак сі ма Тан ка Усе ва лад КІМ.

Ана ла гаў та ко га фар ма ту ў Бе ла ру сі 
ня ма. Гэ та цал кам ін тэр ак тыў ны спек-
такль, ад за вяз кі да куль мі на цыі. Дзя ку-
ю чы пе ра ўва саб лен ню, удзель ні кі пе ра-

жы ва юць сі ту а цыю глы бей, чым прос та 
се дзя чы ў за ле.

Змя ніць ход Тра ян скай вай ны? Пры-
му сіць ка пі та на «Ля ту ча га Га ланд ца» па-
ве рыць у ка хан не? Стан ца ваць на ба лі ў 
Са та ны? Вы ра та ваць Ра мэа і Джуль е ту? 
Лёг ка!

За раз ідзе на бор ва ўлас ную шко лу 
вя ду чых та кіх квэст-па ста но вак. Бу дуць 
ар га ні за ва ны так са ма вы яз ныя твор чыя 
май стэр ні. 21 жніў ня прой дзе дзень ад-
чы не ных дзвя рэй у ДК «МАЗ». Пер шыя 
па ста ноў кі на пра ця гу го да бу дуць удас-
ка наль вац ца на ба зе НЦСМ, у дыс ку сій-
най ла ба ра то рыі, з пры цяг нен нем спе-

цы я ліс таў у роз ных га лі нах мас тац тва.

Там мож на бу дзе аб мер ка ваць скраз ныя 

тэ мы сю жэ та кож най па ста ноў кі з рэ пер-

ту а ру, атры маць ка мен та рый пра фе сій-

ных псі хо ла гаў.

У рам ках тэ ат ра «Уз лом рэ аль нас ці» 
ўпер шы ню ў Бе ла ру сі так са ма ад кры ец-
ца шко ла вя ду чых арт-квэс таў, дзе на-
ву чаць рэ жы су ры, мас тац тву ва ло даць 
са бой на сцэ не, ужы ва цца ў роз ныя ро-
лі. Асоб на за пра цуе курс удас ка на лен ня 
ак цёр ска га май стэр ства з вы ву чэн нем 
асноў дра ма тур гіі.

Ма рыя ВОЙ ЦІК



Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  

Сыг рай... са мо га ся бе
У мас тац кай га ле рэі «Уні-
вер сі тэт куль ту ры» мож на 
ўба чыць пер шую ў Бе ла ру-
сі Між на род ную вы стаў ку 
пя соч най гра фі кі «Па-за 
ча сам».

Кож ны з 38 мас та коў-удзель-
ні каў пра ек та ад даў для экс па зі-
цыі ад ну ра бо ту сва ёй пя соч най 
гра фі кі, за фік са ва ную ліч ба вым 
фо та апа ра там — так ру хо мы 
пя сок апы нуў ся па-за ча сам, 
атры маў маг чы масць па тра піць 
у га ле рэі. Вы стаў ка свед чыць: пя-
соч ная гра фі ка — гэ та не прос та 
за баў ляль нае вы ступ лен не на 
вя сел лі ці кар па ра ты ве, а вы-
со кае мас тац тва, якое мож на 
экс па на ваць у га ле рэ ях ва ўсім 
све це. Ня гле дзя чы на ру хо масць 
ма тэ ры я лу, у пяс ку шмат вы яў-
лен чых маг чы мас цяў. Кар ці ны з 
пяс ку — эма цы я наль ныя, цёп лыя, 
са свое асаб лі вай ат мас фе рай, 
якую нель га пе ра даць ін шы мі 

срод ка мі. Дзя ку ю чы вя лі кай коль-
кас ці ўдзель ні каў, на вед валь нік 
«Уні вер сі тэ та куль ту ры» мо жа 
па зна ё міц ца з роз ны мі тэх ні ка мі 
па да чы пяс ку, аца ніць раз на стай-
насць тэ ма ты кі аў та раў.

— Для мя не ў ар га ні за цыі мін-
скай вы стаў кі паў стаў асаб лі вы 
вы клік, — ка жа ку ра тар вы стаў кі 
пя соч най гра фі кі «Па-за ча сам» 
у Бе ла ру сі Воль га РА ДЗЕЦ-
КАЯ. — Трэ ба бы ло ўлі чыць усе 
ню ан сы, каб мас та кі, якія пры-
едуць на ад крыц цё, за ста лі ся за-
да во ле ныя экс па зі цы яй, а гле да-
чы не толь кі ўпа да ба лі ўба ча нае, 
але і ўспры ня лі пяс ча ную гра фі ку 
як сур' ёз нае мас тац тва і, маг чы-
ма, са мі за ха це лі па спра ба ваць 
гэ ты від твор час ці.

Ад чуць ся бе ў ро лі мас та ка на 
вы стаў цы здо лее кож ны: уста-
ля ва ныя спе цы яль ныя стэн ды з 
пяс ком, дзе кож ны мо жа зра біць 
пер шыя спро бы ў пяс ча ным ма-
люн ку. Акра мя та го, ла дзі лі ся 

май стар-кла сы для да рос лых і 
дзя цей, ця гам якіх пра фе сій ныя 
мас та кі дзя лі лі ся сак рэ та мі май-
стэр ства. Ад крыц цё су пра ва джа-
лі вы ступ лен ні ўдзель ні каў пра-
ек та пад жы вую му зы ку. У ру ках 
ўме лых мас та коў пя сок ажы ваў і 
рас каз ваў гіс то рыі, пе ра тва раў ся 
ў ві зу аль ны пра цяг му зы кі. Воль-
га Ра дзец кая рас каз ва ла, што 
сю жэт для яе но ва га ну ма ра 
склаў ся ўся го за не каль кі дзён, 
але пас ля на ра джэн ня ідэі па-
ча лі ся доў гія рэ пе ты цыі: пя сок 

вель мі ру хо мы і не прад ка заль-

ны ма тэ ры ял, та му, каб за га дзя 

за ўва жыць усе ню ан сы і не су-

стрэц ца з не ча ка нас ця мі пе рад 

аў ды то ры яй, мас та кам да во дзіц-

ца шмат ра зоў паў та раць ад ну і 

тую ж пра гра му.

Ідэя вы стаў кі «Па-за ча сам» 

на ра дзі ла ся ва Укра і не: мас тач кі 

з Хар ка ва Анас та сія Ме лян цо-

ва і Ган на Ру жын ская не толь кі 

пры ду ма лі сам пра ект, але і аб'-

яд на лі ў ад ной экс па зі цыі ра бо ты 

38 мас та коў з 25 га ра доў Укра і ны, 

Бе ла ру сі і Ра сіі. Дзя ку ю чы та ко му 

скла ду мас та коў, вы стаў ку вы-

ра шы лі зра біць пе ра соў най. Яна 

па да рож ні чае і з кож ным но вым 

го ра дам на бі рае моц. Мінск — 

25-ты го рад на шля ху пра ек та 

«Па-за ча сам», які рас па чаў ся ў 

Бар на у ле, дзе ад ра зу пры цяг нуў 

да ся бе ўва гу гле да чоў. Па да рож-
жа вы стаў кі хут ка пра цяг нец ца: з 
Мін ска пра ект пе ра е дзе ў Брэст, 
ад туль — вы пра віц ца ў Літ ву, і 
ўжо ў кан цы жніў ня пя соч ны мі 
дзі во са мі бу дуць за хап ляц ца жы-
ха ры Віль ню са.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ



Вер ні сажВер ні саж  

СПЫ НІЦЬ ІМ ГНЕН НЕ 
НА ПЯС КУ
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То ры Ва раб' ё ва «Май стар і Мар га ры та» (Ра сія, г. Маск ва).
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