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Восенню Мінск паглыбляецца ў асаблівы настрой ці нават стан культурнага віру. Аматарам цікавых мерапрыемтсваў прапануюцца 
самыя розныя варыянты: у сталіцы ладзяцца шматжанравыя выстаўкі, тэатральныя, кіна- і музычныя форумы, патрапіўшы на якія ніхто 
не застаецца абыякавы. Фестываль Юрыя Башмета не выключэнне. Штогод напрыканцы верасня і пачатку кастрычніка ён аб’ядноўвае ў 
Мінску найлепшых музыкантаў сучаснасці. Сёлета фестываль у беларускай сталіцы пачаўся чатырнаццаты раз.

Міжнародны фестываль Юрыя Башмета — доўгатэрміновая буйнамаштабная культурная акцыя, якая ладзіцца пад патранатам Прэзі-
дэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі. Яна арыентавана на аб’яднанне творчых сіл Беларусі, Расіі і іншых краін. За сваю гісто-
рыю фестываль вырас у шматграннае свята мастацтва, поўнае дынамічнасці і актыўнай змены формаў, якія сталі яго фірмовым знакам і 
прычынай шырокага міжнароднага рэзанансу.

Адна з галоўных ідэй фестывалю — даць магчымасць маладым таленавітым музыкантам выступіць на адной сцэне з сусветна 
вядомымі артыстамі, што садзейнічае не толькі павышэнню ўзроўню выканальніцкага майстэрства моладзі, іх кар’ернаму росту, але і 
ўмацаванню сувязей у галіне міжнароднага культурнага супрацоўніцтва. Аўтар ідэі фестывалю Башмета і яго мастацкі кіраўнік — вядомы 
беларускі піяніст, лаўрэат міжнародных конкурсаў, выпускнік Каралеўскай акадэміі музыкі ў Лондане Расціслаў Крымер, а ганаровы су-
старшыня арганізацыйнага камітэта фестывалю — сам народны артыст Расіі, лаўрэат дзяржаўных прэмій СССР і Расіі Юрый Башмет.

Сусветная класіка = новы фармат

Ф
от

а 
з с

ай
т

а 
be

la
ru

s.b
y.



2 Лiтаратура i мастацтва  № 39   4 кастрычніка 2019

Тэатр  паэзіі  запрашае

Украінскі попыт і беларускія прапановы
Якія айчынныя выданні зоймуць месца на кніжных паліцах краіны-суседкі?

Сустрэча. Беларуская і руская 
мовы ў краіне маюць роўны ста-

тус, звярнуў увагу Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з 
прадстаўнікамі ўкраінскіх СМІ, ад-
казваючы на пытанні журналістаў. 
Прэзідэнт расказаў, што яго часам 
крытыкуюць па моўным пытанні: «У 
нас дзве дзяржаўныя мовы, роўны ста-
тус беларускай і рускай. Гэта рашэн-
не рэферэндуму». Як і па дзяржаўнай 
сімволіцы. Прэзідэнт нагадаў, што 
раней у краіне была іншая сімволіка, 
якая выкарыстоўвалася ў тым ліку на 
прэзідэнцкім аўтамабілі. «Гэта быў за-
кон, і я яго выконваў», — патлумачыў  
Аляксандр Лукашэнка. «Так, мы больш 
гаворым на рускай, чым на белару-
скай», — канстатаваў Прэзідэнт і пад-
крэсліў, што не бачыць у гэтым вялікай 
праблемы. Пры гэтым беларускую мову 
ведаюць практычна ўсе, і апошнім ча-
сам нямала зроблена для яе папуляры-
зацыі. «Не трэба ламаць насельніцтва 
і прымушаць размаўляць на той мове, 
на якой улада хацела б, нават калі гэта 
нечым абгрунтавана. Патрэбны час. 
Ісці трэба вельмі акуратна і спакой- 
на», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Страта. Прэзідэнт Беларусі на-
кіраваў спачуванне родным 

і блізкім народнага артыста СССР 
Марка Захарава. «Прыміце мае глы-
бокія спачуванні ў сувязі са смерцю 
народнага артыста СССР Марка Ана-
тольевіча Захарава — сапраўды вы-
бітнай асобы нашага часу. Бязмежна 
таленавіты рэжысёр, бліскучы акцёр і 
сцэнарыст, выдатны педагог і літара-
тар, грамадскі і палітычны дзеяч», —  
адзначыў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр 
Лукашэнка падкрэсліў, што жыццё і 
творчасць Марка Захарава — гэта цэ-
лая эпоха ў гісторыі сучаснага тэатра 
і кіно, прыклад адданага служэння 
ідэалам высокага мастацтва і свайму 
гледачу.

Фестываль. Чацвёрты фестываль 
дакументальнага кіно краін 

СНД «Еўразія. DOC» гэтымі днямі 
прымае Мінск. Частка праграмных 
мерапрыемстваў — Смаленску, паве-
дамляе БелТА. На фестываль пада-дзе-
на 151 заяўка з 17 краін. У кароткую 
праграму ўвайшлі 28 дакументаль-
ных фільмаў з 12 краін. Сярод удзель-
нікаў форуму — кінадакументалісты 
з Азербайджана, Арменіі, Беларусі, 
Расіі, Кыргызстана, ЗША, Таджыкіста-
на, Эстоніі, Літвы, Казахстана, Грузіі, 
Украіны. Праходзяць паказы філь-
маў-фіналістаў, сустрэчы з аўтарамі, 
круглыя сталы. Фестываль арганізава-
ны пры падтрымцы Міждзяржаўнага 
фонду гуманітарнага супрацоўніцтва 
дзяржаў — удзельніц СНД (МФГС). 
Партнёрамі фестывалю выступаюць 
Беларускі саюз журналістаў і Беларускі 
саюз кінематаграфістаў.

Традыцыі. Магіляўчане сустр-
элі кастрычнік традыцыйным 

святам: 1 кастрычніка ў Музеі гісто-
рыі Магілёва прайшоў Дзень гарніста, 
паведамляе БелТА. Сёлета скульпту-
ры гарніста на гарадской ратушы — 
5 гадоў. Аўтар гарніста на ратушы 
Генадзь Галоўчык прапанаваў гасцям 
забаўляльна-пазнавальную віктары-
ну. У ратушы адбылася прэзентацыя 
новых музейных экспанатаў. Адным з 
цэнтральных артэфактаў стала кніга 
«Агляд гісторыі Беларусі са старажыт-
ных часоў», напісаная Восіпам Турчы-
новічам у Магілёве ў 1855 годзе. Для 
гасцей правялі майстар-клас па бела-
рускіх традыцыйных танцах XVIII—
XIX стагоддзяў.

Агляд афіцыйных падзей ад  
Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Часапіс
акцэнты тыдня

у Саюзе пісьменнікаў Беларусі 

форум 

Мінскае гарадское аддзяленне  
СПБ запрашае:

5 кастрычніка — на прэзентацыю 
кастрычніцкага нумара часопіса «Алек-
сандръ» з удзелам аўтараў. Імпрэза ад-
будзецца ў Дзяржаўным музеі гісторыі 
беларускай літаратуры (14.00).

7 кастрычніка — на сустрэчу з Алай Чор-
най у гімназію-каледж пры БДАМ (11.55).

7 кастрычніка — у літаратурную 
гасцёўню «Верасок» з удзелам Іны Фра-
ловай і Вольгі Сакаловай пры дзіцячай 
бібліятэцы № 6 (14.30).

7 кастрычніка — на ўрок мужнасці з 
удзелам Вячаслава Бандарэнкі ў Мема-
рыяльную залу Дома літаратара (15.00).

8 кастрычніка — на круглы стол, 
прысвечаны дзіцячай літаратуры, у 
Цэнтральную гарадскую бібліятэку імя 
Я. Купалы (10.00).

10 кастрычніка — на імпрэзу вы-
давецтва «Чатыры чвэрці» з удзелам  
пісьменнікаў у Палац мастацтваў (18.00).

10 кастрычніка — на сустрэчу з 
Міхасём Пазняковым у Барысаўскую 
Цэнтральную дзіцячую бібліятэку імя  
І. Х. Каладзеева (13.00).

11 кастрычніка — на сустрэчу з Ні-
най Галіноўскай у гімназію № 18 (11.30).

11 кастрычніка — на імпрэзу ў літа-
ратурны клуб «Творчыя сустрэчы» пры 
публічнай бібліятэцы № 8 імя М. Багда-
новіча (12.00).

11 кастрычніка — на канцэрт ду-
хоўнай музыкі і паэзіі ў Акадэмію МУС 
Рэспублікі Беларусь (16.00).

Віцебскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

8 кастрычніка — на літаратур-
ную сустрэчу з Валерыем Марчанкам 
з нагоды 40-годдзя ўводу абмежаванага 
кантынгента савецкіх войскаў у Афгані-
стан і 75-годдзя з дня ўтварэння 103-й 
гвардзейскай паветрана-дэсантнай ды-
візіі, у Віцебскую абласную бібліятэку 
імя У. І. Леніна (15.00).

Гродзенскае абласное аддзяленне 
СПБ запрашае:

5 кастрычніка — на заняткі школы 
маленькага рэпарцёра з удзелам Ліны 
Багданавай у СШ № 12 г. Гродна (13.00).

Магілёўскае абласное аддзяленне 
СПБ запрашае:

9 кастрычніка — на літаратурна-

краязнаўчую гадзіну «Тут край маіх 
бацькоў і дзядоў» з удзелам Міколы Леў-
чанкі ў Быхаўскую дзіцячую райбіблія-
тэку (14.00).

9 кастрычніка — на прэзентацыю 
зборніка нарысаў, вершаў і апавяданняў 
«Дарогі памяці жывыя», прысвечана-
му 75-годдзю вызвалення Беларусі і Го-
рацкага раёна ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў, у Горацкі раённы гісторыка-
этнаграфічны музей (14.00).

10 кастрычніка — на сустрэчу з Вік-
тарам Арцем’евым і Леанідам Іскровым 
у бібліятэку Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі (14.00).

10 кастрычніка — на сустрэчу з Ана-
толем Мельнікавым у МДУ імя А. А. Ку-
ляшова (аўд. 353) (16.00).

10 кастрычніка — на прэзентацыю 
кнігі «Нябесныя арэхі» Міколы Салаўцова 
ў Чавускі раённы Дом культуры (14.00).

11 кастрычніка — на паэтычную га- 
дзіну «Мы ўсе жывём пад зоркамі матуль» 
з удзелам членаў аддзялення ў абласную 
бібліятэку імя У. І. Леніна (15.00).

Новы тэатральны сезон, чацвёрты 
па ліку, распачаў Мінскі гарадскі 

тэатр паэзіі. Заснаваны сталічным ад-
дзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
ён паспяхова працуе пры Цэнтральнай 
гарадской бібліятэцы імя Янкі Купалы.

Адкрываючы новы сезон, дырэктар 
тэатра, старшыня Мінскага гарадскога 
аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў ад-
значыў, што паэты і артысты тэатра і 
летам выступалі на розных пляцоўках 

Беларусі. Гучала беларускае паэтычнае 
слова і ў Маскве, на Чырвонай плошчы.

Новы сезон адкрылі спектаклем «Звіні, 
пявучая струна», падрыхтаваны ма-
стацкім кіраўніком тэатра Вольгай Ба-
гушыньскай, якая і вяла імпрэзу. Перад 
публікай выступілі паэты-барды — чле-
ны СПБ Таццяна Жылінская, Аляксандр 
Вашчанка, Дзмітрый Пятровіч, Людміла 
Воранава, Генрых Тарасевіч, Аліна Лега-

стаева, кампазітары і спевакі — Андрэй 
Зыгмантовіч і Віктар Мяцельскі.

Гучалі песні на вершы беларускіх і 
рускіх паэтаў — Булата Акуджавы, Мак-
сіма Багдановіча, Анатоля Аўруціна, 
Таццяны Жылінскай, Міхася Пазнякова, 
Валянціны Паліканінай, Міколы Шабо-
віча і інш.

Наступны спектакль адбудзецца 16 ка-
стрычніка і будзе прысвечаны маці.

Павел КУЗЬМІЧ

Больш чым 200 кніг прадставіла 
беларуская дэлегацыя на 26-м Фо-

руме выдаўцоў у Львове. Для выдаўцоў 
такія святы — найперш магчымасць 
заключэння дамоў аб перакладах. Пра 
ўдзел беларускай дэлегацыі ў форуме 
больш падрабязна расказалі яе прад-
стаўнікі на прэс-канферэнцыі ў прэс-
цэнтры Дома прэсы.

Свята, што сёлета прайшло пад ло-
зунгам «Відшукування причетного», 
наведала больш чым 300 выдаўцоў, якія 
прадставілі звыш 2 тысяч кніжных на-
вінак. Асноўнай пляцоўкай форуму 
стаў Палац мастацтваў. Усяго ж было  
задзейнічана 40 лакацый у музеях, бі-
бліятэках, галерэях і тэатрах. Форум 
уключаў больш ад 700 мерапрыемстваў: 
семінары, прэзентацыі кніг, сустрэчы 
кнігавыдаўцоў.

— Асноўная мэта нашага ўдзелу ў фо-
руме — пазнаёміць украінскіх чытачоў 
з апошнімі кніжнымі навінкамі бела-
рускіх выдавецтваў, што пабачылі свет 
у 2018—2019 гг., — расказаў дырэктар 
«Паліграфкамбіната імя Я. Коласа» Ігар 
Маланяк. — Наш стэнд, дарэчы, за-
цікавіў даволі шмат наведвальнікаў. У 
першую чаргу гасцей прываблівалі кнігі 
пра гісторыю і культуру Беларусі, края-
знаўчая і вучэбная літаратура.

Асаблівую ўвагу займелі таксама кнігі 
ўкраінскіх аўтараў на беларускай мове, 
напрыклад, «На арэлях натхнення» 
(серыя «Сябрына: паэзія Украіны») і 

дзіцячыя выданні, сярод якіх «Як васіль-
кі на сваю крыўду забыліся» Алеся Кар-
люкевіча ў перакладзе на ўкраінскую. 
Дарэчы, у межах форуму была зроблена 
выбарка дзіцячай украінскай літарату-
ры. Выдаўцы адзначаюць: пасля правя-
дзення маркетынгавых даследаванняў 
будуць разглядаць магчымасць выдання 
гэтых твораў у Беларусі.

Ужо адбыліся перамовы па пытаннях 
перакладаў кніг «Грунвальдская бітва» 
Яна Длугаша і «У засені замкаў і пала-
цаў» Барыса Лазукі, якія пабачылі свет 
у выдавецтве «Беларусь», на ўкраінскую 
мову і іх выданні. Таксама ёсць дамова 
па абмене спісамі кніг, якія могуць за-
цікавіць два бакі.

Дырэктар выдавецтва «Вышэйшая 
школа» Аляксандр Нячай падкрэсліў, 
што супрацоўніцтва з украінскімі ка-
легамі вядзецца з 2000-х гадоў. За гэты 
час неаднаразова перавыдавалася кні-
га «Практычная граматыка нямецкай 
мовы» Дзіяны Парэмскай. Летась пера-
далі правы на пераклад і выданне кнігі 
«Нямецкая мова. Чытаем, разумеем, га-
ворым» таго ж аўтара. Перакладуць на 
ўкраінскую мову і «Самавучыцель ня-
мецкай мовы» Сяргея Наскова.

— Для нас важна, што мы атрымліваем 
партнёра, які маніторыць сітуацыю на 
рынку, а гэта дазваляе адсочваць пірац-
кія выданні нашых кніг. І зараз у Львове 
мы заключылі дагавор аб падтрымлі-
ванні і адстойванні нашых інтарэсаў 

на тэрыторыі Украіны, — адзначыў 
Аляксандр Нячай.

Удзел у кніжных форумах — гэта яшчэ 
і нагода для вывучэння сістэмы кніга-
гандлю за мяжой (напрыклад, ва ўкраін-
скіх кніжных крамах прадаюцца толькі 
кнігі — без канцтавараў, сувеніраў і г. д.). 
Да таго ж гэта шанц для выдаўцоў паба-
чыць не толькі выданні, якія перадаюць 
настрой іншага народа, але і тую аўды-
торыю, дзеля якой кнігі выходзяць. Тых, 
хто сёння захоплены друкаванай кнігай.

Яўгенія ШЫЦЬКА

Ігар Маланяк і Аляксандр Нячай падчас 
26-га Форуму выдаўцоў у Львове.
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ААТ «Белкніга» атрымала ліст ад Надзвычайнага і Паўна-
моцнага Пасла Украіны ў Рэспубліцы Беларусь спадара 

Ігара Кізімы.
Украінскі дыпламат выказвае кіраўніцтву кнігагандлёвага 

прадпрыемства падзяку за высокі ўзровень арганізацыі літа-
ратурных імпрэз на пляцоўцы сталічнай кнігарні «Светач». 
Напрыканцы жніўня тут прайшло мерапрыемства да юбілею 
Івана Катлярэўскага. А крыху пазней — святочная імпрэза ў 
гонар Алены Пчолкі.

Спадар пасол вылучае асаблівую ролю арганізатара гэтых 
імпрэз — спецыяліста аддзела маркетынга ААТ «Белкніга» 
Ілоны Яновіч. Ігар Кізіма лічыць, што «абодва мерапрыемствы 

сталі знакавымі падзеямі ў культурным жыцці ўкраінскай ды-
яспары Беларусі, а таксама садзейнічалі ўмацаванню ўкраінс-
ка-беларускіх сувязяў у галіне кнігадрукавання і літаратуры. 
Правядзенне падобных мерапрыемстваў асабліва важнае ў 
кантэксце ўмацавання сяброўскіх беларуска-ўкраінскіх сувя-
зяў напярэдадні II Форуму рэгіёнаў Украіны і Рэспублікі Бела-
русь, які праходзіць 3—4 кастрычніка ў г. Жытоміры».

Апошнім часам у Беларусі выйшла даволі шмат кніг украін-
скіх аўтараў у перакладзе на беларускую мову: творы М. Сла-
башпіцкага, У. Даніленкі, С. Жадана і іншых сучасных паэтаў і 
празаікаў Украіны.

Сяргей ШЫЧКО

З удзячнасцю
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5 кастрычніка — 135 гадоў з 
дня нараджэння Францішка Грын-
кевіча (1884—1933), культурнага і 
рэлігійнага дзеяча.

5 кастрычніка — 115 гадоў з 
дня нараджэння Майсея Сокала 
(1904—1975), заслужанага артыста БССР.

5 кастрычніка — 100 гадоў з дня на-
раджэння Пятра Крохалева (1919—
1997), мастака, педагога.

6 кастрычніка — 95 гадоў з дня нара-
джэння Таццяны Скаруты (1924—2007), 
заслужанай артысткі Рэспублікі Бела-
русь.

7 кастрычніка 55 гадоў спаўняецца Зоі 
Падліпскай, паэту, публіцысту.

7 кастрычніка — 85 гадоў з дня нара-
джэння Эдуарда Гайдука (1934—2005), 
кінааператара, рэжысёра.

7 кастрычніка 80-годдзе святкуе Ула-

дзімір Ткачэнка, заслужаны ар-
тыст Рэспублікі Беларусь.

8 кастрычніка — 125 гадоў з 
дня нараджэння Яўхіма Мініна 
(1894—1937), графіка.

8 кастрычніка 80 гадоў спаўняецца 
Сяргею Асоскаву, мастаку па тканіне.

8 кастрычніка 60-годдзе святкуе 
Дзмітрый Сурскі, дызайнер, мастак.

9 кастрычніка 60-гадовы юбілей ад-
значае Лілія Краскова, мастак.

10 кастрычніка — 95 гадоў з дня на-
раджэння Уладзіміра Папсуева (1924—
1995), скульптара.

10 кастрычніка — 85 гадоў з дня на-
раджэння Мікалая Варвашэвіча (1934—
2001), рэжысёра, заслужанага работніка 
культуры Рэспублікі Беларусь.

10 кастрычніка — 80 гадоў з дня на-
раджэння Іны Дашкоўскай (1939—1982), 
актрысы.

11 кастрычніка — 110 гадоў з дня на-
раджэння Зінаіды Бандарынай (1909—
1959), празаіка, паэта, культурнага 
дзеяча.

11 кастрычніка — 85 гадоў з дня на-
раджэння Іосіфа Крупскага (1934—2014), 
мастака.

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі» 

аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (да 5 гадоў) прафесарска-
выкладчыцкага складу з далейшым заключэннем кантракта 
ў выпадку выбрання на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

1 кафедра харавога 
дырыжыравання — загадчык кафедры (1,0 шт. адз.)

2 кафедра тэорыі музыкі — загадчык кафедры (1,0 шт. адз.)
— дацэнт (2,0 шт. адз.)

3 кафедра драўляных 
духавых інструментаў — загадчык кафедры (1,0 шт. адз.)

4 кафедра фартэпіяна — загадчык кафедры (1,0 шт. адз.)
— дацэнт (1,0 шт. адз.)

5 кафедра спеваў — дацэнт (1,0 шт. адз.)
— загадчык кафедры (1,0 шт. адз.)

6 кафедра баяна і акардэона — загадчык кафедры (1,0 шт. адз.)

7
кафедра 
канцэртмайстарскага 
майстэрства

— старшы выкладчык (1,0 шт. адз.)

8 кафедра сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін — старшы выкладчык (1,0 шт. адз.)

9 падрыхтоўчае аддзяленне — старшы выкладчык (1,0 шт. адз.)

10
кафедра аркестравага 
дырыжыравання і 
інструментоўкі

— дацэнт (1,0 шт. адз.)

Ідзе падпіска  
на I паўгоддзе 2020 г.

«ЛіМ» 1 месяц падпісны 
індэкс

Для індывідуальных 
падпісчыкаў 7 р. 63 к. 63856

Ведамасная падпіска 20 р. 77 к. 638562
Індывідуальная льготная 
падпіска для настаўнікаў 5 р. 34 к. 63815

Льготная падпіска для 
ўстаноў культуры і адукацыі 15 р. 79 к. 63880

Фотавыстаўка з нагоды 110-год-
дзя вядомага савецкага дыпла-

мата і дзяржаўнага дзеяча, выхадца 
Беларусі Андрэя Грамыкі адкрылася 
ў штаб-кватэры ААН, паведамляе 
прэс-служба Міністэрства замежных 
спраў Беларусі. Андрэй Грамыка быў 
у 1957—1985 гадах міністрам замеж-
ных спраў СССР, затым узначальваў 
Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР. 
Міністр замежных спраў Беларусі 
Уладзімір Макей назваў Андрэя Гра-
мыку архітэктарам сістэмы міжнарод-
ных адносін, які зрабіў значны ўнёсак 
у стварэнне ААН. Ён падкрэсліў вяду-
чую ролю, якую дыпламат адыгрываў 
у перагаворным працэсе па ядзерным 
раззбраенні, і адзначыў, што Андрэй 
Грамыка і сёння ўяўляе ўзор прафесій-
ных якасцяў для маладога пакалення. 
На цырымонію адкрыцця выстаўкі 
былі запрошаны міністр замежных 
спраў Расіі Сяргей Лаўроў і генераль-
ны сакратар ААН Антоніу Гутэрыш.

Нацыянальны акадэмічны тэатр 
імя Янкі Купалы на міжнарод-

ным фестывалі «Напрамак Усход» 
у Беластоку прадставіў спектакль 
«Пінская шляхта» паводле п’есы Він-
цэнта Дуніна-Марцінкевіча. Падчас 
фестывалю тэатральнае мастацтва 
прадэманстравалі калектывы Белару-
сі, Польшчы, Грузіі, Літвы і Украіны. 
У Беластоку іграў зорны склад Ку-
палаўскага тэатра. Польскія гледачы 
ўбачылі на сцэне народнага артыста 
Віктара Манаева і заслужанага арты-
ста Беларусі Аляксандра Падабеда. 
Білеты на спектакль разабралі ўжо 
ў першы дзень продажу. Упершыню 
спектакль «Пінская шляхта» ў паста-
ноўцы Мікалая Пінігіна пабачыў свет 
у 2008 годзе і з таго часу быў адзна-
чаны многімі прэміямі ў Беларусі і за 
мяжой, галоўная з якіх — Дзяржаўная 
прэмія Беларусі.

Выстаўка жывапісу «Вобразы Та-
дэвуша Касцюшкі і блізкіх яго 

сэрцу дам» адкрылася ў мемарыяль-
ным музеі-сядзібе імя Т. Касцюшкі ў 
Івацэвіцкім раёне, паведаміла БелТА. 
Выстаўка арганізавана пры пад-
трымцы Генеральнага консульства 
Польшчы ў Брэсце і прымеркавана 
да 15-годдзя музея-сядзібы ў Косаве. 
У экспазіцыі прадстаўлены 12 парт-
рэтаў нацыянальнага героя і жанчын, 
якія адыгралі ў яго жыцці асаблівую 
ролю. Наведвальнікі могуць уба-
чыць выявы маці Тэклі Касцюшкі з 
роду Ратамскіх, Людвікі Сасноўскай, 
Ганны Замойскай, Канстанцыі Чар-
тарыйскай з Замойскіх. Карціны пра-
дастаўлены Фондам імя Т. Касцюшкі 
ў Варшаве. Іх аўтарам з’яўляецца ма-
стак А. Мікаэлян, стыпендыят фонду, 
лаўрэат міжнароднага творчага кон-
курсу, прысвечанага 200-годдзю з дня 
смерці Тадэвуша Касцюшкі.

У Францыі выйшла кніга Люка 
Бесона пад назвай Enfant 

Terrible, дзе знакаміты рэжысёр распа-
вядае пра першыя 30 гадоў жыцця, па-
ведамляе РІА «Новости». Бесон піша 
не толькі пра свае псіхічныя траўмы, 
але і пра знаёмства з музыкантам 
Эрыкам Сера і акцёрам Жанам Рэно, 
а таксама пра сваю любоў да кінема-
тографа і акіяна. Кніга заканчваецца 
выхадам фільма «Блакітная бездань» у  
1982 годдзе. Пра такія праекты, як 
«Нікіта», «Таксі» і «Пяты элемент» ва 
ўспамінах размова не ідзе, як і пра 
фінансавыя праблемы яго прадзю-
сарскай кампаніі і нядаўнія абвіна-
вачванні ў сексуальных дамаганнях. 
Хутчэй за ўсё, гэтыя эпізоды ўвойду-
ць у наступныя часткі аўтабіяграфіі, 
якая, па ўсёй верагоднасці, стане тры-
логіяй.

Агляд цікавінак  
ад Іны ЛАЗАРАВАЙ

Часапіс
люстэрка тыднясумоўе 

прэзентацыя 

праекты 

Прэзентацыя 24-га паэтычнага зборніка «Дакрануцца да 
світання» і песеннага дыска народнага клуба кампазіта-

раў і паэтаў «Жывіца» адбылася ў Мінскім абласным цэнтры 
народнай творчасці. У імпрэзе бралі ўдзел аўтары і выканаўцы 
з розных куткоў Міншчыны.

Кіраўнік народнага клуба кампазітараў і паэтаў «Жывіца» 
Ірына Карнаухава падзякавала Марыне Шапавалавай і Бажэне 
Мацюк за карпатлівую працу па карэктуры тэкстаў выдання, у 
якое ўвайшлі творы 72 аўтараў з 18 раёнаў Міншчыны. Не аб-
мінула ўвагай і выпуск дзясятага, юбілейнага, дыска сама-дзей-
ных кампазітараў вобласці, куды ўвайшлі 39 песень.

Падчас імпрэзы гучалі вершы і песні, прысвечаныя любові 
да малой радзімы, з якой кожны з нас звязаны моцнай нябач-
най ніццю. Менавіта гэтую тэму закранулі Тамара Аўсяннікава 
з Маладзечна (верш «Мае вытокі»), Тамара Кашчэва з Фаніпаля 

(песня на словы Анатоля Зэкава «Мая бусліная краіна»), Галіна 
Нупрэйчык з Клецка (верш «Бацькоўскі дом»), Галіна Нічыпа-
ровіч з в. Магільна Уздзенскага раёна, якая прачытала верш 
«Не адпускай», словы з якога «дакрануцца да світання» і далі 
назву зборніку, і іншыя.

Пранікнёна гучалі творы пра каханне, якое спрыяе творчасці 
і самавыяўленню, у выкананні Людмілы Журавай са Старых 
Дарог, Настассі Швядко з аграгарадка Пятрышкі Мінскага раё-
на, вядучай прэзентацыі Бажэны Мацюк, Анатоля Шкоды з За-
слаўя і Валянціны Шчарбаковай з Нясвіжа.

Напрыканцы імпрэзы слухачоў як след пацешылі ўдзельнікі 
народнай студыі эстраднай песні «Імпэт».

Таццяна КУРМАЗІЯ,
вядучы рэдактар Мінскага абласнога  

цэнтра народнай творчасці

Удзельнікі мультыспартыўнага фо-
руму падчас яго правядзення маглі 

пазнаёміцца з гісторыяй і культурай на-
шай краіны ў Цэнтры беларускай куль-
туры, арганізаваным Нацыянальным 
гістарычным музеем у Вёсцы спартс-
менаў. Менавіта ў той час госці цэнтра 
паўдзельнічалі ў майстар-класах па вы-
рабе лялькі-абярэга, гліняных збанкоў і 
ў пляценні «Пояса сяброўства», які пера-
дадзены ў фонды Музея сучаснай бела-
рускай дзяржаўнасці.

Ткалі пояс на спецыяльных дошчачках. 
Тэхналогія старажытная, у пэўнай меры 
лічыцца больш лёгкай, чым ткацтва на 
станку. Але патрабуе спрыту. Мала про-
ста стварыць пояс — трэба яшчэ і заха-
ваць узор. У «Поясе сяброўства» стаўку 
зрабілі на кветкавыя матывы, у якія па-
майстэрску сплятаюцца шарсцяныя і 
паўшарсцяныя ніткі.

Старт стварэнню шматнацыянальнага 

аксесуара далі падчас афіцыйнага ад-
крыцця спартыўнай вёскі. Першыя ніткі 
заплялі прадстаўнікі еўрапейскіх нацыя-
нальных алімпійскіх камітэтаў, кіраўнік 
Вёскі спартсменаў і дырэктар фон-
ду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў  
2019 года». А завяршылі працу за тры дні 
да завяршэння Гульняў.

— У стварэнні «Пояса сяброўства» 
ўзялі ўдзел прадстаўнікі 35 краін, — рас-
казаў дырэктар Нацыянальнага гіста-
рычнага музея Павел Сапоцька. — Пояс 
стаў сімвалам адзінства, добрых адносін: 
II Еўрапейскія гульні — мерапрыемства, 
якое не абмяжоўвалася толькі спортам 
і дасягненнямі, але было важным у тым 
ліку і з пункту гледжання культуры.

На прэзентацыі таксама былі прад-
стаўлены сцягі ІІ Еўрапейскіх гульняў, 
Еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў, эста-
феты агню «Полымя Свету», формы 
факеланосцаў і валанцёра пратаколь-

най праграмы, падарункі нацыяналь-
ных алімпійскіх камітэтаў замежных 
дзяржаў. У цырымоніі ўзялі ўдзел прад-
стаўнікі Нацыянальнага алімпійскага 
камітэта, Міністэрства спорту і турызму 
Беларусі, фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапей-
скіх гульняў 2019 года».

Вікторыя АСКЕРА, фота аўтара

«Пояс  сяброўства»
Шматнацыянальны аксесуар ІІ Еўрапейскіх гульняў 

прэзэнтавалі ў Музеі беларускай дзяржаўнасці

Прыгажуням прысвячаецца
Фотавыстаўка «Беларускія прыгажуні» Альфрэда Мікуса адкры-

лася ў Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі. Аргані-
затарам і ініцыятарам праекта выступіў часопіс «Алеся», які хутка 
адзначыць 95-годдзе з часу стварэння. Для гэтага выдання тэма жа-
ночага вобраза ў календары народных абрадаў вельмі дарэчная.

Пра ролю жанчыны ў традыцыйнай беларускай культуры можна 
распавядаць шмат. Сам жа аўтар фотаздымкаў адзначыў, што калі 
бачыў той ці іншы традыцыйны абрад у выкананні яго носьбітаў, то 
ўражанні ад відовішча былі зусім іншыя, чым ад пастановачнай дзеі.

З нагоды юбілею галоўны рэдактар «Алесі» Ларыса Ракоўская пры-
мала падарункі. Павіншаваў юбіляраў і дырэктар гістарычнага музея 
Павел Сапоцька. Шыкоўнае выданне «Жывая культура Беларусі» ўру-
чылі любімаму часопісу прадстаўнікі выдавецтва «Чатыры чвэрці».

Кульмінацыяй стаў модны паказ: ураджэнкі розных рэгіёнаў Бе-
ларусі прадэманстравалі народныя строі, рэканструяваныя су-
працоўніцай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандрай 
Мятлеўскай. Дарэчы, летась калекцыя ўпершыню экспанавалася ў 
Музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах.

Хочаце вызначыць, ці будзе да твару вам аўтэнтычны ўбор? Ама-
тарам зрабіць фота ў нацыянальным адзенні на ўспамін ёсць нагода 
завітаць на гэтую ўнікальную выстаўку.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА
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З ГІСТОРЫІ МУЗЕЙНЫХ 
СТАСУНКАЎ

Сустрэча беларускіх і расійскіх даслед-
чыкаў не была першым крокам у супра-
цоўніцтве паміж музеямі абедзвюх краін: 
яно пачалося яшчэ ў 2-й палове мінулага 
стагоддзя з тэмы дыялогу «Максім Багда-
новіч і Мікалай Дабралюбаў».

На працягу пяці гадоў дзейнічае па-
гадненне, падпісанае паміж тагачасным 
губернатарам Ніжагародскай вобласці і 
прадстаўнікамі нашай краіны, а летась 
на ўзроўні прэм’ер-міністра Беларусі і 
губернатара Ніжагародскай вобласці 
было заключана новае пагадненне аб су-
працоўніцтве ва ўсіх сферах, уключаючы 
сферы культуры і культурнай спадчыны.

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве 
паміж Дзяржаўным музеем А. М. Горкага 
і Дзяржаўным музеем гісторыі белару-
скай літаратуры бачыцца лагічным пра-
цягам традыцыі.

Адным з практычных вынікаў супра-
цоўніцтва сёлета стала прывезеная ў 
Мінск прадстаўнікамі Дзяржаўнага музея 
А. М. Горкага выстаўка «Родам з Ніжня-
га», якая распавядае аб жыцці і дзейнасці 
вялікага рускага пісьменніка. Цяпер яна 
рыхтуецца да інсталяцыі. А зусім нядаў-
на ў фондах музея Горкага быў знойдзены 
невядомы асобнік зборніка Максіма Баг-
дановіча «Вянок» — зараз супрацоўнікі 
ўстановы збіраюць інфармацыю пра 
гэтае выданне для перадачы яе ў музей 
Максіма Багдановіча.

Летась пабачыла свет кніга-альбом  
«М. Горкі і А. Багдановіч: сяброўства, на-
роджанае на берагах Волгі» («М. Горький 
и А. Богданович: дружба, рожденная на 

берегах Волги») (Масква, «Художествен-
ная литература»). У выданне ўвайшлі  
ўспаміны і перапіска Адама Багдановіча з 
членамі сям’і Максіма Горкага.

ПАМЯЦЬ, ЯКУЮ 
ЗАХОЎВАЮЦЬ СЦЕНЫ...

«Ёсць небяспека, што правядзенне па-
добных мерапрыемстваў можа ператва-
рыцца ў нешта фармальнае, — зазначыў 
падчас адкрыцця круглага стала загад-
чык музея Максіма Багдановіча Міхал 
Бараноўскі. — Але ўжо на этапе падрых-
тоўкі сустрэчы мы азнаёміліся з тымі 
звесткамі, якіх яшчэ не ведалі, атрымалі 
некаторую інфармацыю, што ўдакладняе 
біяграфіі Максіма Багдановіча і сваякоў 
паэта, адрасы, дзе яны жылі ў Ніжнім 
Ноўгарадзе».

У Ніжнім Ноўгарадзе і рэгіёне ёсць 
больш чым 20 аб’ектаў, звязаных з імем 
Максіма Горкага, якія маюць статус 
аб’ектаў культурнай спадчыны. Адзін з іх, 
па вуліцы Звяздзінскай, як высветлілася 
ў ходзе росшукаў спадчыны пісьменніка, 
знаходзіцца недалёка ад будынка, дзе ад-
зін час жыў з сям’ёй Адам Багдановіч. На 
жаль, домік, дзе прайшлі першыя гады 
шлюбнага жыцця Максіма Горкага (ме-
навіта ён і стаў месцам, дзе ў 1896 годзе 
пазнаёміліся Аляксей Максімавіч і Адам 
Багдановіч — апошні прынёс рэкаменда-
цыйны ліст да ўжо вядомага пісьменніка, 
напісаны Яўгенам Чырыкавым), захаваў-
ся толькі на фотаздымках. Працуючы з 
архіўнымі матэрыяламі, даследчыкі здо-
лелі выявіць дом, у якім жыла сям’я Баг-
дановічаў перад пераездам у Яраслаўль. 
Таксама на аснове архіўных матэрыялаў 
быў адшуканы будынак, дзе ў 1896 го-

дзе адкрылася ніжагародскае аддзяленне 
Сялянскага пазямельнага банка, куды ў 
тым жа годзе і быў накіраваны служыць 
бухгалтарам Адам Багдановіч. Сярод да-
кументаў, якія пацвярджаюць гэта, — так 
званы адрас-каляндар — кніга з адраса-
мі супрацоўнікаў установы, дзе на ста-
ронцы 140 значыцца адрас пражывання 
Адама Ягоравіча.

«Не ўсе з гэтых гістарычных будынкаў 
зараз з’яўляюцца музеямі. Некаторыя 
знаходзяцца ў прыватнай уласнасці, ін-
шыя займаюць пэўныя арганізацыі. Ёсць 
тыя, што знаходзяцца ў аварыйным ста-
не і патрабуюць рамонту, — падзяліўся 
намеснік кіраўніка ўпраўлення дзяржаў-
най аховы аб’ектаў культурнай спадчыны 
Ніжагародскай вобласці Ігар Пятроў. — 
Але імя Максіма Горкага, звязанае з гэты-
мі будынкамі, дапамагло ў свой час выра-
таваць іх ад зносу. Сярод іх — будынак 
на вуліцы Караленкі, 38 (раней яна назы-
валася Канатнай). Гэта — адзін з адрасоў 
сям’і Адама Багдановіча ў Ніжнім Ноў-
гарадзе. Ёсць ідэя ператварыць дом (там 
цяпер ніхто не жыве) у цэнтр беларускай 
культуры...»

МАРЫ І СУЗОР’І
У сталым узросце Адам Багдановіч 

пісаў пра Максіма Горкага: «Успамінаў я 
ўсё сумесна перажытае з любоўю...» Ёсць 
згадкі і пра першую сустрэчу з пісьмен-
нікам на яго кватэры, калі да госця вый-
шла гаспадыня, «вельмі юная жанчына, з 
мілавідным тварам, прыгожымі вачыма 
і раскошнымі хвалістымі валасамі...» — 
такой убачыў ён жонку Максіма Горкага, 
Кацярыну Паўлаўну. Адама Багдановіча 
запрасілі ў хатнюю бібліятэку, дзе мала-
дыя людзі адразу ж пачалі абменьвацца 
думкамі і адчулі духоўную блізкасць адно 
да аднаго. З тых часоў стасункі паміж 
сябрамі амаль ніколі не перапыняліся. 
Максім Горкі знаёміў Адама Багдановіча 
з горадам і яркімі яго прадстаўнікамі, 
дзеячамі навукі і культуры. Так у Адама 
Ягоравіча пачалося сяброўства са зна-
ным тагачасным астраномам Сяргеем 
Шчарбаковым. Ён быў дырэктарам гім-
назіі, дзе пазней вучыліся браты Багда-

новічы. Максіма ў сям’і Шчарбаковых 
ахвотна прымалі, юны гімназіст адразу 
заваяваў сімпатыі і давер, стаў як родны. 
Ці не ў размовах, якія вяліся падчас тых 
сустрэч, варта шукаць крыніцы «зорнай» 
тэмы ў творчасці Максіма Багдановіча?..

Адам Багдановіч для Горкага быў ча-
лавекам, заўжды гатовым падтрымаць 
і дапамагчы. Калі ў 1897 годзе Аляксей 
Максімавіч ад’язджаў на лячэнне ў Крым 
(а гэта быў надзвычай складаны для  

пісьменніка перыяд, бо нават не меў чаго 
апрануць — з цёплым адзеннем дапама-
глі ў сям’і Шчарбаковых), адзіным, хто 
яго праводзіў, быў Адам Ягоравіч. «Да-
рагому і любімаму мной Адаму Ягораві-
чу...» — пазней напісаў Максім Горкі пад 
вокладкай двухтоміка, падоранага сябру.

У фондах музея А.М. Горкага захоў-
ваецца шмат фотаздымкаў тых часоў. 
Сярод іх — некалькі партрэтаў мала-
дой Аляксандры Паўлаўны Волжынай, 
роднай сястры жонкі Максіма Горкага 
Кацярыны Паўлаўны. У 1899 годзе Аляк-
сандра Паўлаўна і Адам Ягоравіч вян-
чаліся, яго дзеці назвалі яе мамай. І гэта 

былі не проста словы — жанчына са-
праўды стала роднай для іх, з Максімам 
яны шчыра пасябравалі. Пад уражаннем 
ад сяброўства з Аляксандрай Паўлаўнай, 
ад святла і чысціні, што былі неадлучныя 
ад яе асобы, а таксама ранняй яе смерці 
ў выніку складанай цяжарнасці пазней 
Максім Багдановіч напіша цыкл вершаў 
«Каханне і смерць».

Тады ж, калі сем’ямі сустракалі новы 
1899 год (Багдановічы, Пешкавы, Шчар-
баковы), усе былі шчаслівыя... Фота-
стужка захавала прыгожыя, натхнёныя 
абліччы сяброў, на здымках пануе ат-
масфера радасці і ўрачыстасці... Цяпер 
электронныя копіі здымкаў ёсць і ў му-
зеі Максіма Багдановіча, як паведамілі  
ўдзельнікі круглага стала.

На адным са здымкаў Максім Горкі ра- 
зам з Адамам Ягоравічам і Сяргеем 
Шчарбаковым: яны любілі збірацца 
ўтрох, гулялі па горадзе, і адным з мес-
цаў, якое яны часта наведвалі, быў схіл 
ля ракі Волгі. Гледзячы ў люстраную 
водную гладзь, дзе адлюстроўвалася без-
ліч агнёў, чароўныя краявіды навакол-
ля, моўчкі марылі, а потым Шчарбакоў 
уздымаў вочы да нябёсаў і скіроўваў ува-
гу сяброў на далёкія сузор’і...

У Ніжнім Ноўгарадзе прайшла па-
лова жыцця Максіма Багдановіча. Лю-
дзі, якія наведвалі сям’ю ў тыя часы (а 
Адам Ягоравіч быў знаёмы са многімі 
прадстаўнікамі творчай эліты горада), 
а таксама гарадскі ўклад і культурная 
спадчына — усё паўплывала на фарміра-
ванне асобы паэта. У творчасці ён не раз 
вяртаўся на берагі Волгі. Але і жыхары 
Ніжняга Ноўгарада захоўваюць памяць 
пра беларускага паэта. Так, на будынку 
Ніжагародскага дзяржаўнага педагагіч-
нага ўніверсітэта (а раней гэта была гім-
назія, дзе вучыліся Максім і яго браты) 
змешчана мемарыяльная дошка ў памяць 
Максіма Багдановіча, ёсць у горадзе і 
вуліца, названая ў гонар паэта.

Яна БУДОВІЧ

Аляксандра Паўлаўна Багдановіч у шлюбнай 
сукенцы.

Максім Горкі, Сяргей Шчарбакоў, Адам Багдановіч.

Дом, дзе жыла сям'я Багдановічаў. Ніжні Ноўгарад, вуліца Караленкі, 38.

Вытокі

«Успамінаў я ўсё сумесна перажытае 
з любоўю...»

Адам Багдановіч і Максім Горкі аднойчы сустрэліся і 
пасябравалі на ўсё жыццё... Што вабіла, захапляла іх аднаго ў 
адным? Магчыма, Аляксей Максімавіч цаніў у старэйшым сябры 
шчырасць, адкрытасць, практычнасць, глыбінна-народную 
мудрасць і простасардэчнасць (калі ўчынкі і словы не 
прыкрытыя налётам велікасвецкага лоску і хітрасці), а Адам 
Ягоравіч бачыў у маладым творцы аднадумца, разумнага, 
дасціпнага, абазнанага... Ніжагародскі перыяд жыцця сям’і 
Адама Багдановіча даследуецца вучонымі, прычым не толькі 
айчыннымі, не адно дзесяцігоддзе, і чым больш выяўляецца 
новага, тым большыя далягляды адкрываюцца для далейшых 
росшукаў.

З мэтай аналізу стану навукова-даследчай і збіральніцкай 
дзейнасці ў галіне багдановічазнаўства і горказнаўства, а 
таксама абмену вопытам у галіне музейнай дзейнасці Расіі 
і Беларусі ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча быў 
праведзены круглы стол. Тэма яго — «Максім Горкі і Адам 
Багдановіч: сяброўства, народжанае на берагах Волгі» — 
адкрывае шырокія перспектывы супрацоўніцтва паміж музеямі, 
магчымасці сумесных праектаў.
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Не трэба надта напружваць памяць, каб прыга-
даліся радкі вядомай песні, якая ўспрымаецца 

як народная — «Жураўлі на Палессе ляцяць». Простыя, 
але ў той жа час мілагучныя, напоўненыя замілаваннем 
да Радзімы, надзіва пяшчотныя словы кранаюць самыя 
чуйныя струны душы, выклікаюць гонар за Бацькаў-
шчыну, нагадваюць аб тым, што лепшай зямлі на свеце 
няма і быць не можа:

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
І азёрны рабінавы край.
Песня гэта стала сваёй і «Песнярам». Тады, калі яны 

яшчэ толькі набывалі вядомасць, аднак далёка не ўсе ве-
даюць, што гэта аднайменны верш Алеся Ставера, 
пакладзены на музыку Ігарам Лучанком, слава да 
якога на той час таксама толькі прыходзіла. А вы-
казаў Ставер тое, што сам асабліва востра адчуваў, 
калі знаходзіўся ў далечыні ад Беларусі: пабываў 
не толькі ў колішніх савецкіх рэспубліках, але і, як 
цяпер кажуць, у краінах далёкага замежжа. Яшчэ 
больш пераканаўся, што

Сакавітыя пожні мурожныя
Не заменіш нічым і нідзе
І зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.
На жаль, сёння шмат каму прозвішча Ставер мала 

што гаворыць. Ёсць і тыя, хто гатовы скептычна за-
пярэчыць: «Які гэта паэт?» А ў сапраўднасці…

Нарадзіўся ён 10 жніўня 1929 года ў вёсцы Мар-
гавіца Бягомльскага, а цяпер Докшыцкага раёна. У 
маленстве на ўласным досведзе адчуў, што такое 
фашызм. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, з 
бацькамі апынуўся ў партызанскай зоне. У час аб-
лавы, уцякаючы ад карнікаў, згубіў братоў, трапіў 
у палон. З іншымі нявольнікамі яго вывезлі ў Ня-
меччыну, у канцлагер. Дамоў вярнуўся толькі ў верасні 
1945 года, калі родныя ўжо не спадзяваліся ўбачыць яго 
жывым. Пазней пра перажытае праўдзіва расказаў у ра-
мане «Пад канвоем», які выходзіў двойчы (1969, 1990). 
Выдаў кнігі прозы «Да сваіх» (1974) і «Лясныя аповесці» 
(1986), дзе па-свойму асэнсаваў партызанскую барацьбу 
на акупаванай ворагам тэрыторыі. Але прызванне ад-
чуў у паэзіі.

Спачатку, праўда, у яго і думкі не было пісаць вер-
шы. Закончыўшы Бягомльскую сямігодку, марыў стаць 
шафёрам. Інакш меркавалі бацькі: хацелі, каб быў на-
стаўнікам. Паддаўшыся угаворам, паступіў у Мінскае 
педагагічнае вучылішча, закончыў Барысаўскае. Яно 
знаходзілася бліжэй да роднага дому, лацвей было да-
бірацца, каб не толькі парадавацца сустрэчы, але і 
сёе-тое ўзяць з сабой: у горадзе жылося не так і лёгка. 
Першы ж верш напісаў дзякуючы… шафёру. Як гэта ад-
былося, можна даведацца з яго аўтабіяграфіі «Старонка 
з жыцця».

Неяк, калі яшчэ вучыўся ў сталіцы, вяртаючыся з 
канікул, пехам дайшоў да Бягомля. На паштовай машы-
не дабраўся да Барысава, дзе на вакзале чакаў прыгарад-
ны цягнік на Мінск. Знайшоўся шафёр, які прапанаваў 
падвезці яго на сваёй «Победе». Ставер успамінаў: «Ве-
чарэла. Аўтастрада чыстая ад снегу, шырокая. Загле-
дзеўся я на барвовае сонца, што апускалася за лес, і 
міжволі склаліся радкі:

Сонца нізенька зусім
Над любімым краем.
І, здаецца, можна з ім
Стрэціцца за гаем.
Гаснуць промні, і за лес
Медны шар садзіцца
Адпачыць за ноч, каб лепш
Заўтра засвяціцца».
Было яму тады дзевятнаццаць гадоў. Па прыездзе па-

спяшаўся прадэкламаваць гэты верш аднакурснікам. 
Яны былі ў захапленні, сталі Алеся паэтам называць. 
Заахвочаны такой пахвальбой, «паэт», па яго прыз-
нанні, узяўся пісаць «вершы з д’ябальскай упартасцю. 
Бывала, навалішся ўночы на стол і думаеш: ну, пра што 
скласці верш? Давай пра дарогу. Пра поле? Ну і пра 
поле. За акном вецер. І пра вецер трэба… І так, можа, 
да дзясяці вершаў выдумляў за ноч». За зіму 1950 года 
нават тры паэмы напісаў.

«Вершамі» (ужо сам узяў гэтае слова ў двукоссе. — А. М.) 
«завальваў» рэдакцыі газет. Аднак «адказы прыходзілі, 
безумоўна, адмоўныя. Я пачаў думаць, ці варта пісаць. 
І ўвосень 1949 года парашыў кінуць займацца “вытвор-
часцю” вершаў». Магчыма, і перастаў бы пісаць, але 
нехта прапанаваў звярнуцца ў кабінет маладога аўтара 
Саюза пісьменнікаў БССР да Аляксея Русецкага. Той, у 

адрозненне ад супрацоўнікаў рэдакцый, паставіўся да 
яго больш уважліва. У лістах-адказах вершы падрабяз-
на праналізаваў, а ў маі 1950-га выклікаў у Мінск на на-
раду пачынаючых паэтаў.

У Мінску Ставер «пачуў добрую сардэчную гаворку». 
Максім Лужанін дэталёва разгледзеў яго паэму «Вясна». 
Праз некалькі гадоў не менш уважліва прачытаў яго 
вершы Пімен Панчанка. Праўда, пры першай сустрэчы 
іх «літаральна разбіў». Ды яшчэ сказаў: «Калі ты што-
небудзь вартае зможаш стварыць, то зразумееш маю 
крытыку і будзеш удзячны мне». Ставер не пакрыўдзіў-
ся. Быў упэўнены, што да парадаў дасведчанага майстра 
трэба прыслухацца. Выхаду ж у 1959 годзе яго дэбют-
най кнігі вершаў «Золак над Бярозай» паспрыяў Міхась 
Калачынскі.

Пазней пабачылі свет зборнікі «Ластаўкі перад да-
жджом» (1967), «Жураўлі ляцяць…» (1972), «Лірнік» 
(1975), «Мой край беларускі» (1983, у ім змешчаны пес-
ні на словы Алеся Ставера). Выдавалася і выбранае:  

«Жнівеньскі вырай» (1979) і «Зоры зямныя» (1989). 
Крытыка па-рознаму ставілася да яго творчасці. Хапала 
закідаў, што часам піша павярхоўна, паэзію падмяняе 
звычайным рыфмаваннем. Але прычына незадаваль-
нення была не толькі ў тым, што А. Ставеру часам не 
ставала майстэрства. Яго не адразу дасягалі і паэтыч-
ныя мэтры. Аднак ці не ўсе, хто браўся ацэньваць на-
пісанае Ставерам, не прымалі пад увагу адметнасць яго 
таленту. Такое неразуменне крыўдзіла паэта. Нават на-
пісаў верш «Зварот да крытыкаў»:

Дык зразумейце ж вы жыццё паэта!
І не шукайце хітрасці ў яго.
Яго душа раскрыта перад светам
І свеціцца, як вечнасці агонь.
Крытыкі ж выказвалі заўвагі адносна спрошчанасці 

асобных вершаў Ставера. Пры гэтым не разумелі, а маг-
чыма, і не хацелі зразумець, што гэта не спрошчанасць, 
а прастата. Свядомае імкненне і жаданне пісаць так, каб 
быць больш блізкім не столькі літаратурным эстэтам, 
колькі тым, хто не разумее ўсіх тонкасцяў паэзіі, а за-
хапляецца гутарковасцю верша, наяўнасцю інтанацый, 
якія ўзнімаюць настрой, выклікаюць усмешку.

У аўтабіяграфіі творцы чытаем: «Складаць вершы на 
фальклорнай аснове стала галоўнай умовай маёй твор-
часці, калі я пачаў часта сустракацца з чытачамі, бываць 
у калгасах, на заводах Беларусі, калі мой пісьменніцкі 
лёс павадзіў мяне па прасцягах многіх братніх рэспу-
блік. Ажывалі ў памяці чутыя ў дзяцінстве апавяданні 
дзеда Чэчы (маргавіцкага мудраца), бабы Макарыхі (па 
бацьку), бабы Петрачыхі (па маці), купальскія і свя-
точныя песні маргаўчан». І, вядома ж, на ўсё жыццё 
ўвайшлі ў яго душу песні, якія чуў ад сваёй маці Хрыс-
ціны Пятроўны.

У захапленні фальклорам, не ў апошнюю чаргу песен-
ным, — вытокі такіх твораў, як «Песня адной імянінні-
цы», «Індык і гусак», «Каб дома не журыліся», «А мне ў 
шчасце верыцца», «Трасуха» і іншых. Адсюль «родам» і 
цудоўны верш «Скрыпка і бубен». Адзін з самых лепшых 
не толькі ў самога А. Ставера. Гэты верш — найбольш 
значны набытак сатырыка-гумарыстычнай плыні ва 
ўсёй нацыянальнай літаратуры. Ад першага да апошня-
га радка твор прасякнуты самой народнай стыхіяй. У ім 
столькі меладычнасці, пачуццёвасці: адразу акунаешся 
ў дзівосны свет, пра які іначай і не скажаш, што гэта ўсё 
роднае, не прыдуманае, з жыцця ўзятае і па-майстэрску 
пададзенае. Гаворка пра тое, як жаніх спяшаецца на сваё 
вяселле:

Па гасцінцы, міма клёнаў,
Пранясло аўтакалону
З песняй, музыкай і смехам, —
Сам шафёр у сваты ехаў.

З гулам — гоманам вясёлым
Шпарка ўехалі ў пасёлак.
І ля хаты, што пад вязам,
Прыпыніліся адразу.
Скрыпка і бубен — тут як тут. Да таго, што адбываец-

ца, яны не могуць быць абыякавымі:
Скрыпка гучна стала весці:
— Будзем піць і будзем есці!
Бубен біў у добрым гудзе:
— Будзем бачыць, што там будзе!
Будзем бачыць, што там будзе!
Ды закавыка ў тым, што няма… нявесты. Аказваецца, 

яна днём раней «з’ехала да цёткі ў горад».
Ёсць у вершы і драматургічныя элементы. Дыялог, які 

вядуць скрыпка з бубнам, не проста добра ўпісваецца ў 
структуру верша — гучыць рэфрэнам. Пачуў яго Ставер 
ад сваёй цёткі Куліны, маці вядомага паэта Юрася Свір-
кі. Са Свіркам яны — стрыечныя браты. Як прызнаваў-

ся, «а вось над сюжэтам і зместам твора папрацаваў 
тры гады». Рэфрэн надае вершу дынамізм, а змены, 
што адбываюцца ў ім адпаведна таму, як разгортва-
ецца сітуацыя, гэта як бы міні-п’еса.

Шмат досціпу, тонкага гумару і ў такіх творах 
Ставера, як «Знаходлівы Марка», «Пра шафёра-лі-
хача, жонку Мішы Чухнача», «Жончына знаходка», 
«Храбры заяц»… Яны са зборніка, назва якога га-
ворыць сама за сябе — «Усмешкі — промні душы 
чалавечай» (1996). У гэтых промнях таксама віда-
вочныя фальклорныя матывы. Ды ўсё пададзена не 
толькі на пацеху, але і для таго, каб чытач мог заду-
мацца над самім жыццём, у якім заўсёды ёсць месца 
не толькі сур’ёзнаму. У вершы ж «Дзе прычына даў-
галецця» Ставер цалкам паўтарыў сітуацыю з вя-
домага анекдота. Паводле гэтай гісторыі, вучоныя 
зацікавіліся ў аднаго дзеда з Палесся, як удалося 
яму дажыць да 120 гадоў. Прызнаўся, што не п’е, не 
курыць, увесь час жыве з адной жонкай. І раптам за 
сцяной раздаўся крык:

Дзед з усмешкай прамаўляе:
— Гэта ж мой старэйшы брат…

Курыць, п’е, жанок мяняе —
Хоць яму сто пяцьдзясят.
Між іншым, Ставер паспрабаваў сябе і ў драматур-

гіі. Яго лірычная камедыя «Алімпіяда Салодкая» і п’еса 
«Слова — не верабей» былі пастаўлены ў 1977 годзе. 
Для дзяцей напісаў кнігі «Касцёр не гасне» (1961) і «Пад 
вясёлкавай дугой» (1984). Займаўся перакладам, а яго 
лепшыя вершы былі перакладзены на многія мовы на-
родаў колішняга Савецкага Саюз, а таксама на балгар-
скую і польскую.

Аднак найперш быў паэтам «дарослым». Хай сабе і 
не ўсе вершы аднолькава высокамастацкія (а хто можа 
пахваліцца, што ў яго ўсё бездакорна?!), аднаго толькі 
верша «Жураўлі на Палессе ляцяць» дастаткова, каб 
ведаць, што ёсць у беларускай літаратуры такі паэт. 
На слыху ў многіх і іншыя яго песні: «Нарачанка», «А 
мне ў шчасце верыцца», «Маё каханне, дзе ты?..» і ін-
шыя. А песня «Косіць хлопец канюшыну» аж двойчы 
пакладзена на музыку — Мікалаем Пятрэнкам і Алегам 
Чыркуном. Чаму творчасць Ставера так прываблівала 
кампазітараў, добра відаць з гэтага сведчання І. Лучан-
ка: «Як кампазітар, я хачу зазначыць: пявучая паэзія 
Алеся Ставера — з’ява даволі рэдкая. […] Паэт умее 
падмеціць трапны жарт, сакавіты радок і, прыдаўшы ім 
высокую адухоўленасць і непасрэднасць, стварыць у пе-
сенным вершы паўнацэнны мастацкі вобраз».

У нашай літаратуры А. Ставер менавіта ёсць, а не быў, 
хоць жыццёвы шлях абарваўся рана. 23 ліпеня 1995 года 
ён загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Па недарэчнас-
ці: любіў хуткую язду і праявіў неасцярожнасць, вы-
язджаючы з другаснай дарогі на асноўную. Тыя, хто 
знаходзіўся ў машыне, выжылі, а яго не стала.

Любіў падкрэсліць, што ён не хто-небудзь, а Аляк-
сандр Сяргеевіч. Ці то жартам, а можа, і ўсур’ёз, па-
раўноўваў сябе з Пушкіным. Па-рознаму ставіліся да 
гэтага тыя, хто чуў падобнае. Адны ўсміхаліся прыяз-
на, успрымаючы прамоўленае дасціпным жартам. Хто- 
сьці — скептычна. Нехта моўчкі адыходзіў убок.

Але ён ведаў сабе цану. Найлепшы доказ гэтаму — 
«Жураўлі на Палессе ляцяць», покліч якіх — свайго 
роду візітоўка Беларусі. Дый і «Беларусачка» — плён 
яго супрацоўніцтва з Юрыем Семянякам, што асабліва 
хораша гучыць у выкананні Данчыка (Багдана Андру-
сішына):

Я гляджу на твае косы русыя,
Не магу наглядзецца ніяк,
Беларусачка, беларусачка,
Дарагая сяброўка мая.
Так, усё ж ёсць у нас Аляксандр Сяргеевіч — Ставер! 

Алесь Ставер…
Алесь МАРЦІНОВІЧ

Асоба

Покліч  жураўліны,
альбо Музыка вершаў Алеся Ставера
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Каб спасцігнуць глыбіні 
мудрасці, трэба не толькі 

шмат вучыцца, чытаць разум-
ныя кнігі, вандраваць па свеце, 
але і многае перажыць.

Такім цікаўным, дапытлі-
вым чалавекам-падарожнікам, 
волатам духу з’яўляецца пісь-
меннік Веньямін Бычкоўскі. 
Нарадзіўся ён у далёкім ад 
нашых мясцін горадзе Уфе, 
але покліч крыві вярнуў яго ў 
Беларусь, у роднае Палессе, у 
Івацэвіцкі раён, дзе знаходяц-
ца карані яго роду, дзе спачы-
ваюць продкі.

Калі раней Бычкоўскі зай-
маўся спортам і турызмам, то 
цяпер кола яго захапленяў — 
літаратура, археалогія, края-
знаўства — тое, што прымушае 
задумвацца над сэнсам гіста-

рычных падзей, над непарыўнай духоўнай сувяззю пакаленняў, 
мімалётнасцю часу, загадкамі прыроды. Назіранні і ўражанні 
пісьменнік аналізуе, абагульняе, напаўняе ідэяй, сюжэтам. Ува-
собленае на паперы становіцца публіцыстыкай альбо літара-
турна-мастацкім творам, потым — набыткам чытацкай увагі.

Упершыню прыехаўшы ў Беларусь у 1995 годзе, Веньямін 
Бычкоўскі захапіўся прыгажосцю палескай зямлі, магутных 
старажытных лясоў, азёр і рэчак, лугавых траў. З тых часоў кра-
су і веліч роднай зямлі ён апявае ў вершах і апавяданнях.

Веньямін Мікалаевіч — шчыры, справядлівы, добразычлівы, 
прынцыповы, глыбакадумны аўтар. Вось і ў кнізе з лаканічнай 
назвай «Гадзіна пік» («Час пик»), якая сёлета пабачыла свет, ён 
узнімае складаныя пытанні сучаснага жыцця, праблемы павод-
зін чалавека ў грамадстве.

Змест кнігі амаль цалкам аўтабіяграфічны. Пісьменнік рас-
павядае пра нялёгкае жыццё і творчы шлях, турботы, імкнен-
ні, перажыванні. Апісваючы прыгажосць Палесся і адчуванні 
лірычнага героя Аляксея Астахава, правобразам якога сам і 
з’яўляецца, аўтар распавядае: «Неба проста ляжыць на зямлі! 
І, уступаючы ў туман, уступаеш у воблака ці хмару, — гэта 
першае, чым падкупіла яго Палессе… Неба агромністым нім-
бам накрывае тут зямлю, але зямля не лічыць сябе святой ці 
абранай, хутчэй за ўсё наадварот — хаваецца ў вільготных  
балотах альбо ў лясах, накрываецца мохам… Раскаты гро-

му тут кладуцца ўсёй сілай на зямлю, а маланкі адна за адной 
балюча раняць яе. А пакорлівая зямля ўсё церпіць, трывае. А 
можа, ачышчаецца праз агонь з нябёсаў? Ці збірае энергію для 
нейкіх іншых патрэб? Калі зямля Палесся не возьме на сябе ўсё 
напружанне чорных хмар, то страшны агонь упадзе ў іншае 
месца, і хто ведае, што з гэтага атрымаецца?»

Вуснамі таго ж Астахава аўтар разважае: «А што калі Палес-
се — абярэг Белай Русі? То ж невыпадкова зямля на Палессі мае 
вялікую гаючую сілу балот і рэчак: усе ранкі тут прамываюц-
ца чыстай вадой, прысыпаюцца іскрыстым пяском, бінтуюцца 
мяккім мохам. І ўсё тут прыжываецца, расце! А якая чысціня! 
Няма запыленага лісця нават пры дарозе! Расліны — параст-
кі траў і стромкага, нікім не кранутага лесу — прарастаюць у 
неба!..»

Аўтар неабыякавы, мэтанакіраваны, чуйны. Ён непакоіцца 
не толькі за нас, сваіх сучаснікаў, але і за ранейшыя пакаленні, 
а таксама за будучыню краіны, свету. Ён — філосаф, спрабуе 
спасцігаць сутнасць справы, дакопвацца да праўды і спра-
вядлівасці, імкнецца давесці кожную сваю думку да лагічнага 
завяршэння, да сапраўднай дасканаласці. Акрамя таго, Быч-
коўскі — аматар разгадваць законы прыроды, сакрэты часу і 
нават вечнасці, каб (як сам выказваецца) «празрэць розумам». 
Бо і сапраўды, спасцігаючы жыццё, чалавек пачынае глядзець 
на яго вачыма празарліўцы.

А яшчэ Бычкоўскі — сапраўдны летуценнік, прычым з пачуц-
цём абавязку, з багатымі фантазіяй і ўяўленннем. Летуценнік, 
які навучыўся мары пераносіць у рэальнасць. Так, стварыўшы 
ўласнымі рукамі этнаграфічныя музеі ў школе г. п. Целяханы і 
в. Бабровічы, дзе жыве, сабраўшы старадаўнія экспанаты, пісь-
меннік, здаецца, слухае галасы продкаў, бачыць іх твары, по-
быт, разумее іх пачуцці, імкненні, жаданні.

...А можа, гэта яны, продкі, падказалі свайму наступніку  
ўзвесці ў Бабровічах капліцу-помнік у гонар святой вялікаму-
чаніцы Параскевы і ў памяць бязвінна забітых жыхароў вёсак 
Бабровічы, Вяда, Тупічыцы і Красніца?

Тэмы твораў, якія ўвайшлі ў зборнік, розныя, кранальныя і 
павучальныя. У кожным — свая ідэя. Сюжэты таксама адроз-
ніваюцца арыгінальнасцю. Але любоў і адданасць роднай зямлі 
прысутнічае ва ўсіх.

Калі чытаеш творы Веньяміна Бычкоўскага, назіраеш за ру-
хам раскрыцця сюжэтаў, за логікай аўтарскага мыслення, то 
спасцігаеш само жыццё, вучышся пераадольваць цяжкасці.

Надзея ПАРЧУК

Палессе  —  гэта  назаўжды

Сярод сучасных творцаў ёсць тыя, 
хто ніколі не ўтойваў свайго паэ-

тычнага занятку, актыўна выступаючы 
на вечарынах, у друку. Ёсць і іншыя, якія 
з-за прыроднай сціпласці і сарамлівас-
ці, а магчыма, і таму, што лічылі сваю 
творчасць недасканалай, не вартай таго, 
каб прад’яўляць строгаму чытачу, пісалі 
для сябе, «у стол». Менавіта з такіх твор-
цаў і Яўген Жываглод. У розныя гады ў 
яго выйшлі зборнікі «Княгіня Лоская», 
«Сказанне пра русаў», «Край бярозавы 
мой». А нядаўна ў сталічным выдавецтве 
пабачыў свет яшчэ адзін яго зборнік — 
«Гартаючы кнігу быцця» («Листая кни-
гу бытия»). Пад вокладкай выдання са-
браны вершы розных гадоў. Гэта творы 
разнастайнай тэматыкі: пейзажныя, 
філасофскія, грамадзянская лірыка.

Аўтар прысвячае нямала вершаў ма-
лой радзіме, Случчыне. Кожны з іх пра-
сякнуты любоўю да краю, дзе пісьменнік 
сталеў, набываў жыццёвы досвед і адкуль 
выправіўся ў вялікі свет, каб спазнаць 
яго, каб стаць чалавекам і служыць лю-
дзям.

Аўтар шчыра захапляецца непаўтор-
най асенняй прыгажосцю кутка, дзе 
прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Зна-
ходзіць фарбы і словы, што здольны 
перадаць настрой і пачуцці: «это рощ 
осенних полыханье / грусть полей и жу-
равлиный клин»... Чытачу, які захапля-
ецца маляўнічасцю прыроды Беларусі, 
запомняцца творы «Падснежнік», «Зва-
ночак», «Вёсачка мая», «Стары сад» ды 
іншыя.

У многіх вершах гучыць сумная мело-
дыя цяжкай працы, якую паэту давялося 
зведаць змалку: і пастушком, і аратым за 
плугам, і з касой на сенажаці. Пасляваен-
ная вёска ўдовіная, многія яе гаспадары 
не вярнуліся з вайны да сем’яў, непасіль-
ныя клопаты леглі на плечы іх жонкам, 

дзецям-падлеткам. Поўнай мерай зведаў 
гэта і аўтар, пра што яскрава сведчыць 
верш «Благословенный уголок»:

Пасу коней, пригнав чуть свет,
Вблизи опушки на поляне.
Мне семь, а, может, меньше лет,
Но ни тревог, ни страха нет,
Лишь зябко в утреннем тумане.
Пеку картошку (рядом поле),
Она румянится в костре,
Роскошный дар — вкусна без соли,
А есть так хочется — до боли,
Ведь стадо выгнал на заре.
Не мог не напісаць Я. Жываглод і пра 

сваю маці-ўдаву, якая падняла яго на 
ногі, дала магчымасць вучыцца і выйсці 
ў людзі:

Я при жизни святою
стал тебя почитать.

Потому что, взрослея,
честь и правду любя,
Не встречал я мудрее,
справедливей тебя.
У арміі аўтару давялося служыць у Ра-

сіі. Ён пабачыў горы Каўказа. Прасторы 
здзівілі, узрушылі, засталіся ў памяці:

Лагерь спит, убаюкан прохладой.
Не дремать на посту, часовой!
Здесь, в горах расслабляться не надо —
Неравно заплатить головой.
Але жыла, жыве ў яго душы «милая 

роща моя белоствольная / липкой лист-
вы колдовской аромат / птичьего хора 
романтика вольная / трель соловьиная 
нежная сольная / воздух бодрящий ро-
димых пенат».

Нельга не сказаць, што зборнік паз-
баўлены недахопаў. Часам празмернае 
захапленне палітыкай. Парой адводзіц-
ца нямала месца таму, што ўжо даўным-
даўно сустракалася ў фальклоры. Маю на 
ўвазе верш-паэму «Іван і Цуда-юда», дзе 
аўтар уваскрашае шматгаловага змея.

Не зусім дакладная і лексіка. Мова  
беларускіх аўтараў, якія пішуць па-рус-
ку, — гэта не мова А. Блока, І. Буніна,  
А. Талстога, А. Твардоўскага, А. Кальцо-
ва, А. Пушкіна.

...Яўген Жываглод нядаўна адзна-
чыў 80-годдзе. Доўгі час працаваў на-
стаўнікам, дырэктарам сельскай школы, 
працаваў на зямлі. Выгадаваў дзвюх до-
чак. Яму ёсць пра што пісаць, ёсць што 
гаварыць людзям. І робіць ён гэта ад 
шчырага сэрца, жадаючы кожнаму да-
бра і шчасця. Зборнік «Гартаючы кнігу 
быцця» — таму пацвярджэнне. Кніга на-
водзіць на глыбокія роздумы, на асэнса-
ванне свету і сябе ў ім.

Іван КАПЫЛОВІЧ

Да вытокаў прыгажосці

на памежжы 

Гродна:  
«культурнае  гняздо»
У Гродзенскай летняй школе бела-

рускай мовы і культуры ўдзельнічала 
вядучы спецыяліст навукова-адукацый-
нага цэнтра славістычных даследаванняў 
Інстытута славяназнаўства Расійскай 
акадэміі Марыя Лам. У Гродна маладо-
га вучонага-літаратуразнаўцу прывяла 
прафесійная цікавасць. Сваю будучую 
навуковую дысертацыю яна задумала 
напісаць на мясцовым літаратурным ма-
тэрыяле.

— Заходняя Беларусь — асаблівы 
рэгіён, перасячэнне межаў, ён цесна 
звязаны з культурна-гістарычнымі тра-
дыцыямі Расіі, Польшчы, Літвы. Рускі на-
вуковец Мікалай Піксанаў у працы «Два 
стагоддзі рускай літаратуры» ўвёў у 20-х 
гадах ХХ стагоддзя паняцце «культур-
нае гняздо». Да базавых прыкмет тэры-
тарыяльна-культурнай адзінкі «гнязда» 
ён аднёс: наяўнасць аўтарытэтнага кола 
лідараў — дзеячаў культуры, забеспячэн-
не пераемнасці (вылучэнне старэйшымі 
малодшых).

У рускай літаратуры традыцыйна такія 
«культурныя гнёзды» склаліся ў сталі-
цах — Маскве і Санкт-Пецярбургу, у 
сучаснай рускай літаратуры — на Урале 
(Краснаярск) і на рускай Поўначы (Ар-
хангельск), — лічыць літаратуразнаўца.

Погляд маскоўскай госці на рэгіяналь-
ную літаратуру і літаратурную школу 
Гродна — як бы з боку, але тым і цікавы. 
Яна хоча знайсці ў асаблівасцях культуры 
беларуска-польска-літоўскага памежжа 
такі ж узор «культурнага гнязда», якое 
вылучана ў рускай культуры. Прысут-
насць і пераемнасць «культурнага гня-
зда» даследчыца бачыць праз прызму 
творчасці Аляксея Карпюка.

Асоба гродзенскага пісьменніка, пера-
канана Марыя Лам, аказала вялікі ўплыў 
на маладых празаікаў і паэтаў рэгіяналь-
нага цэнтра. Для даследчыка важна, што 
такое лакалізаванае ў геаграфічнай пра-
сторы «культурнае гняздо» стварыў у 
свой час Аляксей Карпюк, бо літаратур-
на-краязнаўчая гісторыя ў Гродне цесна 
звязана з жыццём і дзейнасцю вядомых 
дзеячаў культуры горада.

Музеі ў канцэпцыі «культурнае гняздо» 
М. Піксанава — агмені развіцця рэгія-
нальнай літаратуры. Музей рэлігіі і атэіз-
му, які ўзначальваў Аляксей Карпюк, стаў 
цэнтрам прыцягнення духоўных сіл мяс-
цовай культурнай інтэлігенцыі. Яскравая 
асоба, пісьменнік стварыў у 1970—1980-я 
гады непаўторную атмасферу жывых, 
сяброўскіх стасункаў з Васілём Быкавым, 
Вольгай Іпатавай, Апанасам Цыхуном, 
Янкам Брылём і іншымі таленавітымі 
людзьмі.

Пазней паэтэса Данута Бічэль працяг-
нула традыцыю старэйшага настаўніка 
па захаванні гістарычнай памяці рэгія-
нальнай культуры, у свой час яна кіра-
вала музеем Максіма Багдановіча, вакол 
яе аб’ядналіся маладыя паэты: Алесь Чо-
бат, Марыя Шаўчонак, Ала Петрушкевіч, 
Галіна Самойла, Анатоль Брусевіч, Свят-
лана Куль.

На мой погляд, не бывае правінцыйнай 
літаратуры (не трэба блытаць з правін-
цыялізмам, пра які ў свой час напісаў 
У. Калеснік у артыкуле «Казусы правін-
цыі»), але ёсць паўнавартаснае культур-
нае быццё заходняга рэгіёна са сваімі 
найлепшымі адметнымі асобамі і з’явамі.

Сустрэчы ў гродзенскіх музеях, у до-
міку Элізы Ажэшкі, новыя знаёмствы з 
паэтамі ў бібліятэцы купалаўскага ўнівер-
сітэта, з пісьменнікамі, літаратуразнаў-
цамі, вячоркі ў летніх кафэ, літаратурныя 
дыскусіі — уся атмасфера старажытнага 
горада напоўнена для гасцей нечаканымі 
адкрыццямі і вандроўкамі.

З Гродна даследчыца павезла на Ра-
дзіму не толькі падораныя кнігі і жывыя 
ўражанні. З ёй засталося жаданне не раз 
вярнуцца ў горад Аляксея Карпюка і яго 
літаратурных птушанят, — спадчыннікі 
пісьменніка даўно аперыліся і паспяхо-
ва працягваюць працаваць у правінцыі 
са словам, выхоўваюць маладых, тале-
навітых паэтаў.

Ірына ШАТЫРОНАК
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Цікава, а колькі людзей, маючы літа-
ратурны талент, так і не адбыліся 

як творцы? Колькі іх — тых, хто пачынаў 
свой жыццёвы шлях, акрылены словам, 
апантаны мастацтвам, зачараваны во-
бразамі і метафарамі, а пасля «суровая 
жыццёвая проза» брала над імі верх, 
і былыя летуценнікі пераўтвараліся ў 
звычайных абывацеляў? Вінаваціць тут 
можна што і каго заўгодна: сям’ю, гра-
мадства, сістэму адукацыі. Бясспрэчна 

адно: у літаратуры, як і ўсюды, пануе на-
туральны адбор, то-бок «выжываюць» 
найбольш жыццяздольныя і сапраўды 
апантаныя словам.

Але ж задача любой творчасці — ла- 
маць стэрэатыпы. І тое, што існуюць ней-
кія ўсталяваныя правілы, не азначае, што 
так павінна быць заўсёды. Паэт можа 
раптоўна прачнуцца, яго словы могуць 
зайграць новымі фарбамі і адценнямі.

Сёлета ў выдавецтве «Мінкапрынт» 
пабачыў свет паэтычны зборнік Вале-
рыя Пазняка «Узмах буслінага крыла». Да 
гэтага ў яго ужо выходзілі кнігі «Родны 
бераг» (2017) і «Цвет залаты цяністай 
ліпы» (2018).

Аўтар нарадзіўся ў вёсцы Папкі на 
Дзяржыншчыне. Скончыў політэхнічны 
тэхнікум, філалагічны факультэт БДУ. 
Працаваў настаўнікам беларускай і рус-
кай літаратуры, дырэктарам школы, быў 
настаўнікам-метадыстам у Манголіі і 
Афганістане. Цяпер — супрацоўнік На-
цыянальнага інстытута адукацыі.

Падаецца, што творчы шлях Валерыя 
Пазняка — прыклад сціпласці і крытыч-
нага да сябе стаўлення. Бадай, гэта і пе-
рашкодзіла яму адолець схілы Парнаса 
раней, у маладыя гады. Бо пісаць вершы 
ён пачаў яшчэ ў школе, захапляўся літа-
ратурай і ў юнацтве, і ў больш сталым уз-
росце. Адметна, што маладосць Валерыя 
Пазняка прыйшлося на славутыя 60-я — 
калі грымелі імёны Андрэя Вазнясенска-
га, Яўгена Яўтушэнкі, Бэлы Ахмадулінай, 
Васіля Аксёнава… Час, калі паэзіяй былі 
зачараваныя амаль усе, за новымі збор-
нікамі выстройваліся чэргі, а творцы 

збіралі стадыёны прыхільнікаў. Безумоў-
на, гэта не магло не накласці свой адбітак 
на маладую душу, чуйную да мастацтва:

І гэтак лёгка вершы
Складаліся тады,
Быў час інакшы, лепшы,
Бо быў я малады…

Працягваў ён займацца літаратурай і 
пазней, калі наведваў аб’яднанне «Вясёл-
ка» пры газеце «Знамя юности», куды 
патрапіў дзякуючы Міколу Вяршыніну. 
Але ў адрозненне ад многіх аднагодкаў, 
не спяшаўся выдаваць зборнікі, хоць і 
з’яўляліся публікацыі ў рэспубліканскім 
друку, у тым ліку і ў часопісе «Полымя».

У прадмове да кнігі крытык Ірына 
Шаўлякова піша: «…адзнакі творчай ін-
дывідуальнасці Валерыя Пазняка сведча-
ць пра тое, што паэт знаходзіцца ў зеніце 
свайго майстэрства і разам з тым, як ні 
парадаксальна, толькі на пачатку стален-
ня». Сапраўды, пісьменнік толькі тады 
расце і развіваецца, калі адчувае ўласную 
недасканаласць, насуперак закаснелай 
самаўпэўненасці, за якой — толькі пуст-
ка і дэградацыя.

Валерый Пазняк з імпэтам асвойвае 
жанр трыялета. Раздзел «Не пакідай, лю-
боў, мяне» — таму сведчаннем, бо ў ім 
змешчана каля ста (!) узораў гэтай класіч-
най літаратурнай формы. Як адзначае 
прафесар Алесь Бельскі, «…у лепшых 
трыялетах В. Пазняка ёсць адчувальная 
энергетыка радка, жывая думка». Гэтае 
выказванне пацвярджаюць словы, што 
сустракаюць чытача на самым пачатку:

Шукаў я фарбы, збіраў я гукі —
Было мне светла.

Аўтар знаходзіцца ў вечным пошуку, 
яго не задавальняе існуючы стан рэчаў, 
ён лічыць, што самаразвіццё — гэта га-
лоўная ўмова плённай творчай працы:

Незадаволенасць сабой,
Нібы няздадзены экзамен…

І гэта прамаўляе педагог са шматгадо-
вым стажам! Папраўдзе, паболей бы нам 
такіх настаўнікаў!

Вершы Валерыя Пазняка — пра «про-
стыя рэчы», яны прысвечаны малой 
ра-дзіме, сваякам, аднавяскоўцам. Ён 
увесь там — сярод родных краявідаў, дзе  
«…узыходзяць у душы радкі». І хоць 
«снег на скронях, на жаль, не растане», 
аўтар увесь час вяртаецца ў мінулае, пес-
ціць настальгію па бестурботным дзя-
цінстве.

Ёсць у зборніку і пераклады — з рускай 
мовы. Выбар аўтараў — Іосіф Бродскі, 
Булат Акуджава, Міхаіл Рубцоў — яшчэ 
раз пацвярджае, што паэт з’яўляецца 
шчырым адэптам эпохі «шасцідзясят-
нікаў».

Назва кнігі сімвалічная. Бусел — са-
кральная птушка — уяўляецца метафа-
рай натхнення. Барадулінскі «даўняе 
вясны забыты сон» дражніць творцу, не 
дае яму спачываць на лаўрах, і гэта вы-
датна, бо паэзію трэба заслужыць, выпа-
кутаваць, і тады яна адкрые шукальніку 
свае таямніцы.

Іван ПЛЁСАЎ

Таямніца радка

 «…прапушчаны этап у разьвіцьці абавязкова 
 адгукнецца пустотамі, глупствам і сьмешнай 
 самаўпэўненасьцю» *

Кожны хоча здавацца лепш, чым ёсць на самай 
справе. У Альгерда Бахарэвіча гэтае імкнен-

не найбольш выяўляецца праз мастацкую афарбоўку 
ўласнага вобраза. Ягоныя «Мае дзевяностыя» — больш 
«мае», чым «дзевяностыя». Яно і зразумела: успаміны — 
з’ява прыватная, нават інтымная. Напрыклад, ажно ця-
гам цэлага раздзела аўтар выкладае ўласныя жыццёвыя 
прынцыпы, дае разнастайныя тлумачэнні, пераконва-
ючы чытача ў сваёй незвычайнасці і бунтоўнасці. Да 
высокіх сфер, у эмпірэі ён не сягае, робячы акцэнт на 
рэальных, фізічных стасунках. Псіхасаматычныя фак-
тары быцця альбо не ўлічвае, альбо ўспрымае скеп-
тычна. Менавіта такое бачанне навакольнага свету 
вызначае досыць спрэчную аўтарскую пазіцыю.

Альгерд Бахарэвіч — тыповы прадстаўнік свайго па-
калення. Ніводнае іншае ні дагэтуль, ні пасля не мела 
такой апантанасці і прагі да самавызначэння: «І гэтая 
беспакаранасьць толькі дадавала ўпэўненасьці ды на-
хабства». Што ў кнізе сапраўднае, а што ўяўнае — не-
вядома. У аўтара было некалькі шляхоў, але выбраў ён 
толькі адзін — літаратуру. Астатнія прадэманстравалі 
сваю марнасць і бесперспектыўнасць. Уся кніга насыча-
на абгрунтаваннямі таго, што прыгожае пісьменства — 
яго пакліканне: «Я хацеў быць пісьменьнікам»; «Я пісаў 
бы ня горш за ўсіх гэтых убогіх сацрэалістаў».

Жыццёвыя шуканні і шчыраванні набываюць аса-
блівы сэнс, калі ўсведамляецца іх абумоўленасць. Ма-
гія літаратуры неспасціжная. Яна выбірае творцу, а не 
наадварот. Памыляюцца і пакутуюць тыя, хто лічыць 
інакш. Яны паказваюць рух цела, а не духу, фармірую-
чы вузкае прадметнае мысленне. Вонкавая актыўнасць, 
піяр, рэклама могуць надаць прывабнасць і папуляр-
насць такой творчасці, але зрабіць яе вялікай не ў стане. 
Вырашальнае значэнне мае не колькасць атрыманых ве-
даў, а характар і скіраванасць.

Цяпер беларуская літаратура перажывае такі перыяд, 
калі ранейшыя першыя сышлі, а для новых час яшчэ 

не наспеў. Пакуль што дзейнічаюць другія, трэція, ча-
цвёртыя… Таленавітыя, яркія, адметныя. Але — не 
першыя, не вядоўцы! Таму многія сучасныя літаратары 
маглі б быць больш абачлівыя. У гэтым сэнсе тыповым 
з’яўляецца (анты)прыклад Альгерда Бахарэвіча: «За-
мест літаратуры — цёмнае, няўцямнае мармытаньне 
чалавека з васьмідзясятых, няздарная спроба выказаць 
дух часу з дапамогай мастацтва як ён яго разумее…» — 
гэтак ён выказваецца пра аднаго з пісьменнікаў.

90-я былі для Бахарэвіча самым актыўным і вызна-
чальным перыядам: адчыніліся каналы ведаў, узрасло 
інфармацыйнае спажыванне, з’явілася шмат магчы-
масцей: «…а ў мяне было выразнае адчуваньне, што я 
змарнаваў свае дзевяностыя…». Гэтае пачуццё наро- 
дзіць недахоп уласных ідэй, мастацкія запазычанні і 
кампілятыўнасць, што адлюструецца затым у літара-
турнай творчасці. Ён вышуквае лепшае ў сусветнай 
літаратуры, знаходзіць узоры і прымае іх за арыенціры. 
Але творчыя высілкі не выглядаюць наватарскімі: ад-
бываецца капіраванне арыгінальных падыходаў і мета-
даў класікаў і тым самым парушаецца гармонія аповеду. 
Метафары і параўнанні прымушаюць згадаць турге-
неўскіх паненак, якія замест «высморкалась» казалі 
«обошлась посредством платка».

«2000-я вярнулі літаратуры яе арыгінальнасьць і та-
ямніцу» — высноўвае аўтар. Праграму пісьменніцтва 
ён спісвае з сябе, лічачы свой шлях прыкладным. Гэта 
бачыцца вынікам абсалютызацыі ўласнага імператыву, 
выразным сімптаматычным этапам рэзанёрства. Уво-
гуле, класічны выпадак, калі творца лічыць, што ўвесь 
свет і ўся літаратура круцяцца вакол яго.

Апраўдаць можна ўсё, асабліва за кошт іншых. Ме-
навіта гэта робіць Альгерд Бахарэвіч, калі разважае пра 
сваю «гарадзкую беларускую мову». Раней («Натураль-
ная афарбоўка», 2003) ён лічыў яе «мясцовай» (!). Аўтар 
вырашыў заваяваць свет крайнім эгацэнтрызмам, але 
хутка высіліўся. «Я ня ведаю, адкуль я такі ўзяўся…» — 
заяўляе ён. Навідавоку бытавое мысленне і стандартная 
культура натоўпу. Развагі — трывіяльныя, без навізны і 
адметных ідэй. Некаторыя выразы — вулічнага ўжытку, 
гучныя, настраёвыя. Аўтар скеміў, што зручней валіць 
усё на народ: маўляў, гэта ён, безаблічны, сам вінаваты. 
Як успрымаць такі прасцяцкі абавацельскі закід? Усё-
такі нешта не дадумаў чалавек! Вельмі добра з Берліна 

паглядаць на 
Беларусь і, пых-
каючы люлькай 
(як Гюнтэр Грас), 
разважаць пра 
«цывілізацыйны 
выбар» нацыі і 
«эўрапейскасьць» 
тарашкевіцы.

Але ж тараш-
кевіца — гэта не 
толькі пісанне і 
маўленне, але і 
ўнутраны стан, 
адметны лад мыс- 
лення. Вывучыць 
правілы, напрак- 
тыкавацца ў ка-
рыстанні — ад-
но, адчуць жа 
сэнс слова — 
другое. Вялікія 
спадзяванні — на спадчыну, на літаратурную класіку, 
асабліва 20—30-х гадоў XX стагоддзя, калі беларуская 
мова сапраўды квітнела. Вельмі здзіўляе, што студэнт 
філалагічнага факультэта БДПУ, які збіраўся стаць пісь-
меннікам, не зразумеў і не засвоіў належным чынам 
асаблівасці гэтага нацыянальнага перыяду. Таму тэксты 
Бахарэвіча не запальваюць і не іскрацца, не дыхаюць 
напоўніцу. Тарашкевіца ў ягоных творах карабаціцца 
ад моўных інверсій, паўтораў, штучнасці і грувасткас-
ці сказаў, прыпадабленняў да чужога, русізмаў, шмат-
лікіх мацюкоў… Альгерд Бахарэвіч нібыта ганарыцца 
тым, што «…мая артадаксальная беларуская з уплеце-
нымі ў яе мацернымі слоўцамі была нечым унікальным 
на нашых абшарах», а папулярнасці дадавала «самое 
спалучэньне сьвятой беларускай мовы Купалы і Коласа 
з нявінна-мацерным “б…”». Мабыць, ён лічыць, што та-
кія прызнанні здольны расчуліць чытача і ўпрыгожыць 
разважанні. Чаго чакаць ад такога падыходу? Якая ма-
стацкая фаўна ўзрасце на гэтай глебе? Што за літарату-
ра з’явіцца тут? Ужо дакладна: не высокага і тым больш 
не касмічнага ўзроўню.

Мікола КАЛЯДНЫ

А  ты  —  з  пакаленнем?

*А. Бахарэвіч «Мае дзевяностыя», Мінск, А.М. Янушкевіч, 2018,  
с. 158
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Усё вяртаецца назад
Усё вяртаецца назад,
Усё вяртаецца:
І даўні дзень, і дзіўны сад,
І белачаіца.
І пачуццё, праз столькі год
Незамутнёнае.
Няма як быццам бы нягод,
Даль блаславёная.
Святую музыку душы —
Празрыста-чыстую —
Люляюць стоена ў цішы
Дубы вячыстыя.
Я гэту музыку збярог,
Хаджу абвеснены
Паміж сцяжынак і дарог,
Спавітых песнямі.

***
Прыйшоў чаканы красавік —
І новы верш на волю просіцца.
Хоць я да жартаў і прывык,
Ды жартаваць чамусь не хочацца.
Таму хай будзе ўсё ўсур’ёз:
І гэты вечар, днём не скрадзены,
І ноч, дзе зорыцца мой лёс,
Што мне, не іншаму, аддадзены.
Ад добрых спраў хай ззяе твар,
Снуецца казачнае марыва
І светлавесніцца абшар
Над гэтай існасцю і марамі.
А ранне прыйдзе спакваля,
Для ўсіх лагодліва-чаканае, —
І занявесціцца зямля
Пад спевы птушак несціханыя.

***
Сярод жыццёвага экстрыму,
Гады згадаўшы маладосці,

Няўзнак захочацца інтыму,
Няўсцерп захочацца мілосці.
Той час, як кажуць, за спіною,
Калі былі мы ўсе крутымі,
Ды ўсё ж самотнаю парою,
Як колісь, хочацца інтыму.
Як колісь, хочацца чагосьці,
Чаго не выказаць, напэўна.
Магчыма, нават не мілосці,
А простай еднасці душэўнай.

***
Вярнуцца ў лета пачуццёвае,
Сцяжынак нашых перазвон
Гатовы я. А ты гатовая
Ўзысці царыцаю на трон?
Зноў чараваць сваёй усмешкаю,
Натхняць на новыя радкі,
Хоць маладыя ночы грэшныя,
Бадай што, згадваць не з рукі.
І не таму, што ўсё ўжо выстыла, —
Яшчэ агменіць пачуццё,
Што не адну разлуку выстаім,
Калі дазволіць нам жыццё.

***
Ты спіш. Ты соладка заснула,
А мне заснуць не выпадае.
Няўжо так хутка прамінула
Вясна пачуццяў маладая?
Шчэ май, здаецца, белаквеціць,
А ўжо развіт абсяг ліловіць.
І з кім гады свае мне леціць,
І з кім асеніць і зімовіць?
Ты з ім. Ты гэтага хацела,
Уся ў палоне вуснавею.
Самотнай птушкай адляцела
Мая апошняя надзея,
Маё нязбытнае жаданне,
Што мела споўніцца прычыны,
Маё нясмелае каханне
З дзівосна-шэрымі вачыма.
«Бывай!» — сказаць не маю сілы
І не магу прасіць: «Вярніся!»
І дзе былыя мары-крылы,
Што мкнулі ў сонечныя высі?!
Шчэ не было — а ўжо мінула.
Ідзе расстанне крокам рупным.
Ты спіш. Ты соладка заснула
Між днём былым і днём наступным.

***
Ты заснула без маёй калыханкі…
Мы з табой адно сябры — не каханкі…

Дзе ўсе нашы пацалункі, абдымкі?
На чужыя ўсё глядзім фотаздымкі.
Толькі мары-спадзяванні люляем,
Што нямала шчэ мілосці спазнаем,
Што нямала шчэ начэй адначуем,
Шмат пабачым, яшчэ болей — пачуем.
Што наперадзе і вёсны, і леты,
Хоць асеняцца ўсе нашы сусветы,
Хоць дарогі карацеюць з гадамі…
Мы пра гэта добра ведаем самі…
Дзякуй Богу, не стаміліся сэрцы
Жыць спадзевамі ў начной паняверцы.
Дзякуй Богу, ёсць і вечар, і ранне.
Дзякуй Богу, ёсць Любоў і Каханне.

***
Першы дзень без цябе
Мне падаўся пахмурна-самотным
І на дзіва пустым.
Хто ж запоўніць яго, як не ты?
Наш сцэнарый
З табой разыгралі,
Як быццам па нотах,
Ды ад гэтага штось
Не паменела ў свеце лухты.
Я цябе не стрымаў.
Матыльком на агонь паляцела,
Маладым матыльком,
Што не ведае слова «адчай».
Трапятала тваё
Ў пацалунках
Прыгожае цела,
І ўсю ноч грукацеў
Разняволенай жарсці ручай.
Хоць назад не вярнуць
Той таемнай вясны ані хвілі,
Як агнёвіў пагляд
І прасіліся сэрцы ў далеч.
Буду помніць той міг,
Калі вуснамі лёс саладзілі,
Прэч прагнаўшы спалох
І цікаўныя позіркі прэч.

***
На кожны дзень сукенкі прымярай,
Старайся быць знаёмай незнаёмкай.
Зайздросніц непакорай пакарай —
Хай стане ім агідна і няёмка.
А ты натхняй паэтаў на радкі,
Свяціся прахалодай і жаданнем.
Ты ж ведаеш: паэты — дзівакі,
Яны не спяць, бывае, аж да рання.
Рыфмуюць небыццё і развіццё…
Ты ж так натхняй, каб светла 

рыфмавалі
Жыццё і пачуцця сэрцабіццё,
Абдымкі, пацалункі, шчасця хвалі…

Сябровак на спагаду правярай,
На дабрыню і шчыры гумар тонкі.
На кожны дзень сукенкі прымярай,
Старайся быць знаёмай незнаёмкай.

***
Гэта белае паліто
І сукенку шыкоўна-чырвоную
Не забудзе ніколі ніхто
Праз гады і вякі незлічоныя.
Выйдзеш толькі на сонечны пляц —
І вясна заімклівіць навокала,
І табе пазайздросціць Палац
На Купалаўскай дзесь ці ля «Сокала».
Галаву толькі горда трымай,
Не схіляй прад нягодамі-бедамі,
І наступіць твой казачны май,
Пра які ты пакуль што не ведаеш.
Крокам смелым вячыста ідзі,
Хай суседкі глядзяць-азіраюцца.
Ну, а ты толькі ўперад глядзі,
Дзе чакае зіхоткая раніца…
Не забудзе ніколі ніхто
Праз гады і вякі незлічоныя
Гэта белае паліто
І сукенку шыкоўна-чырвоную.

Малафарматны раман
Песня
— Прывітанне!
— Добры вечар! —
Абдыму цябе за плечы.
Па алеях пройдземся з табой.
Дзе гулялі мы калісьці,
Дзе звінела звонка лісце, —
Каралюе сумны лістабой.
Нешта ўспомнім,
Прыгадаем,
Хто каму паспагадаем
І на лаўцы нашай пасядзім.
А праз нейкую гадзінку
Мы пакрочым да прыпынку,
На развіт у вочы паглядзім.
— Ты паедзеш?
— Я паеду... —
Прыпыняем тут бяседу.
Заўтра мо працягнецца ізноў.
І мільгаюць тратуары,
Дзе яшчэ вандруюць пары,
Ну, а мы, як водзіцца, дамоў.
— Да спаткання!
— Да сустрэчы! —
Абдыму цябе за плечы,
І ў вачах затоіцца адчай.
Наш раман малафарматны
Пачынаўся так выдатна.
Калі што не так — то выбачай.

***
Каханне — гэта чай з лімонам
І напамін пра цёплы шалік.
І дотык выпадкова-сонны

Пяшчотных вуснаў: суцяшальны,
Ласкавы рух душы насустрач.
І мармытанне: «Усё будзе...»
І валасоў духмяных футра.
І надзвычайна цёплы студзень...

***
Лета, цені. Летуценнасць.
Мары, мроі. Пах марэляў.
Скрозь падлогу, столь і сцены
Нават самай змрочнай келлі
Пранікаюць промні-крылы
І трапляюць проста ў сэрца,
Дзе марэлі і налівы
У пялёсткавай сукенцы
Свет люляюць, каб сагрэцца.

Настрой
Скуголіць вецер, сівы і змрочны.
Скавыча, вые на ўскрайку ночы.

Блукае зданню, віхурыць, сыпле.
Дурны, самотны, зусім асіплы.
Такі нервовы, амаль шалёны!
Халодны вецер, на смак салёны...

Нявосеньскі
Навошта гэты снег у лістападзе,
Калі я восень не знайшла яшчэ?
Дзе дождж і вецер, што крыштальнасць 

ладзяць?
Дзе цішыня, што, быццам час, цячэ?
Лягчэй вісець празорыстым нябёсам,
Трымацца за галіны голых сліў,
Калі віруе гаспадыня восень,
Калі ляцяць над пожнямі буслы.
А зараз што? Ледзь скончылася лета,
Як снег нахабным покрывам упаў!
Дзе лістапад? Дзе воля? Восень, дзе ты?
Мо і была, ды хтось той дзень праспаў.

Чаромхавы кактэйль
Пяшчота чаромхавых кветак
Навобмацак — быццам натхненне.
Так-так, менавіта натхненне
І водар малочнай ракі!
З чаромхаю бавіцца ветрык,
Ласкавы паэт-летуценнік —
Такі ж, як і я, летуценнік —
З чаромхі ўзбівае вяршкі!

Экспромт
Мае самотныя часіны
Знайшлі спакой у сэрцы свету.
Не адракуся, не адрыну
Ні сонца, ні святло, ні лета.
Я веру: будзе след зімовы
Цягнуцца радасна, бадзёра.
І будзуць пра каханне словы,
І будуць вочы, як азёры
Ад немагчымасці спасцігнуць
Шчаслівае шаленства зорак
Тваіх вачэй.

Мікола ШАБОВІЧ

Дар'я ДАРОШКА
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СНЫ
Сырны месяц, двума вострымі рожкамі ўпіраючыся ў 

аблокі, залівае аксамітным цяплом прастору сну, вецер 
падмятае гарадскія ходнікі, аўтамабілі, упёршыся адзін 
аднаму ў заднія бамперы, час ад часу міргаюць чырво-
нымі лямпачкамі сігналізацый, чакаюць раніцы; канец 
красавіка, прырода набрыньвае сваімі ліпкімі сокамі, 
вось-вось фантан жыцця пальецца з усіх бакоў: з дрэў, 
глебы, цэглы, сцен; начная ідылія, што парушаецца тут 
і там сабачым брэхам, павольна праносіць у сваіх да-
лонях сны людзей, у яе сівыя валасы ўплецены мільяр-
ды лёсаў, памкненняў і думак, кожнаму дастанецца па 
заслугах; людзі пачынаюць бачыць сны; залацістая га-
лоўка трывожна круціцца з боку ў бок, выслізгвае па-
душка; юныя думкі ўжо нясуць у сабе значную частку 
свядомасці, валасы збіраюць у сябе энергію новых сноў 
ад сівой ночы; беленькая саколка з доўгімі рукавамі, 
саграючы цела, не дае яму супакою, перагортваючыся 
і збіраючыся ў зморшчыны, аддрукоўваючыся новымі 
дарожкамі і раўчукамі на карце скуры; дзіця спіць, яно 
заўсёды спіць у гэтай уцепленай саколцы, якая на сваім 
вяку пабачыла ягонае сталенне; ён бачыць адзін і той 
жа сон: чарнавокая дзяўчынка сядзіць на траве, і ёй не 
проста холадна — яна на вачах сінее, прыціскаючы да 
сябе сагнутыя ў каленях ногі, дзяўчынцы холадна, хлоп-
чык вельмі хоча яе сагрэць, ён імкнецца да яе, спрабуе 
зняць з сябе саколку, але ў сне гэта не атрымліваецца, ён 
ніяк не можа дабрацца да яе, каб хаця б абняць, каб вы-
ратаваць ад гэтага здрадлівага холаду яе танюткія рукі, 
ногі і чорныя вочы; кожным разам ён прачынаецца і, не 
ўбачыўшы ў сваім пакоі, плача, бацькі прыбягаюць на 
ягоны гаротны енк, супакойваюць; хлопчыку восем — 
ён ніяк не можа сагрэць яе ногі і тонкія рукі; хлопчыку 
дзевяць — ён не можа абняць гэтыя вузенькія плечы і 
супакоіць дрыготку ад холаду; хлопчыку дзесяць — ён 
ужо навучыўся ў сне здымаць саколку, але ўсё ніяк не 
можа ёю атуліць дзявочыя плечы; адзінаццаць — ён 
упершыню бачыць яе ружовыя вусны, яе белыя зубы, 
ён заўважае, што ў яе вельмі доўгія попельна-русыя 
валасы; хлопчыку дванаццаць — ён любіць яе чорныя 
глыбокія вочы, ён навучыўся накідваць на яе тонкія 
рукі і далікатныя плечы сваю белую саколку, але ёй не 
становіцца цяплей; хлопцу трынаццаць — ён усё гэтак 
жа зацята імкнецца абняць яе, ён вучыцца яе саграваць, 
ён цалуе яе; ён прачынаецца і знаходзіць у сваіх абдым-
ках толькі скамечаную коўдру і зацалаваную падушку; 
ягоныя валасы пацямнелі, ператварыліся ў шэра-ру-
сыя, ён даўно ўжо не памятае, куды падзеў сваю белую 
саколку з доўгімі рукавамі, тую саколку, якая злучала 
ягоныя сны са сталеннем і разуменнем загадкавага све-
ту ночы; ён аднойчы занёс яе ў свой сон і асцярожна 
пакінуў дзяўчынцы; і той стала не так холадна, не так 
самотна; жыццё цячэ, як пясок скрозь пальцы, не даз-
валяючы выйсці за межы міражу; яна ўвесь час думае 
пра яго, яна кліча яго, называючы рознымі імёнамі, але 
ён не з’яўляецца; ёй увесь час холадна — як у рэальнас-
ці, сярод сваіх блізкіх, сяброў і проста мінакоў, так і ў 
сне, дзе яна ніяк не можа наблізіцца да яго, застаецца 
толькі бязгучна маліцца глыбокімі цёмнымі вачыма, 
каб ён прыйшоў; але за ўвесь час ён змог да яе дацяг-
нуцца, толькі каб перадаць саколку, у якой ёй стала 
цяплей; аднойчы мама ўбачыла на ёй гэтую белую са-
колку з доўгімі рукавамі і вырашыла, што прынесла яе 
надоечы, адшукаўшы ў царкве ў кучы вопраткі; толькі 
дзяўчынка ведала, што саколка насамрэч ёй дасталася 
ў сне, але гэта мала што змяняе; яе юнае цела, яе юныя 
грудзі, шаўковыя чорныя валасы, уся існасць дрыжыць 
холадам і імкнецца да светлавалосага хлопчыка; ёй дзе-
вяць — яна ведае, што ён ёсць і ёй холадна; ёй дзесяць — 
яна яго бачыць і ўсім сэрцам кліча, седзячы ў споднім на 
траве; ёй адзінаццаць — яна бачыць, як ён да яе імкнец-
ца; ёй дванаццаць — яна выразна ведае, што кахае яго: 
яна ведае: ён будзе першым і апошнім, як альфа і амега; 
ёй — трынаццаць, яна нарэшце апранутая ў ягоную са-
колку, але ўсё адно самотная; вечар павольна аддаецца 
ў дужыя, далікатныя і гарачыя рукі ночы, раствараецца 
ў цёмных абдымках; дзяўчынка ў ложку, яна накрытая 
амаль з галавой, сэрца, як звычайна, часта б’ецца ў ча-
канні новай сустрэчы з гэтым бялявым хлопчыкам ці 
ўжо і не хлопчыкам — падлеткам; яна ўжо другі год п’е 
снатворнае, каб хутчэй засынаць і даўжэй спаць, баць-

кі лічаць, што яна проста 
гультайка, бо столькі гадзін 
спіць; яна чакае ліпучых па-
векаў сну; яна чакае, ён так-
сама чакае; яна захутваецца 
ў белую саколку, вось выма-
лёўваюцца тонкія юначыя 
рысы твару, ягонае цела, 
вось яна імкнецца да яго; 
яны абодва за гэтулькі гадоў 
сну амаль наблізіліся адзін 
да аднаго, яшчэ адзін рух — 
і яны дакрануцца адзін да 
аднаго; хлопчык навучыўся 
яе цалаваць, так далікатна і 
тонка, кранаючы дыханнем 
яе скуру; ён паспявае ўзяць 
яе за руку, яна ў ягоных ду-
жых абдымках; ён рве на ёй 
белую саколку з доўгімі ру-
кавамі; прайшло шмат часу, 
ён ужо мужчына, ён ужо 
моцны; яна заўсёды ведала, 
што ён у яе будзе першым і 
апошнім, як альфа і амега, і 
хай жыццё яе будзе зводзіць з рознымі мужчынамі, яе 
каханне заўсёды будзе ў сне; яна прачнулася ад бурнага 
і задушлівага аргазму, з саміх глыбінь Ночы ў зліцці з 
Прыродай; ён прачнуўся; ён нарэшце дацягнуўся да яе, 
ёй нарэшце стала цёпла; яны сталіся альфай і амегай 
адно для аднаго.

СМЕХ
Адэля з’явілася на свет падчас навальніцы, акурат 

праз тры дні пасля трагедыі на Чарнобыльскай АЭС. 
Кажуць, што, калі ўзарваўся рэактар, дзеці плакалі 
кожны дзень, быццам адчувалі, што здарылася штосьці 
непапраўнае. Замест таго, каб заплакаць пасля доктар-
скага плескача па ружовай попцы, Адэля засмяялася, 
ды так мілагучна, так салодка, што сэрцы ў лекара-
акушэра і медсясцёр рассыпаліся на сотні маленькіх і 
звонкіх смяшкоў. Пасля гэтага Адэля ніколі не плакала, 
яна расла і сваім смехам ажыўляла вуліцу і двор у род-
ным Мінску. Яна была пухлявенькай, і ўсё яе дзіцячае 
цела ззяла здароўем. Расла яна ў раёне Шабаны, які меў 
кепскую славу раёна прамысловага, бруднага, бандыц-
кага і неадукаванага, куды нават таксісты не адважвалі-
ся заязджаць па начах.

Неўзабаве наблізіліся школьныя гады. Адэля з нецяр-
пеннем чакала сваёй першай лінейкі, пасля лётала на 
перапынках з хлапчукамі і дзяўчынкамі. Менавіта бес-
турботнасць і прыродная радасць з самых ранніх гадоў 
ратавалі яе ад высмейвання аднакласнікамі і ад расча-
раванняў. Адэлін смех пераважаў розумы шматлікіх 
геніяў, бо ажыўляў шэрую і панурую прыроду і даваў 
людзям нешта падобнае да надзеі.

Адэля расла, яе сцёгны акругляліся, грудзі налівалі-
ся сокам маладосці. Цяжка было не заўважыць, як яна 
чароўна змянялася. Смех дзяўчыны па меры сталення 
ўжо не выглядаў такім бестурботным і лагодным, але 
ён абуджаў запал, ператвараўся ў прыладу кахання, у 
юрлівасць, якая дазваляла маніпуляваць мужчынамі. 
Адэля раптам зразумела, што інтэлект альбо талент не 
настолькі важныя, як тое, што звонку ўкладзена ў цябе 
Матухнаю-Прыродаю, калі варта толькі ўсміхнуцца, і 
мужчыны губляюць розум за лічаныя секунды.

Менавіта з такімі думкамі Адэля расла да дзявятага 
класа. Пасля, кінуўшы вучобу, яна пераехала да свайго 
дваццаціпяцігадовага каханка, даволі паспяховага су-
працоўніка кансалтынгавай кампаніі. Ён кахаў Адэлю 
па-вар’яцку, самааддана, з трымценнем. Ён забываўся 
пра ўсё на свеце, як толькі бачыў яе стройнае цела, ма-
ладыя і пругкія грудзі, чуў яе пералівісты смех.

Але, на жаль, каханню Адэлі не быў наканаваны доўгі 
век, яно пачало згасаць — і нават не з яе боку, а з боку 
каханка. І цела Адэлі, і прыцягальны смех з цягам часу 
зрабіліся будзённымі, побытавымі. Дзяўчына вымуша-
на была вярнуцца дахаты, у Шабаны.

Яна з дзяцінства верыла ў перавагу цела над розумам, 
і тут раптам яе пачалі адольваць сумненні. Седзячы ў 
сваім дзіцячым пакоі, Адэля ўпершыню за жыццё за-
плакала. Слёзы, разам з усхліпамі, сцерлі ўсмешку, пры-
душылі непаўторны смех.

Каханак больш ніколі не тэлефанаваў, ператварыўся 
ў «былога». Магчыма, ён кахаў толькі яе цела, магчыма, 
гэта было проста часовым захапленнем, у якім перава-

жалі запал і жарснасць, а зусім не каханне дзеля кахан-
ня — пачуцця адкрытага, амаль біблейскага, якое ўсё 
трывае і ўсё даруе, проста за тое, што ты такі, які ёсць.

Адэля пачала часта наведваць свой двор і вечары пра-
водзіць сярод юрлівых і бесталковых падлеткаў, якія, 
акрамя заплёўвання асфальту шалупіннем ад семак і 
бясконцага праслухоўвання хамскага шансону, больш 
нічога ў жыцці не рабілі. Адэля адразу для іх стала не-
прывабнай, і яны вырашылі, што яна проста «тупая 
баба», магчыма, не разгледзеўшы яе ўнікальнасць.

Яна таксама палюбіла лузгаць семкі і прызвычаілася 
слухаць бандыцкі шансон з мабільніка. Паступова мі-
нулае сцерлася з памяці, і ў дваццаць гадоў, напіўшыся, 
яна пераспала з адным з мясцовых, пасля чаго пайшла 
пагалоска, што яна — прастытутка, бо той хлопец на-
плявузгаў пра дзяўчыну шмат лішняга.

Адэля раптам усвядоміла, што яе жыццё няўхільна і 
да таго ж бязладна цягнецца да старасці і смерці. Неча-
кана для сябе самой яна вырашыла знайсці працу. Але 
як адшукаць прыстойнае месца, калі ў цябе толькі дзе-
вяць класаў адукацыі? І Адэля, пазычыўшы ў бацькоў 
грошы, выправілася ў суседні пад’езд да бабкі Дабра-
дзеі, што прыгандлёўвала паношанай вопраткай, якую 
часта збірала па розных цэрквах у Мінску.

Пакорпаўшыся ў старэчых сховах, яна знайшла для 
сябе неблагую зялёную міні-спадніцу, праўда, крыху 
завялікую. Спадніца апынулася ў Мінску разам з гу-
манітаркай са швейцарскага Берна. Яе ў свой час на-
сіла Караліна, дзяўчына ўзросту Адэлі. Прыехаўшы з 
чэшскага горада Брно ў Прагу, Караліна вучылася там 
ва ўніверсітэце. Яна спасцігала філасофію і культуру, 
хацела стаць мастацтвазнаўцай. Мары яе здзейсніліся 
праз чатыры гады, калі яна вярнулася ў родны Брно і 
неўзабаве адкрыла там прыватную галерэю.

Дома Адэля падшыла зялёную міні-спадніцу і, абы-
шоўшы за два тыдні мноства кампаній, фірм, заводаў 
і розных прадстаўніцтваў, нарэшце прыняла прапано-
ву Мінскага аўтобуснага парка. Яна пачала прадаваць 
квіткі і праязныя ў аўтобусе нумар васямнаццаць, на 
вядомым у сталіцы маршруце, які меў канчатковым 
прыпынкам Абласную псіхіятрычную лякарню, назва-
ную ў народзе «Навінкамі» ў гонар суседняй вёскі.

Сказаць, што Адэля за час працы на гэтым маршруце 
пабачыла шмат розных людзей — значыць не сказаць 
нічога. Як ні дзіўна, менавіта тут да яе вярнуўся былы 
смех, які адразу перайначыў дзяўчыну, зрабіўшы не 
проста шараговай кантралёркай аўтобуса.

Зялёная міні-спадніца адкрыла для яе цэлы свет. Адэ-
ля раптам зразумела, што не толькі цела можа быць 
прывабным, а смех — узбуджальным, але і шмат што за-
лежыць ад таго, як і ў што ты апранаешся. Ногі дзяўчы-
ны насамрэч былі шыкоўнымі, і міні-спадніца толькі 
падкрэслівала іх прыгажосць.

Такім чынам, Адэля знайшла сваё месца ў Гісторыі 
Сусвету. Яна зразумела, у чым заключаецца шчасце. 
Прадаючы талончыкі ў аўтобусе нумар васямнаццаць, 
час ад часу пакідаючы свой нумар тэлефона нецвяро-
зым пасажырам аўтобуса, яна больш ніколі не ўспамі-
нала сваё ранейшае жыццё. Лузгаючы семкі ў кішэньку 
джута пад апазнавальнай курткай кантралёра-кандук-
тара, яна адкрыта смяялася жыццю ў твар.

Сяргей КАЛЕНДА

Апранутыя апавяданні
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З паэтам Аляксандрам 
Быкавым мы разам вучыліся 
на факультэце журналістыкі 
БДУ. Тады мала хто ведаў пра 
яго паэтычныя здольнасці. 
Цяпер Аляксандр — паэт, 
аўтар шасці кніжак, сябра 
Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
Асабліва памятным для 
яго стаў 2014 год, калі ён 
атрымаў «Залатога купідона» 
за кнігу «За межы круга».

Нарадзіўся Аляксандр Быкаў у Ба-
рысаве. Працаваў трактарыстам, по-
тым карэспандэнтам у шматтыражцы 
завода БАТЭ, кіраваў літаратурным 
аб’яднаннем «Бярэзіна». З 1985 года 
жыве ў Мядзелі, дзе пэўны час пра-
цаваў у раённай газеце «Нарачанская 

зара». Першы вершаваны зборнік паэта 
«Кветка папараць» выйшаў у выдавецт-
ве «Тэхнапрынт» у 2005 годзе з прысвя-
чэннем жонцы Таццяне.

З кагорты аднакашнікаў Аляксандр 
вылучаўся камунікабельнасцю, яскра-
вым трапным гумарам, іранічнымі ка-
ментарамі, якія нікога не крыўдзілі, а 
вельмі часта ратавалі напружаную сіту-
ацыю. Сёння, чытаючы і перачытваючы 
яго кніжкі, я адчуваю іранічныя матывы 
бадай у кожным вершы. Ці не таму вель-
мі лагічным працягам творчых пошукаў 
паэта сталі пародыі на вершы калег па 
пяры.

Паэзія Аляксандра Быкава мае аса-
бісты голас, мелодыку і, што адметна, 
афарыстычную выснову, своеасаблівую 
мараль у завяршальных радках літа-
ральна кожнага верша. Так мала сёння 
творцаў, якія асмельваюцца зрабіць 
выснову напісанаму, падвесці рысу і на-
ват даць параду. А ён рызыкуе, хаця ні 
разу не перайшоў той мяжы, за якой — 
небяспека ператварыцца ў занудлівага 
чытальніка натацый. Нават яго імкнен-
не вырвацца за межы круга ў аднаймен-
най кніжачцы вершаў — не прыклад 
усёдазволенасці, а пакутлівыя пошукі 
ўласнага  шляху, сцвярджэнне сваіх 
ідэалаў, перакананняў, якія ніякім чы-
нам не павінны ўшчамляць інтарэсаў 
іншых. У гэтай далікатнасці, тактоўнас-
ці — не кампраміс, а самасцвярджэнне 
аўтара і лірычнага героя.

Абагаўленне чалавека стваральнай 
працы — гэта па-журналісцку, калі жур-
наліст працаваў шмат гадоў у «раёнцы» 
поруч з героямі сваіх публікацый, ведае 
іх штодзённыя клопаты аб хлебе над-
зённым, іх занепакоенасць заўтрашнім 
днём сваіх дзяцей, лёсам шматпакут-
лівай малой радзімы. Яго патрыятызм 
не пафасны, а вельмі канкрэтны. Гэта 

не ідэалогія, а пачуцці. Матывы малой 
радзімы з яе спрадвечнымі праблемамі 
прагучалі ў ранніх вершах:

Вёска справы не пакіне,
Хай абрынецца Сусвет.
Па адвечнай каляіне
Там усё ідзе як след…
А затым, ужо мацнейшым гукам, 

з’яўляюцца ў новых, выспелых, з набыт-
камі досведу і майстэрства, радках:

І недзе там, дзе зорак стос
Хавае тайны,
Шлях пракладзе зноў да нябёс
Араты дбайны.
Яшчэ адно захапленне, якому да ня-

даўняга часу Аляксандр аддаваўся з 
апантанасцю, — марафон. Ці не таму ён 
некалі абраў менавіта бег, што ў гэтым 
відзе спорту яму бачыліся агульныя з 
паэтычнай творчасцю пакуты і асалода 
ад чарговай перамогі.

Найбольш праяўляюцца паэтычныя 
здольнасці Аляксандра Быкава ў любоў-
най лірыцы. Хаця іншы раз узнікаюць 
матывы непаразумення, расчаравання і, 
тым не менш, у яго творчасці, як і аднай-
меннай кнізе «І тым не менш», каханне 
перамагае і дае надзею ўсім закаханым:

Яшчэ нас напаткаюць крыгаломы
І ў небе заспяваюць жаўрукі.
І недзе там, за рысай невядомай,
Ізноў тваёй я папрашу рукі!
Нядаўна паэт адзначыў 65-годдзе. 

І гэты юбілей як чарговая жыццёвая 
справаздача. Нядаўна ў Аляксандра 
Быкава выйшла кніжка вершаў «Бары-
саўскі тракт». Гэта даніна ўдзячнасці 
месцу свайго нараджэння, гораду, дзе 
прайшлі найлепшыя гады дзяцінства, 
юнацтва.

Ала СТРАШЫНСКАЯ

Поруч са сваімі героямі

Выдавец — А. Хахол. Адрас 
— Баранавічы. Афармлен-

не належыць В. Шацерніку. Друк 
лічбавы. Наклад — 99 асобнікаў. 
Аўтарам тэксту «Літаратурная 
Слонімшчына» з’яўляецца Сяр-
гей Чыгрын — вядомы ў Белару-
сі краязнаўца, публіцыст, паэт, 
перакладчык, драматург, аўтар 
шматлікіх кніг.

Чые партрэты ўвайшлі ў набор 
паштовак? Паэтэсы Валянціны 
Ададуравай (1941—1995), якая 
нарадзілася ў вёсцы Хадзявічы 
Слонімскага раёна. Працавала 
настаўніцай на Зэльвеншчыне. 
Пры жыцці выдала ўсяго адзін 

паэтычны зборнік — «Глыбінка» (1994). Паэта Анатоля Іверса 
(1912—1999), які нарадзіўся на Слонімшчыне, у вёсцы Чамя-
ры. Вучыўся ў Віленскай, Клецкай і Навагрудскай гімназіях. 
Выдаў зборнікі паэзіі «Песні на загонах», «З пройдзеных да-
рог», «Жыву ў бацькоўскім краі», «Прыдарожныя сосны», 
«Травень» і інш. Паэта Алеся Сучка (1916—1993), чыя радзі- 
ма — Чувашыя, дзе бацькі былі ў эвакуацыі ў час Першай Су-
светнай вайны. Працаваў у раённай газеце, старшынёй сель-
савета, на чыгуначнай станцыі Азярніца. У 2012 годзе выйшла 
кніга А. Сучка «Захацелася шчасця».

Паэта, празаіка, перакладчыка, літаратуразнаўцы, док-та-
ра філалагічных навук, прафесара Алега Лойкі (1931—2008). 
Родам славуты літаратар са Слоніма. Пры жыцці напісаў і 
выдаў 101 (!) кнігу паэзіі, перакладаў, літаратурна-крытыч-
ных і літаратуразнаўчых зборнікаў, манаграфій. За раман-эсэ 
«Францыск Скарына, або Сонца маладзіковае» быў адзнача-
ны Дзяржаўнай прэміяй Беларусі. Паэта і краязнаўцы Васіля 
Супруна (1926—2007) са слонімскай вёскі Глоўсевічы. Вы-

даў кнігі «Крык», «Рэха абуджаных дзён», «За смугою часу», 
«Жыць для Беларусі»… Літаратуразнаўцы, фалькларыста, 
этнографа, краязнаўцы Янкі Саламевіча (1938—2012), аўтара, 
збіральніка легендарнага «Слоўніка беларускіх псеўданімаў 
і крыптанімаў XVI—XX стст.». Нарадзіўся Янка Саламевіч у 
вёсцы Малая Кракотка Слонімскага раёна. Паэта, празаіка, 
публіцыста Івана Сяргейчыка (1949—2006), родам з Зэльвен-
шчыны. Двойчы ваяваў у Афганістане. Аўтар кнігі «Горкі пыл 
Гіндукуша» (1991).

Паэта Сяргея Дарожнага (1909—1943), які выдаў шэраг па-
этычных зборнікаў. У 1936 годзе быў рэпрэсіраваны. Памёр 
у Камсамольску-на-Амуры. Паэта Гальяша Леўчыка (1880—
1944) са Слоніма. Друкавацца пачаў у «Нашай ніве» ў 1908 
годзе. У 1912 годзе выдаў кнігу вершаў «Чыжык беларускі». 
Паэта, літаратурнага крытыка, літаратуразнаўцы, доктара 
філалагічных навук Міколы Арочкі (1930—2013), які нарад-
зіўся ў слонімскай вёсцы Вецявічы. Напісаў і выдаў дзясят-
кі кніг паэзіі, прозы, перакладаў, літаратурна-крытычных і 
гісторыка-літаратурных артыкулаў. Паэта, літаратуразнаўцы, 
кандыдата філалагічных навук, аўтара некалькіх кніг Івана 
Чыгрына (1931—2006) з вёскі Чамяры. Пісьменніка Кандрата 
Лейкі (1860—1921). У 2015 годзе ў Мінску пабачыла свет кніга 
яго выбраных твораў «Пан Трудоўскі».

Выданне слонімскіх паштовак — добры прыклад для філа-
картычнай руплівасці ў іншых рэгіёнах нашай краіны. Такія 
праекты патрэбны і дзеля ўшанавання памяці, і дзеля таго, каб 
у школы, іншыя адукацыйныя і выхаваўчыя інстытуты пас-
тупалі выразныя ілюстрацыйныя матэрыялы. Такія паштоўкі 
могуць быць добрым суправаджэннем у выкладанні белару-
скай літаратуры. Увага да рэгіёназнаўчых, мясцовых акаліч-
насцяў заўсёды спрыяе пашырэнню цікаўнасці у авалодванні 
тым ці іншым прадметам. Сяргей Чыгрын зрабіў выключна 
важную справу, ніколькі не меншую за напісанне кнігі.

Кастусь ЛЕШНІЦА

Калекцыя  партрэтаў
Невялікім накладам выдадзены набор паштовак «Пісьменнікі слонімскай зямлі» —  

4-ы выпуск з серыі «Мая малая радзіма»

Твары,   
назвы,  

вокладкі
Штогод выходзіць мноства 
кніг. Шмат з іх — добрыя і 
вартыя ўвагі, але перачытаць 
усе нават на працягу года 
надзвычай складана. 
Аднак камусьці ўсё ж такі 
даводзіцца гэта зрабіць, 
каб пасля адзначыць самыя 
годныя. Ва ўсякім разе, журы. 

Вынікі любога конкурсу могуць быць 
спрэчнымі, але яны каштоўныя хаця б 
тым, што дазваляюць убачыць літаратур-
ны працэс у тварах, назвах і вокладках.

На мінулым тыдні сталі вядомыя 
вынікі Прэміі Гедройца — адной з 
найбольш заўважных прэмій у галіне 
літаратуры. Прэмія імя Ежы Гедрой-
ца ўручаецца з 2012 года за найлепшую 
кнігу мастацкай або дакументальнай 
прозы на беларускай мове. У склад журы 
Прэміі Гедройца ўвайшлі культуролаг, 
крытык, эсэіст Максім Жбанкоў, літара-
турны крытык, літаратуразнаўца Жана 
Капуста, паэтэса, перакладчыца, аргані-
затарка культурніцкіх праектаў Марыя 
Мартысевіч, літаратуразнаўца Анжэла 
Мельнікава, празаік, літаратуразнаўца 
Алесь Пашкевіч, празаік, архівіст, літа-
ратуразнаўца Ганна Севярынец. З 34 на-
мінантаў вылучылі спачатку доўгі спіс з 
дванаццаці твораў, а пасля кароткі спіс — 
шэсць кніг: «Поўня» Міхала Андрасюка, 
«Садомская яблыня» Алены Брава, «Ча-
сам панкі паміраюць» Сяргея Календы, 
«Libido» Ільі Сіна, «Вяртанне Ліліт» Юліі 
Шаровай, «Падарожжа ў БНР» Сяргея 
Шупы.

Цырымонія ўзнагароджання адбылася 
ў прасторы ZAL#2 Палаца мастацтваў. 
Перад тым, як назваць імёны, арганіза-
тары прэміі правялі дыскусію пад на-
звай «Культура як геапалітыка: вектары 
спадчыны Ежы Гедройца». Па традыцыі 
перад узнагароджаннем арганізатары па-
казалі буктрэйлеры па кнігах фіналістаў.

Падчас цырымоніі ўпершыню была 
ўручаная ўзнагарода ў намінацыі «Вы-
бар Алексіевіч». Нобелеўская лаўрэатка 
выбірала найлепшую кнігу сярод фі-
налістаў. Пераможцам у намінацыі стаў 
Сяргей Календа з кнігай «Часам панкі 
паміраюць». Трэцяе месца ў прэміі «за 
глыбіню сацыяльнай дыягностыкі срод-
камі мастацкай літаратуры» заняла кніга 
«Садомская яблыня» Алены Брава. Пры-
зам для яе стане стварэнне аўдыякнігі 
па творы. Другое месца «за адметную 
інтэрпрэтацыю нацыянальнай міфапаэ-
тычнай традыцыі» было аддадзена кнізе 
Міхаіла Андрасюка «Поўня». У якасці 
прыза аўтар атрымае права на творчы ад-
пачынак у Балтыйскім цэнтры пісьмен-
нікаў і перакладчыкаў. Пасля шматлікіх 
прамоў і падзяк інтрыга нарэшце рас-
крылася. Пераможцам сёлета стаў раман 
Ільі Сіна «Libido». Узнагарода ўручана 
«за канцэптуальнае ўвасабленне светаад-
чування сучаснага грамадства і эфектыў-
нае выкарыстанне авангардысцкіх тэхнік 
пісьма». Імя пераможцы назваў лаўрэат 
Прэміі Гедройца-2018 Уладзімір Арлоў, 
які атрымаў прэмію за кнігу «Танцы над 
горадам».

Дар’я СМІРНОВА
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Новы сімвал Івацэвічаў.

Зямля пад белымі крыламі

Ужо пяць стагоддзяў клапатлівыя буслы майстру-
юць тут на стрэхах гнёзды, гарэзлівыя вясёлкі раз-

малёўваюць пасля дажджу гарызонты, а паўнаводныя 
Грыўда і Шчара глядзяцца ў нябёсы... Сотні вачэй за-
сяроджана скіраваны ўвысь, на тварах — пяшчота, ра-
дасць, замілаванне, у сэрцах — незвычайнае ўзрушэнне, 
пад’ём. І надзея... Залацістая пяцьсотка з жоўтымі і 
зялёнымі паветранымі шарамі велічна ўздымаецца ў 
неба, плывучы па хвалях ласкавага гуллівага ветру, 
аддаючыся ў цёплыя абдымкі белых аблокаў, — яшчэ 
доўга будуць успамінацца ўрачыстыя імгненні з нагоды 
500-гадовага юбілею горада Івацэвічы. 

ЦЭНТР АДМЕТНАСЦЕЙ
Упершыню ў пісьмовых крыніцах Івацэвічы згадва-

юцца ў 1519 годзе. Належалі Юндзілам, з 1654-га вя-
домы як маёнтак, з 2-й паловы XVI ст. — у Слонімскім 
павеце Навагрудскага ваяводства ВКЛ. У канцы XIX ст. 
тут былі бровар, цагельня, сукнавальня, вадзяны млын.

У Беларусі, вядома, шмат адметных месцаў, ды ў зямлі 
Івацэвіцкай — асаблівая прыгажосць. Чаго каштуе 
толькі Палац Пуслоўскіх (рэстаўрацыю якога пла-
нуюць скончыць да 2020 года) з музеем-сядзібай 
Тадэвуша Касцюшкі, які тут нарадзіўся (за мінулы 
год гэтае месца наведала больш чым 35 тысяч ту-
рыстаў). А яшчэ — былая сядзіба Юндзілаў (цяпер 
чакае рэстаўрацыі), паштовая станцыя Няхача-
ва — помнік грамадзянскай архітэктуры позняга 
класіцызму, мемарыяльны комплекс партызанскай 
славы «Хаваншчына», Выганашчанскае возера 
(сюды едуць «папаляваць» на птушак з фотаапара-
тамі прафесійныя арнітолагі з усёй Еўропы, іншых 
краін замежжа), Агінскі канал, пункт дугі Струвэ — 
сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Тут радзіма знана-
га айчыннага пісьменніка Піліпа Пестрака. Вылу-
чае Івацэвічы і выгаднае геаграфічнае становішча: 
па тэрыторыі раёна праходзіць чыгунка Масква — 
Брэст (пракладзена ў 1871 г.). А захаваная да гэтага 
часу брукаванка ўздоўж чыгункі вяртае ў мінулае.

ПЯЦЬ ВЯКОЎ ГІСТОРЫІ
— Гэта значная падзея не толькі для горада Іва-

цэвічы і Івацэвіцкага раёна, але і для ўсёй Брэсц-
кай вобласці, — адзначыў старшыня Брэсцкага 
абласнога выканаўчага камітэта Анатоль Ліс. — Пяць 
вякоў — салідны ўзрост. Ён сведчыць пра багатую 
гісторыю Івацэвіцкага краю, напоўненую як гераічны-
мі, так і трагічнымі падзеямі, а таксама важнымі датамі 
і ўнікальнымі лёсамі. Горад, які мы бачым цяпер, — за-
слуга многіх пакаленняў — тых, хто ўклаў у сваю малую 
радзіму працу, сілы і таленты, абараняў ад ворага ў су-
ровыя ваенныя гады, будаваў, вучыў і выхоўваў дзяцей 
сапраўднымі патрыётамі роднай зямлі. Радуе, што гэ-
тыя слаўныя традыцыі працягваюцца і сёння. Сучасныя 
Івацэвічы — прыгожы і ўтульны раённы цэнтр нашай 
вобласці, які ўдасканальваецца штодзень.

Анатоль Ліс перакананы, што трэба скарыстоўваць 
турыстычныя магчымасці, спрыяльны інвестыцыйны 
клімат, якімі валодаюць Івацэвічы, каб прымнажаць 
славу роднага краю і Брэстчыны.

— Івацэвічы пачыналіся з невялікага маёнтка на бера-
зе ракі Грыўды, а сёння гэта горад, дзе жыве больш чым 
20 тыс. жыхароў, з развітой інфраструктурай, які цал-
кам адпавядае разуменню еўрапейскага, — адзначыў  
старшыня Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта 
Аляксандр Грыцук.  

Да 500-годдзя Івацэвічаў адкрылі паркавую скульп-
туру: барадатая няясыць з трыма птушанятамі (аўтар 
работы — скульптар з Брэста Алеся Гуршчанкова, ад-
ліваў Уладзімір Бохан з Мінска). Барадатая няясыць 
увасабляе сімвал мацярынскага клопату, усталявана 
скульптура каля ЗАГСа. Ахвотных сфатаграфавацца 
каля крылатага сімвала горада назбіралася цэлая чарга, 
і ўсе хапалі птушку за дзюбку на ўдачу.

Упершыню па цэнтральнай вуліцы Івацэвічаў урачы-
ста пранеслі сцяг раёна, за ім ішлі прадстаўнікі калек-
тываў прадпрыемстваў і навучальных устаноў раёна. 
Такога свята тут не бачылі даўно, былі запрошаны зор-
кі: ансамбль «Песняры», J:МОРС, «БайСіці». Горад за-
красаваў, яшчэ раз даказваючы: малая радзіма багатая. 

ЗАХАВАЛЬНІКУ ЖЫВОГА  
НАРОДНАГА СЛОВА

Ці ведаеце вы, што «на Беларусі пчолы як гусі»? Такое 
ёмкае, адметнае выслоўе не адзінае з тых, якія заната-
ваў нястомны шукальнік народнай мудрасці Івацэвіц-
кага краю, этнограф і краязнаўца, пісьменнік і філолаг 
Алесь Зайка (у гэтым мне давялося пераканацца асабі-
ста, знаёмячыся з яго працамі, калі ён ласкава прымаў 
у госці для інтэрв’ю, а жонка Анатаніна частавала дух-
мянымі пірагамі з бярозавым квасам). Жывая народная 
мова знайшла адлюстраванне ў слоўніку фразеалагіз-
маў Алеся Зайкі. Таксама ў скарбонцы пісьменніка — 
дыялектны, тапанімічны слоўнікі, гісторыя населеных 
пунктаў Івацэвіччыны. Гэтая праца яго ніяк не абця-
жарвала, наадварот: прыносіла радасць, адчуванне вы-
кананага абавязку перад суайчыннікамі, што збераглі ў 

маўленні жывое народнае слова. Падтрымлівалі ў гэтай 
справе яго Зміцер Санько, які заахвоціў да збірання 
выслоўяў роднай Косаўшчыны, а пасля стаў рэдактарам 
кнігі «Прыказак і прымавак… з Косаўшчыны» (Мінск, 
Тэхналогія, 2015). Выказвалі зацікаўленасць у яго края-
знаўчай працы Алесь Разанаў, Мікола Аляхновіч, Вале-
рый Гапееў.

Да 500-годдзя Івацэвічаў прэзентавана новая кні-
га Алеся Зайкі «Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і 
культуры Івацэвіччыны». Яе Зайка рыхтаваў спецыяль-
на да юбілею горада. Але, на жаль, не дачакаўся выхаду: 
пайшоў у вечнасць. Кніга «Крыніцы і вытокі» адметная 
спалучэннем навуковых артыкулаў і аўтарскіх эсэ. Тут 
знайшлі адлюстраванне цікавыя падзеі з гісторыі Іва-
цэвіцкага краю: паўстанне Кастуся Каліноўскага (Шы-
бельная гара ў горадзе вядомая як месца пакарання 
паўстанцаў), «мядовы бунт» у Любішчыцах… А як звя-
заны з гэтай мясцовасцю Рыгор Шырма, Усевалад Ігна-
тоўскі, Міхал Гамаліцкі?.. Карацей кажучы, фактычны 
матэрыял выдання ўражвае. 

НАСУСТРАЧ БРЭНДАМ
Кожная мясцовасць па-свойму ўнікальная. Але як зра-

біць гэтую ўнікальнасць прыцягальнай для турыстаў? 
Як развіць брэнд? У рамках святкавання 500-годдзя Іва-
цэвічаў стартаваў праект «Капітал месца», арганізаваны 
Асацыяцыяй абароны інтэлектуальнай уласнасці «Бел-
Брэнд» пры падтрымцы Івацэвіцкага райвыканкама і 
Пасольства Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь: 
юныя даследчыкі з усёй Беларусі на каворкінгу прапа-
ноўвалі шляхі развіцця брэндаў на аснове гісторыка-
культурнай спадчыны.

— Івацэвіцкая зямля — куток гістарычны: тут шмат 
адметных месцаў, — лічыць першы сакратар Брэсцкага 
абласнога камітэта ГА «Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі» Юрый Сегенюк. — Таму знамянальна, што пра-
ект «Капітал месца» пачынаецца ў Івацэвічах: тут многа 
рэсурсаў, што можа прыцягнуць карысных партнёраў.

Івацэвіцкі раён цікавы з пункту гледжання стварэння 
новых брэндаў. Так, прывабліваюць гасцей з усёй краі-
ны, становяцца брэндавымі такія мерапрыемствы, як 
«Целяханскі бічаўнік», «Выганашчанская фартэцыя», 
свята ў Аброве «Намскі Вялікдзень» (яно занесена ў спіс 
нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь).

Плённыя ідэі прапанавалі на каворкінгу юныя даслед-
чыкі. Уразіў крэатывам і смелай распрацоўкай свай-
го праекта Данііл Вайцешык, у мінулым вучань Ліцэя 
Івацэвіцкага раёна, а цяпер студэнт БДУІР. Ён стварыў 
мадэль бескалектарнага магнітна-левітацыйнага со-
нечнага матора. Паколькі энергетычныя рэсурсы зямлі 
абмежаваны, Данііл задумаўся пра іх рацыянальнае вы-
карыстанне. 

Перспектыўны праект у Станіслава Ратахіна і Юліі 
Якушавай, вучняў 9 класа сярэдняй школы № 3 Івацэ-
вічаў: яны стварылі вэб-сайт «Турыстычны даведнік. 
Івацэвіцкі край» (tourism.rooivacevichi.gov.by) і так па-
пулярызуюць турыстычны патэнцыял рэгіёна. Дарэчы, 
на Рэспубліканскім маладзёжным фестывалі-конкурсе 
«Медыясфера-2019» Станіслаў Ратахін і Юлія Якушава 
сталі лаўрэатамі дыплома ІІ ступені і прыза сімпатый 
гледачоў.

Мікіта Бянько, вучань 8 класа Косаўскай сярэдняй 
школы, зацікавіўся развіццём робататэхнікі. Для набыц-
ця практычных навыкаў у асваенні робататэхнікі ў сваім 
прекце «Праграмаванне Arduino» Мікіта прапануе вы-
карыстоўваць электронную мантажную плату Arduino. 
З яе дапамогай можна ствараць і кіраваць рознымі 
праектамі, такімі як датчык руху, тэмпературы, ціску. 
Arduino — інструмент для праектавання электронных 
канструкцый, які ўзаемадзейнічае з наваколлем больш 
шчыльна, чым персанальныя камп’ютары.

НІЦІ ПАЭЗІІ
А д м ы с л о в а я 

творчая нота 
свята 500-годдзя 
Івацэвічаў — літа- 
ратурны фесты-
валь «Ніць». Вы-
ступленні паэтаў 
і пісьменнікаў — 
як вандроўка ў 
прыгожую краі-
ну вобразнасці і 
натхнення. Пры 
падтрымцы Аса-
цыяцыі абароны інтэлектуальнай уласнасці ў святка-
ванні 500-годдзя горада Івацэвічы прыняў удзел Тэатр 
паэзіі Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьмен- 
нікаў Беларусі. «Наша пісьменніцкая арганізацыя ак-
тыўна супрацоўнічае з арганізацыяй “БелБрэнд”, — 
адзначыў падчас свята старшыня Мінскага гарадскога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі паэт Мі-
хась Пазнякоў. — Мы ўдзячны, што “БелБрэнд” 
дапамагае нам расціць юныя таленты. Праекты 
“БелБрэнда” накіраваны на росквіт нашай культу-
ры, каб мы ганарыліся нашай цудоўнай Беларуссю».

 Неверагодная дзея разгарнулася ў зале Івацэвіц-
кага Дома культуры. Аматарам высокага мастац-
кага слова былі прадстаўлены спектаклі Тэатра 
паэзіі. У першым — «Радзіма наша — Беларусь» — 
прэзентавалі творы класікаў Максіма Багдановіча і 
Янкі Купалы, а таксама Міхася Пазнякова, Анатоля 
Аўруціна і Таццяны Жылінскай. Шчырасць і арты-
стызм дарылі мастацкі кіраўнік Тэатра паэзіі, ар-
тыстка эстрады Вольга Багушыньска, юны артыст, 
уладальнік Гран-пры конкурсу чытальнікаў паэзіі 
Роберт Багушыньскі, а таксама Міхась Пазнякоў і 
Таццяна Жылінская. Другі спектакль быў прысве-
чаны творчасці сучаснай паэтэсы Лізаветы Палеес 
(аўтар і рэжысёр спектакля — Святлана Яфрэмава). 
На сцэне непераўзыдзена ігралі Вольга Багушынь-
ска, Святлана Яфрэмава і Лізавета Палеес.

УЗНЯЦЦА Ў АБЛОКІ
Прытым рознымі спосабамі, але ў любым выпадку 

рамантычнымі: на паветраным шары ці на самалёце АН-2. 
Вось такі падарунак Івацэвічам на 500-годдзе! З вышыні 
птушынага палёту горад убачыш не кожны дзень! Увогу-
ле, дух займала ад безлічы цікавінак на свяце: тэатраліза-
ваныя дзеі, эстрадна-танцавальная праграмы, лазернае 
шоу пра гісторыю Івацэвічаў, шэраг спартыўных мера-
прыемстваў на «Кляноўцы-Арэне», пленэр юных маста-
коў, свята кнігі каля цэнтральнай бібліятэкі «Горад, які 
чытае» і як кульмінацыя — яркі феерверк.

Палац Пуслоўскіх у выцінанцы, завушніцы з бісеру… 
А сукенка з… саломкі? Для майстрыхі па саломапля-
ценні Валянціны Абрамчук з Целяхан, якая вырабляе 
такія цуды, падуладна любая «саламяная» задума (што і 
можна было заўважыць па экспазіцыі на кірмашы).

А каравайнае мастацтва! Ад маляўнічасці карава-
яў з сімволікай 500-годдзя Івацэвічаў захоплівала дух! 
Трох-, чатырох-, пяціярусныя «пекарскія скульптуры» 
з матывамі 500-годдзя горада і цэлае каравайнае дрэва 
выклікалі ўзнёслыя эмоцыі і воклічы. Ды з’есці такую 
прыгажосць наўрад ці адважышся: сапраўдная каравай-
ная казка!

Кірмаш рамёстваў прадэманстраваў, што народная 
творчасць паспяхова адраджаецца, мацуе аснову дэ-
каратыўна-прыкладнога мастацтва, якое расквечвае 
нашы будні і вабіць аматараў аграэкатурызму. Выста-
вачныя экспазіцыі народных умельцаў паказалі мяс-
цовыя самабытныя рысы, непаўторныя лакальныя 
адметнасці ў народных звычаях. Ці не на гэтым якраз 
грунтуецца духоўная і матэрыяльная культура рэгіёна?

І ПРЫЗНАЦЦА Ў ЛЮБОВІ…
Роднаму краю, як гэта робіць сваёй творчасцю Ана-

толь Галушка, член Сусветнай арганізацыі мастакоў-
інвалідаў, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, які за 
поспехі ў грамадска-культурнай дзейнасці, за развіццё 
культуры і мастацтва атрымаў на свяце званне «Ганаро-
вы грамадзянін Івацэвіцкага раёна». Мастак-самавучка 
з прычыны траўмы пазваночніка піша карціны лежачы, 
а пэндзаль трымае ў зубах. Да кожнай карціны Анатоль 
стварае чатырохрадкоўе — і гэта вылілася ў паэтыч-
ную творчасць (зборнікі «Сляды на пяску» і «Яблычны 
Спас»):

Зямелька мая, слязінка мая,
Ты — дадзены лёс мне, Святое прычасце.
Як птушка з далёкага выраю, я
Імкнуся сюды, дзе зведана шчасце.
Анатоль Галушка перакананы: добрыя справы вярта-

юцца шчодрымі набыткамі. Дык няхай свята 500-годдзя 
Івацэвічаў запаліць новыя светлыя надзеі: каб нашы на-
шчадкі пускалі ў неба ўжо 2 пяцьсоткі з паветранымі 
шарамі!

Наталля СВЯТЛОВА, фота аўтара

Узляцець  над  Грыўдай
Як 500-гадовыя Івацэвічы ўзрасталі ў пакаленнях
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Беларускі скульптар Андрэй Аста-
шоў знаёмы гледачам рэзананснымі 

праектамі, якія некалькі гадоў запар ад-
крываліся на лакацыях вялікіх сталічных 
гатэляў. Гэтым разам творца ў прамым 
сэнсе здзівіў аматараў скульптуры, прэ-
зентаваўшы новы аўтарскі праект «Таям-
ніцы Мінатаўра» ў Мастацкай галерэі імя 
Міхаіла Савіцкага. Сусветная прэзента-
цыя скульптур з гэтай серыі паспяхова 
стартавала вясной 2019 года ў Маскве і 
Монтэ-Карла.

Андрэй Асташоў — адзін з самых па-
спяховых і запатрабаваных беларускіх 
скульптараў — ужо некалькі дзесяцігод-
дзяў звяртаецца ў сваёй творчасці да мі-
фалогіі. У новым выставачным праекце 
цэнтральным для скульптара стаў вобраз 
чалавека-быка — Мінатаўра, сына юнай 
Пасіфаі. Выбар персанажа абсалютна не 
выпадковы. Фізічная гібрыднасць, філа-
софская дваістасць сутнасці Мінатаўра 
перасякаюцца са стылем вобразнасці са-
мога майстра, у творчасці якога перапля-
таюцца элементы розных мастацкіх моў, 
культурных эпох і геаграфічных прастор. 
Аўтару стала цікава выказаць ідэю не-
падзельнасці жывёльнага і чалавечага, 
інстынктыўнага і інтэлектуальнага, ця-
леснага і духоўнага, рэалізацыю чаго ён 
ператварыў у займальны пластычны экс-
перымент.

— Працаваць з міфамі я спрабаваў 
даўно, але выкладчыкі раілі не брацца за 
гэтую тэму, — расказаў мастак. — Калі 
стаў дарослы, падумаў: а чаму б і не. Ёсць 
сур’ёзныя, а ёсць несур’ёзныя мастакі. Я, 
хутчэй, адношуся да другіх. Успомніце, 
як малююць дзеці: вось хачу і намалюю. 
Творчасць — гэта гульня, лёгкасць. А гле-
дачу якраз і хочацца гэтага адчування. 
Таму мы будуем творчы пасыл у дыялогу. 
Выстаўка складаецца з работ, створаных 
за апошнія гады. Усе творы аб’яднаны 
адной нябачнай ніткай, якая і стала 
правадніком у чароўны свет скульп- 
тур. Ведаеце, я не люблю расказваюць, 
як стваралася тая ці іншая работа. Мне 
здаецца, гэта лішняе. Бо ёсць скульптура, 

якая ўсё скажа 
сама. Камусьці 
яна адкрыецца 
больш, камусь-
ці — менш. Але 
ведаю дакладна, 
што кожны чала-
век напіша свой 

непаўторны аповед. Часцяком менавіта 
мая гісторыя стварэння твора аказваец-
ца самай прымітыўнай і нецікавай. Таму 
лепш я прамаўчу і аддам гэтую справу на 
суд народнага журы.

Аўтарская інтэрпрэтацыя міфа пра 
Мінатаўра не прэтэндуе на энцыклапе-
дычнасць, у ёй няма даслоўна перакладу 
сюжэта. Мастак працуе ў адмысловым 
метафарычным полі, дзіўным чынам спа-
лучаючы міф з індывідуальнай аўтарскай 
гісторыяй. Гледачам прапануецца адчуць 
сябе Тэсеем у гасцях у Мінаса, калі ён 
блукаў па Кноскім лабірынце. Толькі 
трэба не забыцца пра ўнутраны голас, 
пачуцці і эмоцыі, летуценні і фантазіі. 
Бо галоўнае ўражанне ад работ Андрэя 
Асташова — не толькі тое, што бачыш, 
але і тое, што адчуваеш падчас сузірання 
скульптуры. Мастацкая рэальнасць кож-
най кампазіцыі адкрыта для гледачоў, 
што дае магчымасць стаць удзельнікам 
творчых падзей, псіхалагічна паглыбіцца 
ў твор і знайсці ключ да таямніцы.

Андрэй Асташоў прапануе гледа-
чу быць яго суаўтарам, які ў жаданні 
зразумець сэнс работы можа зрабіць 
самастойную інтэрпрэтацыю аўтарскай 
ідэі, па-рознаму расшыфраваць кан-
цэпцыю твораў. Падчас прагляду работ 
глядач нечакана апынаецца на лесвіцы 
інтрыгі, цесна звязанай з пачуццём ціка-
васці і захаплення, там жа ён і разумее, 
што Андрэй Асташоў — не толькі скульп- 
тар, але і добры апавядальнік, які ведае, 
як зачапіць мастацкім кантэкстам.

— У маім творчым жыцці галоўны 
крытык — гэта я сам, — адзначыў Андрэй 
Асташоў. — Калі мяне крытыкуе хтось-
ці з боку, часта здаецца, што не пра тое 
гаворка, не на тым акцэнты зробленыя. 
Цікава, але мае работы глядач альбо цал-
кам прымае, альбо цалкам адхіляе. Мяне 
альбо хваляць, альбо лаюць. Сярэдзіны 
няма. Самы насцярожаны глядач, на мой 
погляд, заўсёды быў і застаецца ў Еўропе: 
там чымсьці здзівіць вельмі складана. У 
Італіі людзі таксама распешчаны скуль-

птурай. Добра прымаюць мае творы ў 
Кітаі. Але больш за ўсё маю скульптуру 
чакаюць і разумеюць землякі, браты-сла-
вяне.

Эстэтыка скульптара нагадвае казач-
нае падарожжа. У яго работах можна 
заўважыць уплыў нямецкай готыкі і 
бенінскай бронзы, эліністычных статуэ-
так і інданезійскага тэатра ценяў, нават 
карцін Ганса Рудольфа Гігера і фанта-
стычных блакбастараў Джорджа Лукаса 
і Рыдлі Скота. Яго задумлівыя і лету-
ценныя героі засяроджаны на сабе, нібы 
адмаўляюцца ад таго, што адбываецца 
навокал.

— Калі шчыра, да гэтага часу не ра-
зумею, што такое быць скульптарам, — 
тлумачыць мастак. — Раней мне здава-
лася, што я вырасту, вывучуся і буду ве-
даць, як усё робіцца. На самай жа справе 
заўсёды, прыступаючы да новай работы, 
адчуваю сябе школьнікам. Я зноў і зноў 
праходжу ўсе этапы навучання і чакаю 
тых запаветных дзесяці секунд драйву, 
калі са мной пачынае гаварыць скуль-
птура.

Андрэй Асташоў дастаткова спецы-
фічна дэманструе жаноцкую прыга- 
жосць. Рамантычнасць яго гераінь цес-
на пераплятаецца з эратычнасцю і спа-
кусай. У сюжэтах майстра выдуманае 
і рэальнае становіцца адным цэлым. 
Можна бясконца разглядаць застылых у 
прасторы прыгажунь, адчуваць іх энер-
гетыку ваяўнічасці.

У выразах твараў прыгажунь-амазо-
нак скульптара вы не знойдзеце чэрст-
васці і жорсткасці. Аўтар аддзяляе іх ад 
стэрэатыпных вобразаў жанчын-дра-
пежніц і надае лёгкасць, вытанчанасць. 
Атлетычны целасклад амазонак таксама 
трансфармуецца: у гераінь адсутнічае рэ-
льефная мускулатура. Адзінае, што надае 
ім сур’ёзны выгляд, — баявая зброя, без 
якой, здаецца, глядач мог бы назіраць аб-
салютна іншы твор мастацтва.

Усе скульптуры праекта «Таямніцы 
Мінатаўра» выкананы ў адной стылісты-
цы. Пераходзячы ад аднаго экспаната да 
іншага, адчуваеш, што патрапіў у фільм, 
дзе жанчыны завалодалі светам і цяпер 
абавязаны захаваць яго вытанчаным і 
прыгожым. Такая мастацкая канцэпцыя 
скульптара дэманструе, наколькі педан-
тычна ён ставіцца не толькі да працэсу 
стварэння скульптуры, але і да выгляду 

іх у прасторы. Увогуле, амаль усе скуль-
птурныя кампазіцыі Андрэя Асташова 
ўніверсальныя. Яны могуць упрыгож-
ваць дарагія інтэр’еры (дарэчы, боль-
шасць твораў аўтара характарызуюцца 
як інтэр’ерная скульптура), гарманічна 
будуць выглядаць у адкрытай прасторы. 
У якасці матэрыялаў для работ аўтар вы-
карыстоўвае камень альбо бронзу.

Андрэй Асташоў — адзіны беларус, 
які ўзяў удзел у міжнароднай выстаўцы 
VIENNAFAIR-2015 у Вене. Першы скуль-
птар, які прадставіў сучаснае айчыннае 
мастацтва ў залах Дзяржаўнага Рускага 
музея Санкт-Пецярбурга. Гэта мастак, 
чые выстаўкі з нецярпеннем чакаюць у 
любой краіне свету, а магнетызм работ 
не можа пакінуць абыякавымі нават са-
мых заўзятых крытыкаў. У 2013 годзе 
беларускі скульптар стаў уладальнікам 
міжнароднай прэміі «Вера» ў намінацыі 
«За шырыню задумы і грандыёзнасць 
увасаблення» па выніках VII Маскоўска-
га міжнароднага фестывалю мастацт-
ваў «Традыцыі і сучаснасць». Гэты факт 
яшчэ раз сведчыць аб прызнанні Андрэя 
Асташова ў свеце і яго моцнай мастацкай 
энергіі, якая спараджае цікавыя праекты.

Вікторыя АСКЕРА, фота аўтара

«Дзеці сонца».

«Юныя драпежніцы».

Art-кірунак

Беларускі мастак Мікалай Мішчанка — прыхільнік 
традыцыйнай мастацкай школы. Ён імкнецца пе-

радаць на палатне ўсю прыгажосць навакольнага свету. 
За гады прафесійнай дзейнасці Мікалай Яўгенавіч ства-
рыў шмат мастацкіх работ, насычаных яркімі фарбамі, 
золатам сонца і святла. Сёлета майстар адзначае 70-год-
дзе. З нагоды юбілейнай даты ў Нацыянальным мастац-
кім музеі Беларусі адкрылася выстаўка аўтара «Дарогаю 
творчасці».

Адным з самых любімых сюжэтаў многіх беларускіх 
мастакоў доўгі час застаецца пейзаж. Здаецца, што ў 
гэтым жанры ўжо нельга сказаць нічога новага: палі, 
ручаі і ўзлескі напісаны шмат разоў. Але актуальнасць 
пейзажу ў сучасным жывапісе невыпадковая. Пра гэта 
якраз і сведчыць творчасць Мікалая Мішчанкі.

За шматгадовую творчую дзейнасць майстар неадна-
разова звяртаўся да розных жанраў і тэхнік выяўленча-
га мастацтва. Сёння ў тэхніцы акварэлі аўтар стварае 
вытанчаныя пейзажы родных мясцін. Падуладная руцэ 
мастака і лаканічнасць ліній малюнка. Дарэчы, за-
цікаўленых гледачоў захапляе яркасць і насычанасць 
яго жывапісных палотнаў.

На выстаўцы прадстаўлены работы, адметныя шмат-
слойнасцю мастацкай задумы, арыгінальнымі кам-
пазіцыйнымі рашэннямі і цікавай тэхнікай. Скрозь 
каляровыя плямы, графічныя лініі прарываюцца новыя 
грані бачання навакольнай рэчаіснасці мінулага і бу-
дучыні. Унікальнасць экспазіцыі абумоўліваюць асоба 
самога аўтара, бясспрэчная рознабаковасць і велізар-

насць яго таленту, віртуознае валоданне тэхнікамі ста-
рой школы. Прадстаўленая ў Нацыянальным мастацкім 
музеі выстаўка Мікалая Мішчанкі — погляд на яго 
творчы шлях, які сведчыць пра бязмежную захопле- 
насць і адданасць майстра мастацтву.

Пільнае вока і творчая натура мастака здольны заўва-
жаць непаўторнасць у чароўным бегу рачулкі на лясной 
палянцы, у магутных дрэвах на ўзлеску, у бясконцых 
клопатах на вуліцах вялікага горада… Таму ўсе карці-
ны аўтара, прадстаўленыя на выстаўцы, звернуты да 
пачуццяў гледача, разлічаны на яго эмацыянальнае 
ўспрыманне. У пейзажах Мікалая Мішчанкі пераважа-
юць лірычныя матывы, іх агульны настрой мажорны і 
ва ўсіх прысутнічае элемент рамантычнай узнёсласці. 
Аднак у той жа час кожная карціна прымушае спыніцца 
і задумацца. І ўражанне ад той ці іншай работы заўсё-
ды будзе адрознівацца, таму што мы глядзім на іх па-
рознаму…

Асаблівае месца ў дзейнасці Мікалая Мішчанка зай-
мае пленэрная праца. У 2003—2010 гадах ён стаў ар-
ганізатарам і ўдзельнікам міжнародных пленэраў, 
прысвечаных памяці класікаў пейзажнага мастацт-
ва: Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, Віталя Цвіркі. Для 
стварэння пленэрных работ Мішчанка наведаў многія 
куткі Беларусі, Расіі, Украіны: Магілёўшчыну, Міншчы-
ну, Цвярскую вобласць, Зауралле, узбярэжжа Чорнага 
і Азоўскага мораў. Асаблівую любоў мастак адчувае да 
родных мясцін і беларускай глыбінкі.

Мікалай Мішчанка нарадзіўся ў Магілёве ў 1949 годзе, 

у 1969-м скончыў Віцебскі педагагічны інстытут, а 
ў 1974-м паспяхова абараніў дыплом па жывапісе.  
Удзельнічаць у выстаўках пачаў толькі ў 2002 годзе. Яго 
работы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі, 
Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, Магілёўскім 
абласным мастацкім музеі, у Буда-Кашалёўскай карцін-
най галерэі, Светлагорскай карціннай галерэі, у прыват-
ных калекцыях Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі.

Вікторыя АСКЕРА

Рамантычная ўзнёсласць
Пейзажы Мікалая Мішчанкі прэзентавалі ў Нацыянальным мастацкім музеі

Ідэі  непадзельнасці
Пластычны эксперымент і элементы розных мастацкіх 

моў у скульптуры Андрэя Асташова
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Беларускі тэатральны рэжысёр, мастацкі кіраўнік 
Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Максіма Горкага Сяргей Кавальчык —яркі 
прыклад асобы, якой цікава працаваць не толькі для 
свайго задавальнення, але і для аўдыторыі. Творца — 
адзін з самых маладых мастацкіх кіраўнікоў тэатра ў 
краіне, але яго досвед у прафесіі ўражвае і зацікаўлі-
вае. Прадумванне якасных пастановак, жаданне ра- 
забрацца ва ўсіх аспектах тэатральнай дзейнасці — 
усё гэта для Сяргея Міхайлавіча не проста словы, а 
задачы і ўстаноўкі, на якіх грунтуецца яго дзейнасць 
у тэатры ўжо шмат гадоў. Сёлета рэжысёру споўніла-
ся 50. І гэта не проста прыгожая дата, а своеасаблівая 
нагода задумацца пра здзейсненае і запланаванае. 
Сяргей Кавальчык шмат аналізуе тэатральны пра-
цэс, думае пра яго актуальнасць і сутнасць у наш час. 
Сваімі думкамі мастацкі кіраўнік горкаўскага тэатра 
падзяліўся з чытачамі «ЛіМа».

ВЯРТАННЕ ДА ВЫТОКАЎ
— На мой погляд, рэжысёр сёння павінен быць не-

заўважны. Менавіта ў пяцьдзясят гадоў я прыйшоў 
да такой думкі. Цяпер мне хочацца сысці ў цень, каб 
вярнуцца да вытокаў. У свой час у мяне быў выпадак: 
я займаўся ў студыі кінаакцёра пры Саюзе кінемата-
графістаў. І неяк хлопцы са студыі папрасілі мяне па-
глядзець сцэну, якую яны павінны былі паказваць 
Віктару Мікалаевічу Бандарчуку. Я паглядзеў і параіў, 
як зрабіць сцэну лепшай. Калі яны паказалі яе, Віктар 
Мікалаевіч іх пахваліў, усе заапладзіравалі. А я атрымаў 
такое задавальненне! Зразумеў, што мне падабаецца 
больш падказваць, як увасобіць ідэю, чым самому яе 
рэалізоўваць. Гэта было ў 1985 годзе, а зараз 2019-ы. І я 
зноў пачынаю вяртацца да тых жа думак. Бо сёння шмат 
рэжысёраў-крыкуноў, якія займаюцца не рэалізацыяй і 
адаптацыяй тэксту аўтара, а крычаць сваімі спектакля-
мі: «Паглядзіце, які я круты! Як жа я ўмею паставіць! 
Які я дасціпны і вынаходлівы!» Такія ўнутраныя кры-
чалкі проста зашкальваюць у многіх спектаклях.

Моднасць стала пераважаць. Тэатр часам сёння 
ўяўляе сабой кітч. Адчуваецца засмечанасць не толькі 
рэжысёрскім, але часам і акцёрскім эпатажам. А калі ка-
заць пра сцэнаграфію, то могуць выдаць такое рашэнне: 
«Глядзіце, які я мастак». А спектакль у яго існуе асоб-
на. У гэтым і ёсць важнасць работы: рэжысёр павінен 
«дацягнуць» спектакль да аднаго ўзроўню. Напрыклад, 
глядач выходзіць са спектакля і кажа: «Якія добрыя 
касцюмы». Гэта значыць, праваліўся мастак па касцю-
мах, пацягнуў коўдру на сябе. Таму я і хачу цяпер быць 
больш сціплым, хачу працаваць праз артыста, з арты-
стам і менавіта гэтым дасягаць сцэнічнай выразнасці, а 
не крыклівымі спробамі паказаць сябе. Прасцей за ўсё 
ўзяць п’есу «Вішнёвы сад» і паставіць яе на мясабойні. 
Вось вам трэш і эпатаж, авангарднае прачытанне. Але 
якое гэта мае дачыненне да Чэхава? Ды ніякага! Таму 
сёння шмат спектакляў з’яўляюцца падставай для сама-
выяўлення творчых людзей. Толькі я не хачу гэта блы-
таць з рэжысурай. Адразу ж ўспамінаюцца «Д’яблы» 
Дастаеўскага, калі папашка Верхавенскі зразумеў, хто 
яго сынок, і сказаў: «Пятруша, няўжо ты такі, які ёсць, 
хочаш сябе людзям замест Хрыста прапанаваць?» Дык 
вось у мяне ўзнікае такая ж думка. Няўжо сёння рэжы-
сёры могуць прапанаваць сябе замест Шэкспіра, Чэха-
ва, Гогаля?

Але з такімі рэжысёрамі цяжка канкурыраваць. Бо 
Шэкспір ужо шмат гадоў Шэкспір. І калі ў канцэпцыі 
шэкспіраўскай змяніць факт (дапусцім не ўваходзіць ён 
у рэжысёрскі малюнак), то тады лепш пісаць сваю п’есу 
з іншымі імёнамі. І калі гэтая п’еса пражыве пяцьсот га-
доў, тады і паглядзім, хто Шэкспір. Так будзе сумленна. 
Але гэта не тычыцца сучасных аўтараў, з якімі можна 
працаваць.

СЕНСАЦЫЯ = ЭКСПЕРЫМЕНТ
— На мой погляд, сёння тэатру трэба пазбавіцца ад 

сенсацыі, каб выжыць у рынкавы час. Сенсацыя — гэта 
эксперымент, які прапагандуецца на кожным кроку. 
Калі ж яе няма, то лічаць, што такі тэатр сумны, неціка-
вы, традыцыйны. Гэта клішэ.

Але эксперымент, які бесперапынна прапагандуецца, 
губіць сапраўдны тэатр.

Справа не ва ўплеценых у спектакль іншародных 
кампанентах, якія ты выхапіў у сённяшнім дні і выклаў 
як нанаканцэпцыю Чэхава. Справа ў тым, што добры 

рэжысёр ведае, як трэба, а майстар ведае, як не трэба. У 
гэтым і грань.

Я не магу ацаніць сябе як рэжысёра. Для гэтага ёсць 
крытыкі і гледачы. Але я стараюся вучыцца таму, як не 
трэба. Сёння шмат пастановак, і яны часам нагадваюць 
бабулін дыванок: пашытыя з розных кавалкаў і розных 
нітак. Насычаны спектаклі настолькі, што складана ў іх 
разабрацца. А ў пастаноўцы хочацца бачыць невыпад-
ковыя дэталі, а не выпадковасці, бо яны — прыкмета 
дылетантызму. Таму што прафесіяналізм — гэта адбор. 
У Таркоўскага ў фільмах няма ніводнай выпадковай 
дэталі. Усё падпарадкавана задуме. І гэта таксама ме-
навіта тое, да чаго я сёння імкнуся.

ПРАФЕСІЙНАСЦЬ
— У спектаклях вельмі многае залежыць ад рэжы-

сёрскай задумы і абранага матэрыялу. Формулу заду-
мы знайсці складана: яна альбо ёсць, альбо яе няма. 
Але калі яе знаходзіш, знутры цябе проста абпальвае. 
Галоўнае, каб тое была сапраўдная знаходка. Часам шу-
каеш, шукаеш, нават пачынаеш угаворваць сябе, што 
знайшоў, а на самай справе не знайшоў, тады спектакль 
атрымліваецца не такі добры. Тэатр — гэта мастацтва 
на добраахвотных пачатках, тут не можа быць прэсін-
гу або гвалту, толькі адна ўлада — улада мастацкай за-
думы. Калі будзеш указваць артысту, што рабіць, а ён 
не будзе разумець ідэі, з яго атрымаецца марыянетка. 
Калі працуеш натхнённа, трэба ўсе бар’еры рассоўваць. 
Рэжысёр — гэта Моцарт і Сальеры ў адной асобе. Пры-
думляць трэба, як Моцарт, а ставіць — як Сальеры.

Сёння я вучуся нестандартна бачыць матэрыял. І гэта 
частка майго шляху. Вось зрабіў я «Гора ад розуму». 
Першае пытанне, якое мне задалі з нагоды спектакля, 
было такім: «Па словах Меерхольда, Чацкі з дому Фа-
мусавых выйшаў на Сенацкую плошчу. А як у вас?» А 
я ж разумею, што Чацкі не ведаў, што такое Сенацкая 
плошча. Як ён мог на яе выйсці, калі яе яшчэ не было? 
Я стараюся разбірацца з першакрыніцамі, каб не стра-
ціць аўтарскае бачанне. У мяне ў «Горы ад розуму» 
Соф’я, якая стаіць паміж бацькам, Малчаніным і Чац-
кім, не ведае, куды ісці. Таму што, валодаючы розумам  
(а Соф’я — разумная дзяўчына), вельмі цяжка зрабіць 
выбар сумленна, за кім пайсці. І гэтае рашэнне ў спекта-
клі я выцягнуў з жыцця Грыбаедава.

Я заўсёды хацеў ведаць тэатр ад цвіка да бухгалтар-
скага рахунку.

Рэжысёр не павінен быць дылетантам. Таму што 
рэжысёр — гэта велізарная сфера адказнасці. Бо, акра-
мя творчай, ён удзельнічае ў абмеркаванні адміністра-
цыйнай, гаспадарчай часткі. Вядома, ты можаш прайсці 
міма. Але тады які ты мастацкі кіраўнік? Гэтая пасада 
значна шырэйшая. Ты павінен камандаваць фронтам.

Тэатр — мастацтва маладых душой. Расціслаў Іва-
навіч Янкоўскі, з якім мне пашчасціла працаваць, апош-

нія гады быў абсалютна галодным маладым артыстам, 
які ўгрызаўся ў ролю. Успамінаю Рамана Вікцюка 70-га-
довага: ён з такім гарачым вокам працаваў, што любы 
малады рэжысёр мог пазайздросціць такой энергетыцы.

Я люблю тэатр, у які прыходзяць гледачы розных уз-
ростаў. Я прыхільнік Георгія Таўстаногава, лічу яго ад-
ным са сваіх настаўнікаў. Увесь час яго чытаю, раюся з 
ім. Бо ён стварыў тэатр, у якім было цікава ўсім: і кры-
тыку, і слесару, і маладому артысту. Я лічу, што тэатр — 
гэта дом, дзе кожнаму цікава знаходзіць нешта важнае і 
блізкае для сябе.

КРЫТЫКА ЦІ КРЫТЫКАНСТВА?
— На жаль, сёння мала крытыкі, а больш крытыкан-

ства. Калі казаць пра крытыку (а я яе вельмі люблю), то 
сапраўдная крытыка — гэта глыбокая тонкая работа, у 
якой крытык зацікаўлены ў тым, каб тэатр стаў лепшы. 
Сёння ж любы блогер дазваляе сабе проста раптоўныя 
выпады, якія складана назваць крытыкай, гэта хутчэй 
банальнае абмеркаванне. А вось якраз сапраўдная кан-
структыўная крытыка заўсёды цікавая, заўсёды разві-
вае. Тут такая ж сітуацыя, як і з маладой рэжысурай, 
крытык нам заяўляе: «Глядзіце, які я начытаны, як я 
стратэгічна мыслю». Няма аналізу, але ёсць самапіяр. 
Час такі. Я зноў жа вяртаюся да таго, што трэба быць 
больш сціплымі. Разумнага чалавека пачуюць без эпа-
тажу, бо ён валодае магнетызмам і яго хочацца слухаць.

НОВАЯ ПСІХАЛОГІЯ
— Рынак сёння пагібельна ўздзейнічае на схему пра-

фесійнага мастацтва. Тэатр у большай ступені ста-
новіцца сферай забавы, прыходзіць ужо сапсаваная 
рынкам публіка, у якой выпрацавана псіхалогія спажы-
вання. Вось я прыйшоў, давайце мне сюжэт. Выбар ёсць, 
а момант пошуку адсутнічае. У 1976 годзе мне пад Новы 
год вельмі захацелася апельсінаў. 31 снежня мы ў Брэс-
це з мамай ішлі дадому. Убачылі палатку, у якой была 
кіламетровая чарга па гэтыя апельсіны. Я кажу: «Мама, 
давай пастаім, я так хачу апельсінаў». А мама адказала: 
«Сярожа, я не буду стаяць». Я адказаў: «Я буду стаяць». 
Прастаяў у чарзе дзве гадзіны, потым падышла мама, і 
мы купілі два кілаграмы апельсінаў. Я хадзіў горды, што 
іх здабыў. Сёння гэта па-іншаму: прыходзіць глядач у 
залу, ён не настроены шукаць і знайсці, ён настроены 
толькі спажываць.

У ідэале тэатр павінен быць падзеяй.
Глядач павінен ведаць, на якую п’есу ідзе, павінен 

разумець, пра які час ідзе гаворка, каб прыйсці на 
спектакль і адчуць задуму рэжысёра, гульню акцёраў, 
адкрыць нешта новае для сябе. У Маскве ў адным з тэа-
траў я назіраў, як дзве дамы чакалі ў тэатры, калі проб-
кі на дарогах стануць меншыя. Вось так рынак сёння 
мяняе псіхалогію гледача. Па Дастаеўскім тут палка з 
двума канцамі, то бок ёсць два варыянты развіцця лёсу 
тэатра: улічыць усе інтарэсы гледача і быць бульварным 
тэатрам, або стаць пляцоўкай ОК16, але гледачоў там 
будзе 80 ці 100 чалавек. Мне здаецца, што ісціна дзесьці 
пасярэдзіне. Сёння я шукаю глядацкую мадэль тэатра.

Любая навацыя, калі яна не захоплівае ўсеагульную 
глядацкую ўвагу, сыходзіць у пясок. Сёння ў тэатры 
забыліся пра слова, якое агучыў Арыстоцель шмат 
стагоддзяў таму: «катарсіс» — духоўнае перараджэн-
не чалавека ад убачанага, ад твора, які трапіў у душу. 
Рэжысёр ва ўсе часы — менавіта той чалавек, які здоль-
ны публіку давесці да стану катарсісу. Станіслаўскі за-
клаў тэатр як навуку з выразнымі крытэрыямі ацэнкі, 
з выразнай тэрміналогіяй. А сёння любы перформер 
адчувае сябе геніяльным рэжысёрам. І гэта размывае 
межы. Трэба зноў нашым тэатралам вучыцца думаць 
прафесійна.

ДЗІЦЯЧАЯ АЎДЫТОРЫЯ
— Я вельмі люблю дзяцей. І лічу, што іх трэба да тэа-

тра прывучаць. Самае важнае — першы кантакт дзіцяці 
з тэатрам. Калі ў маленькага гледача з’яўляецца ціка-
васць, то адбываецца развіццё ў сістэме. Дзеці ў тэатры 
адкрываюць для сябе свет. Таму вельмі важная роля 
чалавека, які ім адчыніць гэтыя дзверы. Для рэжысёра 
і акцёраў гэта вялікая адказнасць. Я не люблю ставіць 
казкі, а стаўлю дзіцячыя спектаклі. І яны па каштарысе 
не саступаюць дарослым. Бо нельга малому даваць зро-
бленую спехам цацку, павінна быць цікава і з сэнсам.

Вікторыя АСКЕРА

Сяргей Кавальчык: 

«Рэжысёр не павінен быць 
дылетантам»
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Адкрыццё фестывалю Юрыя Башмета.

Музыка

На форум штогод прыязджаюць са-
мыя знакамітыя музыканты. Сярод 

іх — Віктар Траццякоў, Наталля Гутман, 
Максім Венгераў, Вадзім Рэпін, Мікалай 
Луганскі, Бары Дуглас, салісты Вялікага 
і Марыінскага тэатраў, знакамітыя ка-
лектывы — уладальнікі прэміі «Грэмі» — 
камерны ансамбль «Салісты Масквы», 
артысты першага аркестра свету — «Ка-
мерата Канцэртгебау Амстэрдам», секс-
тэт Берлінскага філарманічнага аркестра, 
дзяржаўны сімфанічны аркестр «Новая 
Расія», камерны ансамбль «Крэмерата 
Балтыка», вядучыя беларускія салісты 
і калектывы. На сваёй сцэне фестываль 
таксама вітаў найлепшых кампазітараў 
сучаснасці — Кшыштафа Пэндэрэцкага, 
Соф’ю Губайдуліну, Гію Канчэлі. Дарэчы, 
штогадовыя сусветныя прэм’еры бе-
ларускіх кампазітараў, падрыхтаваныя 
спецыяльна для фестывалю, — таксама 
добрая традыцыя.

— Асаблівасць фэсту — у неверагод-
ным яднанні публікі, найлепшых му-
зыкантах, легендарных кампазітарах, 
сусветных прэм’ерах, майстар-класах, 
праектах, якія прыцягваюць самую шы-
рокую аўдыторыю і вызначаюцца аса-
бліва цёплай атмасферай, — упэўнены 
мастацкі кіраўнік фестывалю беларускі 
піяніст Расціслаў Крымер. — За чатыр-
наццаць гадоў наш форум стаў адной 
з самых значных культурных падзей 
не толькі ў Беларусі, але і ў свеце. Як у 
жыцці — чым больш з’яўляецца досведу, 
тым больш нюансаў, — так і ў прагра-
ме Фестывалю Юрыя Башмета: штосьці 
становіцца лягчэйшым, а штосьці — 
наадварот. Кожны раз, каб здзівіць пу-
бліку, мы стараемся знаходзіць новыя 
фарматы і рабіць іх традыцыйнымі. За-
хоўваем традыцыі, працягваем іх, але 
крыху перайначваем. Так, напрыклад, з 
нефарматных канцэртаў для моладзевай 
аўдыторыі за 14 гадоў мы пераспраба-
валі нямала: класіка і рок, класіка і джаз, 
класіка і поп... Летась знайшоўся новы 
фармат — праект «Метро». Шмат лю-
дзей павінны папрацаваць, каб у 2 гадзі-
ны ночы адкрыць станцыю, пабудаваць 
за невялікі час канцэртную залу, партэр, 
наладзіць святло і гук.

Сёлета Фестываль Юрыя Башмета  
27 верасня адкрыў канцэрт лонданска-
га Каралеўскага філарманічнага арке-
стра. Гэта 80 унікальных музыкантаў, 
якія для ўдзелу ў фестывалі спецыяльна 
прыляцелі толькі на адзін дзень у Мінск. 
Дырыжыраваў калектывам малады  

венесуэльскі маэстра Рафаэль 
Паярэ. У праграме адкрыцця 
фестывалю зоркі выконвалі шэ-
дэўры сусветнай класікі Бетхо-
вена, Ліста і Брамса.

Цікава, што інструменты ар-
тыстаў дастаўлялі асобна на-
земным транспартам. Але гэта 
не дзіўна, бо ў іх цэлы шэраг 
унікальных рарытэтных скры-
пак коштам у мільёны долараў.

За больш чым 60 гадоў існа-
вання Лонданскі філарманічны 
аркестр стаў не толькі вядучым 
класічным калектывам свету, 
але і пастаянна дэманстраваў 
адкрытасць да ўсяго новага: гэта 
і арыгінальнае прачытанне му-
зычнай класікі, і аркестравыя 
аранжыроўкі музыкі, і сумес-
ныя запісы з гуртамі Pink Floyd, 
U2, ABBA, Queen і Oasis. Знака-
міты гімн Лігі чэмпіёнаў УЕФА 
таксама быў запісаны менавіта 
Каралеўскім філарманічным ар-
кестрам.

— Я вельмі рады, што нас за-
прасілі выступіць у вашай краі-

не, — падкрэсліў на прэс-канферэнцыі 
з нагоды адкрыцця Фестывалю Юрыя 
Башмета дырыжор лонданскага Кара-
леўскага філарманічнага аркестра Рафа-
эль Паярэ. — Рады, што прыехаў у вашу 
гасцінную Беларусь, краіну з такой вы-
датнай гісторыяй, з такімі слаўнымі тра-
дыцыямі. Першы раз у вашай краіне не 
толькі я, але і аркестр, які я прадстаўляю. 
Спадзяюся, што ваша публіка змагла ад-
чуць і зразумець нашы музычныя тра-
дыцыі і наш погляд на музыку. Музыка 
аб’ядноўвае. Упэўнены: сустрэча з вя-
лікім мастацтвам падарыла беларускім 
гледачам натхненне і незабыўныя ўра-
жанні.

2 кастрычніка для прыхільнікаў усяго 
незвычайнага на сцэне Белдзяржфілар-
моніі прайшоў канцэрт знакамітага 
турэцкага піяніста і кампазітара, які 
выступае нават на стадыёнах, Фазыл 
Сая ў суправаджэнні East-West Chamber 
Orchestra пад кіраўніцтвам Расціслава 
Крымера захапіў беларускую публіку 
нестандартнай ігрой. У рэпертуары му-
зыканта важнае месца займаюць творы 
Моцарта і Баха. Акрамя майстэрскага вы-
канання класікі, Фазыл Сай піша ўласныя 
творы, якія высока цэняцца сусветнай 
музычнай супольнасцю. Адзін з іх — 
канцэрт для фартэпіяна з аркестрам 
«Шаўковы шлях». Яго якраз і пачула бе-
ларуская публіка ў першым аддзяленні. У 
другім прагучала музыка Венскай класікі.

Адным з галоўных сюрпрызаў фесты-
валю стаў канцэрт знакамітага піяніста 
Барыса Беразоўскага, які прайшоў 3 ка-
стрычніка. Канцэрт з серыі «Легенды 
фартэпіяна» расцягнуўся на некалькі 
гадзін і стаў прыкладам якаснага ім-
правізаванага музычнага спектакля. 
Піяніст выканаў творы Равеля, Дэбюсі, 
Стравінскага, Пракоф’ева.

Барыс Беразоўскі — адзін з найбуй-
нейшых віртуозаў свайго пакалення, 
паслядоўнік рускай фартэпіяннай шко-
лы. Сярод яго ўзнагарод — прэстыжная 
прэмія Gramophone Magazine за запіс ды-
ска сумесна з вядомым скрыпачом Ула-
дзімірам Рэпіным, прэмія года Нямецкай 
асацыяцыі гуказапісу ў намінацыі «Ка-
мерная музыка», прэмія года музычнага 
часопіса BBC у намінацыі «Інструмен-
тальная музыка» і іншыя.

— Дзіўна, але ўсіх гэтых вышынь 
піяніст дасягнуў без дыплома кансерва-
торыі, — адзначае Расціслаў Крымер. — 
Адразу пасля перамогі ў конкурсе імя 
Чайкоўскага таленавітага музыканта за-
прасілі на гастролі ў Японію, якія якраз 

супадалі з экзаменамі. Але ён проста не 
мог адмовіцца ад такой прапановы. Так 
скончылася студэнцкае і пачалося га-
строльнае жыццё Барыса Беразоўскага. 
Сёння ён іграе больш за 100 канцэртаў 
у год, і кожнае выступленне становіцца 
падзеяй у Лондане, Парыжы, Маскве,  
Токіа і іншых гарадах свету.

Адзін з самых незвычайных канцэртаў 
пройдзе на платформе метро. А другой 
гадзіне ночы з 5 на 6 кастрычніка пад 
зорным небам станцыі «Пятроўшчына» 
зноў выступіць міжнародны камерны 
аркестр East-West Chamber Orchestra пад 
кіраўніцтвам Расціслава Крымера. Аку-
стыка на станцыях падземкі асаблівая. 
Музыка ў абрамленні бетонных сцен і 
цягнікоў гучыць проста фантастычна.

— Гэта складаны праект, але тым ён і 
каштоўны. Сёлета будзе «Ноч класікі ў 
метро. Модная версія», — расказаў Рас-
ціслаў Крымер. — Модная версія таму, 
што будзе паказ мод беларускіх дызайне-
раў пад акампанемент жывога аркестра, 
у які ўваходзяць найлепшыя музыканты 
з Усходняй і Заходняй Еўропы, лаўрэаты 
самых буйных конкурсаў. У такую ат-
масферу ўпішуцца ўсе кампаненты ярка-
га музычнага свята.

А 9 кастрычніка для аматараў пры-
гажосці і музычных навінак адбудзец-
ца выступленне Летыцыі Марэна на 
ўнікальнай скрыпцы разам з камерным 
аркестрам East-West Chamber Orchestra. 
Дзея будзе суправаджацца неверагод-
ным галаграфічным шоу.

— Канцэрт «Візуалізацыя сімфоній» 
будзе суправаджаецца новай тэхналогіяй 
paper sсrееn: вакол з’яўляюцца галагра-
мы, а ў паветры можна ўбачыць розныя 
цікавыя выявы, — расказвае Расціслаў 
Крымер. — Гэта візуалізацыя камернай 
сімфоніі Вайнберга — кампазітара, яко-
му спаўняецца 100 гадоў. Ён да нашай 
краіны мае непасрэднае дачыненне, таму 
што ў 1939 годзе, калі ўцякаў ад Халакос-
ту, яго выратавала Беларусь. Тут ён ву-
чыўся ў мінскай кансерваторыі. Нашым 
канцэртам мы хочам падкрэсліць сувязь 
Беларусі з яго творчасцю. А ў свеце твор-
цу ведаюць як кампазітара, які нара- 
дзіўся ў Варшаве і жыў потым у Маскве. 
Мінскі перыяд крыху ўбаку. Таму мы хо-
чам звярнуць на яго ўвагу і наогул раска-
заць пра выдатнага кампазітара, які быў 
найлепшым сябрам Дзмітрыя Шастако-
віча і музыка якога сёння гучыць па ўсім 
свеце.

Дарэчы, калі праглядаеш праграму Фе-
стывалю Юрыя Башмета, адразу ў вочы 
кідаецца канцэрт для немаўлят і цяжарных 

жанчын «Музыка твайго сэрца», які ад-
будзецца ўвечары 4 кастрычніка ў кан-
цэртнай зале «Верхні горад». Праграма 
канцэрта складаецца з невялікіх твораў, 
каб дзеці лёгка ўспрымалі музыку. Гля-
дзельную залу ператвораць у прасторную 
гульнявую зону, зручную для маці і дзя-
цей, таксама будуць абсталяваны месцы 
для таго, каб мамы маглі пакарміць дзя-
цей. У праграме прадугледжаны гутар-
ковыя паўзы, падчас якіх мамы могуць 
атрымаць карысную інфармацыю ад за-
прошаных экспертаў, а дзецям будзе пра-
дастаўлена поўная свабода, а значыць, 
можна шумець, падпяваць, танцаваць, 
гуляць — і ўсё гэта пад класічную музыку 
Моцарта. Таксама будзе паказаны спек-
такль «Музыка твайго сэрца ў чароўнай 
краіне» — інтэрактыўнае забаўляльнае 
прадстаўленне пра свет музыкі.

— «Музыка твайго сэрца» — унікаль-
ны музычны праект для мам, дзяцей, а 
таксама тых, хто знаходзіцца ў чакан-
ні маленькага цуду. На тэрыторыі бы-
лога Савецкага Саюза такога не рабіў 
ніхто, — падкрэсліў мастацкі кіраўнік 
фестывалю. — Мы паклапаціліся пра ад-
мысловы камфорт, якога патрабуе аўды-
торыя. Такія канцэрты атрымліваюцца, 
як правіла, вельмі кранальныя. Шмат-
лікімі даследаваннямі даказаны факт, 
што з 32-га тыдня дзіця ва ўлонні маці 
здольнае запамінаць музыку і пазнаваць 
яе пасля з’яўлення на свет. У першыя тры 
гады жыцця класічная музыка невера-

годна ўплывае на развіццё мозгу дзіцяці. 
Мы хочам, каб як мага больш людзей пра 
гэта ведала. Выхаванне маленькіх трэба 
пачынаць, калі яны знаходзяцца ва ўлон-
ні маці.

Завяршэнне фестывалю адбудзецца 
12 кастрычніка а восьмай гадзіне ў Вя-
лікай зале Белдзяржфілармоніі. На кан-
цэрце-закрыцці ў Белдзяржфілармоніі 
выступіць уладальнік прэміі «Грэмі» — 
камерны ансамбль «Салісты Масквы» 
пад кіраўніцтвам Юрыя Башмета.

Праграма самога канцэрта пакуль тры-
маецца ў сакрэце, але арганізатары абя-
цаюць: сюрпрызы будуць і вечар стане 
незабыўным. Яно і зразумела, бо гэты ан-
самбль — адзін з самых запатрабаваных 
у свеце і, па словах маэстра, ужо некалькі 
разоў аб’ехаў зямны шар з канцэртамі. 
Але самае галоўнае, што выступленні ма-
эстра Юрыя Башмета і яго калектыву ў 
Мінску не пакідаюць гледачоў абыякавы-
мі вось ужо чатырнаццаць гадоў. І гэты 
год, відавочна, не стане выключэннем.

Вікторыя АСКЕРА

Сусветная  класіка  =  новы  фармат
Ад візуалізацыі сімфоній да музычнай ночы ў метро: самыя нестандартныя падзеі  

ў межах XIV Фестывалю Юрыя Башмета

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.
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Беларуская бальная культура даволі 
даўняя, паспела адчуць на сабе і заходні, 
і ўсходні ўплыў. І, як ні дзіўна, традыцыя 
не перарвалася і па сёння, хаця 
большасці сучасных беларусаў даволі 
складана ўявіць сапраўдны свецкі баль. 

Напрыканцы гэтага года такая магчымасць з’явіцца, а 
да беларускай бальнай культуры далучыцца адна з най-
больш маштабных традыцый у гэтай галіне. 14 снежня 
чакае надзвычайная падзея — першы «Венскі баль з А1 
у Купалаўскім». Арганізатары мерапрыемства — Купа-
лаўскі тэатр, Пасольства Аўстрыі ў Рэспубліцы Беларусь 
і кампанія А1. Прадстаўнікі арганізатараў распавялі пра 
незвычайны праект падчас прэс-канферэнцыі.

Венскі баль — традыцыйная імпрэза, якая штогод 
ладзіцца ў Венскай дзяржаўнай оперы. Яна ўнесена ў 
спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА 
і мае фіксаваную праграму. Усё пачынаецца з паланэза 
дэбютантаў: маладыя людзі адкрываюць баль і быццам 
дэманструюць сябе вышэйшаму свету. Гэта своеасаблі-
вая метафара сталення, абрад ініцыяцыі. Першы танец 
для гасцей — абавязкова вальс Штрауса. Пасля — шмат-
лікія танцы з розных культур, апоўначы абавязковы 
агульны танец усіх гасцей. Строга замацаваных пар для 
танцаў няма, прынцып вечара — усе танцуюць з усімі. 
Арганізатары жартуюць, што, вядома ж, не будуць на 
ўваходзе правяраць харэаграфічныя навыкі. Пасол 
Аўстрыі Алаізія Вёргетэр звярнула ўвагу на тое, што, 
нягледзячы на арыстакратычную атмасферу, госці балю 
ў першую чаргу павінны атрымліваць задавальненне ад 
танцаў і камунікацыі, а ідэальнае выкананне класічных 
харэаграфічных кампазіцый неабавязковае.

Вядома ж, гэта асноўнае правіла, якое будзе 
перанесена ў беларускі варыянт імпрэзы. Пля-
цоўкай для яе стане галоўная зала Купалаўска-
га тэатра, які з пачатку свайго існавання быў 
пераймальнікам традыцыі баляў у Беларусі. 
Дырэктар тэатра Павел Латушка распавёў, што 
130 гадоў таму, калі Мінскі гарадскі тэатр быў 
толькі створаны, архітэктар будынка Караль 
Казлоўскі прыладзіў спецыяльную механіч-
ную сістэму, якая дазваляла падняць падлогу 
глядзельнай залы да ўзроўню сцэны. Сёння 
гэты механізм ужо, зразумела, не працуе, але 
менавіта па такім прынцыпе будзе арганізава-
на пляцоўка балю. Пры гэтым асноўная частка 
сцэны будзе занятая аркестрам. Павел Латушка адзна-
чыў, што гэты праект стане своеасаблівым аб’яднаннем 
брэндаў — сусветнага брэнду Венскага балю і нацыя-
нальнага брэнду Купалаўскага тэатра.

Дакладная праграма мерапрыемства пакуль у рас-
працоўцы. Яна будзе апублікавана адначасова са 
з’яўленнем у продажы квіткоў. Арганізатары плануюць 
распаўсю-дзіць 250 квіткоў па адзіным кошце. Ёсць у 
праекта і дабрачынная мэта — палову сродкаў ад прода-
жу квіткоў накіруюць у SOS-дзіцячыя вёскі — арганіза-
цыю, што займаецца аховай дзяцінства і ўмацаваннем 
сям’і, выхоўвае дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай 
апекі, падтрымлівае сацыяльна небяспечныя сем’і, су-
працоўнічае з установамі адукацыі.

Трапіць на баль бясплатна змогуць дэбютанты — со-
рак маладых людзей: дваццаць хлопцаў ад васямнац-
цаці да дваццаці шасці гадоў і дваццаць дзяўчат ад 
васямнаццаці да дваццаці трох, абавязкова не жанатыя 
і не замужнія. Да балю яны пройдуць чатырохтыднёвы 
курс танцаў і майстар-класы па свецкіх паводзінах, вя-
дзенні размовы і этыкету. Выбіраць дэбютантаў будуць 
пры дапамозе кастынгу сярод усіх, хто падасць заяўку 
на ўдзел.

Паглядзець на цудоўную падзею тым, хто не трапіць 
на яе непасрэдна, можна будзе праз анлайн-трансля-
цыю, якую забяспечыць А1. Удзел у арганізацыі імпрэзы 
каштоўны для кампаніі не толькі тым, што Аўстрыя — 
радзіма франшызы А1, але і тым, што падобныя праек-
ты дэманструюць беларускую культуру як неад’емную 
частку еўрапейскай. Гэта адзначыў намеснік генераль-
нага дырэктара па лічбавых платформах і кантэнце Ан-
тон Бладзік.

Сама ідэя арганізацыі падобнай імпрэзы вельмі нат-
хняльная, нягледзячы на правядзенне баляў і ў Вялікім 
тэатры, і на іншых пляцоўках. У межах праекта ад-
крываюцца вялікія магчымасці для спалучэння даўніх 
аўстрыйскіх традыцый і беларускай самабытнасці. 
Гэта адлюструе і музычная праграма, і сцэнарый уво-
гуле, над якім працуюць рэжысёры Купалаўскага. Пры 
гэтым, нягледзячы на афіцыёз, класічны бальны дрэс-
код і сапраўды свецкую атмасферу, сучасны Венскі баль 
элегантна спалучае свецкую строгасць і правільнасць з 
разняволенасцю: галоўнае на ім — прыемна праводзіць 
час і атрымліваць асалоду ад танцаў. Для мінскага балю 
гэты прынцып спрацуе абавязкова.

Дар’я СМІРНОВА

Павел Латушка, Антон Бладзік і Алаізія Вёргетэр падчас прэс-канферэнцыі.

Адлюстраванне

Галоўнае — асалода ад 
танцаў

Беларусь пераймае традыцыю Венскіх баляў

Апошнім часам у Беларусі рэалізоў-
ваюцца розныя ініцыятывы для 

дапамогі людзям з абмежаванымі магчы-
масцямі. Адна з такіх ініцыятыў — пра-
ект «Бязмежнае кіно», дзякуючы якому 
многія людзі з парушэннем зроку атры-
малі магчымасць далучыцца да класікі 
беларускага кіно.

Праект «Бязмежнае кіно» пачалі рэалі-
зоўваць у 2017 годзе, і за гэты час інвалі-
ды па зроку змаглі наведаць паказы такіх 
фільмаў, як «Горад майстроў», «У жніўні 
44-га», «Дзікае паляванне караля Стаха», 
«Прыгоды Чырвонага Капялюшыка», 
«Бураціна» і «Белыя росы».

— Я рэдактар інтэрнэт-радыё Бела-
рускага таварыства інвалідаў па зроку 
і рэдактар аўдыячасопіса для інвалідаў 
па зроку, які выдаецца з 1978 года. Гэтая 
тэма мне была заўсёды блізкая, — раска-
заў кіраўнік праекта «Бязмежнае кіно» 
Аляксандар Калоша. — Калісьці мы па-
думалі, чаму ў рамках часопіса не можам 
рабіць фільмы для людзей з праблема-
мі зроку. Зрабілі фільм «Ліквідацыя». І 
зразумелі: гэта поспех, трэба працягва-
ць. Не хлебам адзіным сыты чалавек. І 
акрамя пандусаў, афарбаваных прысту-
пак і шмат чаго іншага чалавек з глыбо-
кімі парушэннямі зроку хоча далучацца 
да культуры ў даступных фарматах. Су-
месна з арганізацыяй «Белая Русь» мы 
стараемся адаптаваць найлепшыя ўзо-
ры беларускай і сусветнай культуры для 
людзей з праблемамі зроку.

Каб працаваць над праектам, Аляк-
сандр Калоша заключыў дамову з нацы-
янальнай кінастудыяй «Беларусьфільм» 
на права зрабіць аўдыядыскрыпцыю для 
12 найлепшых фільмаў кампаніі. Да яе 
90-годдзя якраз і выбралі калекцыю за-
латых стужак. Праект «Бязмежнае кіно» 
ажыццяўляецца на прыватныя ахвяра-
ванні.

Аўдыядыскрыпцыя — гэта перадача 
вербальна і на словах візуальнай інфар-
мацыі, недаступнай для невідушчых. У 
аўдыядыскрыпцыі можна апісваць карці-

ны, архітэктурныя збудаванні. Стварэнне 
спецыяльных тлумачэнняў для невідуш-
чых гледачоў патрабуе ад аўтара пэўных 
навыкаў. Увага да дэталяў, назіральнас-
ць, вобразная мова і, вядома, спецыфіка 
ўспрымання навакольнага свету невідуш-
чымі — усё гэта неабходна ўлічваць. 
Стварэнне каментарыяў займае больш за 
тры тыдні. У адаптаваным фільме зака-
дравы голас распавядае, што адбываецца 
на экране, дзе знаходзяцца героі, як яны 
выглядаюць, які ў іх выраз твару.

— Вядома, кіно для людзей са слабым 
зрокам — складаны жанр. Дзякуючы 
з’яўленню аўдыядыскрыпцыі ў нас і ў гле-
дача атрымліваецца даведацца пра мно-
гія цікавыя аспекты, звязаныя з сюжэтам 
фільма, — тлумачыць Аляксандр Кало-
ша. — Як правіла, каментары заўсёды 
падрабязныя і максімальна зразумелыя. 
Нічога лішняга. Працуючы над аўдыяды-
скрыпцыяй мастацкага фільма, абавяз-
кова трэба распавесці, што адбываецца 
на экране паміж дыялогамі. У дыялогі 
ўлазіць мы не маем права. Кожнае слова — 
гэта факт, да якога мы ставімся бераж-
ліва. Нельга назваць аўдыядыскрыпцыю 
субцітрамі, таму што ў нашым выпадку 
трэба ярка, дакладна і аб’ектыўна раска-
заць сюжэт. Усе нашы аўдыядыскрыпта-
ры маюць міжнародныя сертыфікаты.

Самае складанае — змясціць вялікую 
колькасць інфармацыі паміж дыялогамі. 
Бывае, паўза вельмі маленькая, а карцін-
кі змяняюцца хутка. Не ўсё можна раска-
заць. А некаторыя моманты даводзіцца 
перазапісваць у студыі шмат разоў. Бо 
калі словы дыктара хоць на секунду на-
кладуцца на рэпліку героя, атрымаецца 
блытаніна.

Аўдыядыскрыпцыя патрабуе выкары-
стання толькі самых неабходных слоў. 
Кожны сцэнар праходзіць некалькі дзя-
сяткаў рэдакцый. Спачатку яго складае 
спецыяліст, потым ацэньваюць непасрэд-
на тыя, для каго ён прызначаны, і ўно-
сяць свае карэктывы. Спосабаў зрабіць 
аўдыядыскрыпцыю больш экспрэсіў-

най не так ужо шмат,  
адзін з іх — гэта 
тэмбр голасу, уменне 
дыктара прыўнесці 
нешта сваё, не пера-
блытаўшы сутнасць. 
Важна данесці да 
гледача не тое, што 
лісце жоўтае, а адчу-
ванне самой восені. 
Калі сцэна пачуццё-
вая, то вельмі важна 
перадаць гэтую па-
чуццёвасць, а не проста прачытаць тэкст 
роўным, халодным голасам.

Самая вялікая праблема фільмаў з аў-
дыядыскрыпцыяй — іх занадта малая 
колькасць. А ўсё таму, што вельмі скла-
дана запісаць правільны каментарый, 
ды і не кожны за гэта возьмецца. На 
думку спецыялістаў, якія працуюць над 
стварэннем фільмаў для невідушых, аў-
дыядыскрыпцыя — гэта мастацтва, па-
стаўленае ў вельмі жорсткія рамкі. Яно 
дакладна выверана, сціснута, але пры гэ-
тым павінна папоўніць большую частку 
інфармацыі, недаступную гледачу.

— Вельмі важна, што такога фармату 
фільмы дапамагаюць зразумець заду-
му аўтара, — расказвае інвалід па зроку 
Святлана Малянок. — Дадумаць мож-
на ўсё, што заўгодна, а вось зразумець, 
што менавіта хацеў сказаць аўтар, з ка-
ментарыямі аўдыядыскрыптараў значна 
прасцей. Напрыклад, у «Прыгодах Бура-
ціны», тысячу разоў глядзела гэты фільм, 
без аўдыядыскрыпцыі ніколі не ведала 
некаторых дэталяў, якія дадаюць фарбаў 
сюжэту. Праект «Бязмежнае кіно», які 
адзіны ў Беларусі існуе ў такім фармаце, 
вельмі карысны. Ён дазваляе людзям з 
асаблівасцямі пашырыць свой светапо-
гляд.

Фільмы праекта «Бязмежнае кіно» 
распаўсюджваюцца бясплатна: па біблія- 
тэках для невідушчых, прадпрыемствах, 
дзе яны працуюць, школах для дзяцей з 
парушэннямі зроку. У звычайных раён-

ных бібліятэках, дзе ёсць спецыяльная 
тэхніка, можна знайсці такія дыскі.

Аляксандр Калоша расказвае, што пра-
ца з фільмамі для невідушых вельмі скла-
даная. І, бывае, нават хочацца адмовіцца. 
Але ж рэакцыя публікі заўсёды натхняе, 
асабліва дзіцячыя водгукі:

— Вельмі кранае, калі такія фільмы 
глядзяць дзеткі. Бывае, на экране якое-
небудзь дзеянне інтрыгоўнае, яны пачы-
наюць стукаць ножкамі, каменціраваць, 
звяртацца да герояў фільма. Заўважна, 
як ім цікава і як захоплівае сюжэт. Толь-
кі ўжо дзеля гэтага хочацца працаваць. 
Потым бацькі з удзячнасцю падыходзяць 
і просяць, каб мы гэтую справу праця-
гвалі.

У Беларусі фармат кіно для невідушых 
становіцца ўсе больш папулярны і рас-
паўсюджаны. Напрыклад, у кінатэатры 
«Беларусь» з’явілася абсталяванне для 
людзей з асаблівасцямі слыху і зроку. 
Досвед для нашай краіны ўнікальны. 
Спецыяльная аўдыясістэма апісвае для 
слабавідушчых тое, што адбываецца на 
экране, і ўзмацняе гук для людзей з пра-
блемамі слыху. Прычым падключыць 
да яе можна свае навушнікі і наладзіць 
зручную гучнасць.

Зараз праект «Бязмежнае кіно» плануе 
выйсці на новы ўзровень і паспрабаваць 
развіццё аўдыядыскрыпцыі ў фармаце 
тэатра альбо спартыўных спаборніцтваў. 
Гэта рэальна, калі паступова ў праекта 
будзе з’яўляцца ўсе больш падтрымкі.

Вікторыя АСКЕРА

Фарбы  сюжэтнасці
Як ствараюць кіно для людзей з праблемамі зроку?
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Быў час, калі ганчарныя кругі стаялі практычна ў кожным доме 
жыхароў вёскі Гарадная сённяшняга Столінскага раёна. Таму 
невыпадкова ажно да сярэдзіны мінулага стагоддзя гарадзенцаў 
іншы раз называлі гаршкалепамі. Простыя белагліняныя і 
паліваныя гаршкі, збаны, міскі ды кубкі ішлі нарасхват па 
ўсім Пінскім Палессі. І калі сёння знаходжу на бацькоўскай 
сядзібе, што на Драгічыншчыне, рэшткі чорнай керамікі, то 
думаю: можа, яна з Гарадной? Колькі ж часу праляжала ў зямлі? 
Мяркуючы па значнай колькасці знаходак, гліняны посуд 
карыстаўся раней вялікім попытам.

Дзякуючы велізарным залежам высакаякасных глін як ганчарны цэнтр Гарадная 
вядомая з XV стагоддзя. Менавіта да гэтага перыяду навукоўцы адносяць барэльеф 
з выявай ганчара, знойдзены ў ваколіцах. Спецыялісты вельмі цэняць гараднян-
скую кераміку, у якой спалучаюцца ўтылітарная і эстэтычная функцыі, за прастату 
і адмысловасць. Гэтым яна славіцца, гэтым і чапляе. Яе пазнаюць не толькі ў нашай  
краіне.

Калі ў XIX — пачатку XX стагоддзя ганчарствам займалася тут каля 200 сем’яў, 
то ў 1920—1930 гады — каля 500! У апошнія дзесяцігоддзі мінулага стагоддзя гэты 
промысел стаў пакрыху страчваць свае пазіцыі. І толькі ў апошні час з адкрыццём у  
2003 годзе Гараднянскага цэнтра ганчарства ён стаў адраджацца, бо вельмі важна за-
хаваць традыцыйныя ўнікальныя формы гараднянскай керамікі.

У Цэнтры ганчарства мясцовых школьнікаў навучаў рамяству на працягу 12 гадоў 
патомны ганчар, майстар цэнтра, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь за дасягненні ў галіне культуры і мастацтва ў намінацыі «Народная твор-
часць» Аўраам Басавец. Цяпер з вучнямі працуе не менш знакаміты гараднянскі ган-
чар з больш чым 60-гадовым стажам Рыгор Кавалька, а таксама настаўнік і патомны 
ганчар Васіль Казачок, які цяпер узначальвае гэтую ўнікальную ўстанову. У 2010 го- 
дзе традыцыі ганчарнага промыслу вёскі Гарадная прысвоены статус нематэрыяль-
най гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі, а мясцовы цэнтр ганчарства ўне-
сены ў афіцыйны пералік аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Брэсцкай 
вобласці.

— Мясцовая кераміка на працягу стагоддзяў была традыцыйнай і, паводле даслед-
чыкаў, самая трывалая на поўдні Беларусі, — распавёў Васіль Казачок. — Дарэчы, 
рэдка дзе сустрэнеш такое беражлівае стаўленне майстроў да ўласных вырабаў. Свед-
чаннем таму — назвы: мамзелік (мамзель), семак, злівач, нярознак, адзінец, паляк.

Само паселішча Гарадная мае вельмі цікавыя гістарычныя карані. Упершыню Га-
радная ў пісьмовых крыніцах згадваецца ў 1448 годзе. А ў 1579-м граматай караля 
Стэфана Баторыя яна атрымала Магдэбургскае права і 200 гадоў мела статус гора-
да ды свой герб, які быў пацверджаны каралеўскім указам 17 сакавіка 1792 года. У  
1803 годзе жыхары вёскі былі вызвалены ад прыгоннай залежнасці і пераведзены ў 
разрад дзяржаўных сялян. Гэтаму спрыяла развіццё ганчарнага промыслу.

Сёння ў Гарадной засталося некалькі старых майстроў, сярод іх — Рыгор Каваль-
ка, Макар Шэлест, крыху маладзейшыя — Васіль Казачок, Адам Шэлест. А маладыя 
(патомныя ганчары, браты Сяргей і Іван Шэлесты) навучыліся ганчарнаму рамяству 
ў Цэнтры ганчарства і зараз займаюцца ім у вольны ад асноўнай працы час, ладзячы 
выстаўкі-продажы і майстар-класы ў Пінску і Мінску, дзе пражываюць. 

Добрыя майстры могуць атрымацца з Мікіты Барнацкага і Аляксея Сенька, які па-
сля 9-ці класаў, на жаль, пайшоў вучыцца ў каледж па іншай спецыяльнасці. А вось 
Мікіта працягвае ўдасканальваць майстэрства на ўроках працоўнага навучання па 
прафесіі «Ганчар» на базе Цэнтра ганчарства пад кіраўніцтвам Васіля Казачка. Разам 
з Мікітам гэтую прафесію асвойваюць яшчэ тры адзінаццацікласнікі: Ілья Гашчук, 
Мікалай Шпудзейка і Максім Шэлест. 

— Самы папулярны з нашых вырабаў — гаршчок «мамзелька», — зазначае Васіль 
Казачок. — Мініяцюрны, на літр, у ім звычайна варылі кашу. Ёсць у нас 300-гадовы 
гаршчок «паляк», разлічаны на пуд збожжа. Мамзелькі, семакі, злівачы, нярознакі, 
палякі па форме набліжаны да шара. Шаравідная форма, з аднаго боку, вельмі скла-
даная для вырабу, а з другога — самая рацыянальная. Працэс вырабу «паляка» пра-
цаёмкі і не кожнаму пад сілу.

Па ініцыятыве Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра сумесна з аддзе-
лам культуры Столінскага райвыканкама з 2008 года адзін раз у два гады праводзяцца 
Міжнародныя пленэры ганчароў з удзелам прадстаўнікоў блізкага і далёкага замежжа. 
У Гарадную едуць майстры з Расіі, Малдовы, Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы, Грузіі, 
Швецыі, Даніі. Летась адбыўся VІ Міжнародны пленэр. Работы вядомых майстроў 
беражліва захоўваюцца ў музеі цэнтра, які штогод наведвае шмат турыстаў з розных 
краін.

Раіса МАРЧУК

Выходзіць з 1932 года
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