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Ёсць самая дзіўная навука ў свеце — навука жыцця. У ёй ад-
крыцці і цуды здараюцца ці не штодня. І разглядаем мы іх у 

рэчышчы звычайных спраў, але калі абстрагавацца і асэнсаваць: 
кожны чалавек уключаны ў колазварот цудаў, што адбываюцца вакол 
яго. Праз уласныя справы і зносіны з іншымі, праз адкрыцці, што 
робяць вучоныя (не адным толькі Годам навукі вызначаецца іх вар-
тасць), праз адбіткі рэальнага жыцця ў літаратуры ці мастацкай 
сферы — а тут здараюцца сапраўдныя азарэнні і інавацыі, якія ча-
сам немагчыма ацаніць адразу: гэта ўздзеянне можна параўнаць 
з уплывам наначасціц, эфект якіх накопліваецца паступова, але 
вынік бывае адчувальны, нават выбуховы.

Паспрабуем у гэтыя дні, развітваючыся з 2017 годам, азірнуцца і 
знайсці тое адметнае, што ўплывала на чалавека, вызначала гумані-
стычны фон у краіне, а часам шакавала новымі магчымасцямі, па-
шыраючы далягляды для грамадства. Азірацца варта — каб больш 
упэўнена глядзець наперад. Падсумоўваць — каб быў грунт адштур-
хоўвацца для скачка ўверх. Аналізаваць — каб разумець, з чым ісці 
далей. Розныя задачы і рысы, уласцівыя навуцы, будуць нашым ком-
пасам, што дапаможа сарыентавацца ў гэтым нумары. Але ўсё дзе-
ля таго, каб працягвалася спасціжэнне навукі жыцця, дзе ўсё, што 
мы ведаем і разумеем у тэорыі, рана ці позна будзе праверана на 
практыцы — магчыма, ужо ў 2018 годзе.

ДА НОВАГА!..ДА НОВАГА!..
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Мінскае гарадское аддзяленне СПБ запрашае:
29 снежня — на пасяджэнне літаратурнага аб’яднання «Пламя» 
(вул. Фрунзэ, 7). Пачатак а 17-й гадзіне.

3 студзеня — на літаратурную імпрэзу «У пошуках залатога 
ключыка», прымеркаваную да 135-годдзя А. Талстога, у дзіцячую 
бібліятэку № 15. Пачатак а 10-й гадзіне.

3 студзеня — у Школу юнага паэта пры Мінскім гарадскім аддзя-
ленні СПБ. Пачатак а 15-й гадзіне.

4 студзеня — на прэзентацыю кнігі Міхася Пазнякова «Прогулки 
по Минску», прысвечанай юбілею горада, у публічную бібліятэку 
№ 14 імя Ф. Багушэвіча. Пачатак аб 11-й гадзіне.

5 студзеня — на творчы праект Наталіі Касцючэнкі «Дыялогі пра 
галоўнае» ў Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт. Пачатак 
а 13-й гадзіне.

5 студзеня — на свята дзіцячай кнігі з удзелам пісьменнікаў Мін-
скага гарадскога аддзялення СПБ у публічную бібліятэку № 13. 
Пачатак а 10.30.

Магілёўскае абласное аддзяленне СПБ запрашае:
4 студзеня — на Бехцераўскія чытанні ў магілёўскую бібліятэку 
№ 9. Пачатак а 17.30.

5 студзеня — на юбілейны творчы вечар Міколы Салаўцова ў 
Палац культуры г. Чавусы. Пачатак а 14-й гадзіне.

У асяродку творчай інтэлігенцыі — 
яшчэ адзін прыкметны юбілей. 

80-годдзе адзначае народны мастак Бела-
русі Барыс Герлаван. Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў творцу 
з юбілеем. «Вы ўнеслі важкі ўклад у заха-
ванне, развіццё і папулярызацыю лепшых 
традыцый айчыннай культуры. Дзякуючы 
Вашаму таленту людзі розных пакаленняў 
у Беларусі і за яе межамі адкрываюць для 
сябе каштоўнасць і значнасць тэатральна-
га мастацтва», — гаворыцца ў віншаванні. 
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ўсе ра-
боты мастака адрозніваюцца ўнікальным 
аўтарскім почыркам, арыгінальнай заду-
май, бездакорным густам. 

На гэтым тыдні Прэзідэнт Беларусі 
выказаў спачуванні родным і блізкім 

выдатнага кампазітара сучаснасці, народ-
нага артыста РСФСР Уладзіміра Шаінскага. 
Сумная навіна... «З жыцця пайшоў чалавек 
вельмі вялікага таленту, які стаў сапраўд-
ным кумірам для мільёнаў слухачоў. Яго 
музыка натхняла і заўсёды дарыла выключ-
на станоўчыя эмоцыі», — гаворыцца ў спа-
чуванні. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, 
што песні Уладзіміра Шаінскага карыста-
юцца заслужанай і шчырай любоўю прад-
стаўнікоў розных пакаленняў з многіх краін.

Тым часам Прэм’ер-міністр Беларусі 
Андрэй Кабякоў уручыў дзяржаўныя 

ўзнагароды лепшым прадстаўнікам пра-
цоўных калектываў. Цырымонія прайшла 
ў Палацы Рэспублікі. Высокімі ўзнага-
родамі ўганараваны прадстаўнікі сферы 
культуры. Для іх 2017-ы — год 500-годдзя 
беларускага кнігадрукавання — быў знамя-
нальны і вызначыўся многімі выдавецкімі 
праектамі. Знакавай падзеяй стала выданне 
персанальнай энцыклапедыі «Францыск 
Скарына». Сёлета завяршылася маштабная 
рэканструкцыя нацыянальнай кінастудыі 
«Беларусьфільм». Андрэй Кабякоў выказаў 
упэўненасць, што гэта пасадзейнічае актыў-
наму развіццю айчыннай кінаіндустрыі.

Беларусы ў свеце. На пасяджэнні Савета 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальна-

га сходу Рэспублікі Беларусь было прынята 
рашэнне аб стварэнні ў парламенце рабо-
чай групы па справах беларусаў замежжа. 
Яна дапаможа пашырыць эканамічныя і 
культурныя сувязі з суайчыннікамі, якія 
пражываюць за мяжой. Паводле старшыні 
Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па адукацыі, культуры і навуцы Ігара Ма-
рзалюка, які ўзначальвае групу, беларусы 
замежжа самі звярнуліся ў парламент з 
просьбай аб стварэнні такой структуры. 
Гэта паспрыяе кантактам з дыяспарай, з 
тымі, хто працуе і жыве ў розных краінах 
свету, але пры гэтым захоўвае сваю культур-
ную ідэнтычнасць.

Каб ведалі і памяталі. Калекцыя фак-
сімільнага выдання беларускага 

першадрукара Францыска Скарыны пера-
дадзена ў Астане бібліятэцы першага Прэзі-
дэнта Казахстана, паведамілі ў Пасольстве 
Беларусі ў Казахстане. Падчас цырымоніі 
перадачы ў «Назарбаеў Цэнтры» намеснік 
дырэктара бібліятэкі Амірхан Рахімжанаў 
падкрэсліў, што «факсімільнае перавыдан-
не работ беларускага першадрукара — дар 
сапраўды бясцэнны, які годна характарызуе 
ўсебаковае супрацоўніцтва і ўзаемаразу-
менне, што склалася паміж дзвюма краіна-
мі і народамі». Пасол Беларусі ў Казахстане 
Анатоль Нічкасаў распавёў, як развіваецца 
двухбаковае культурнае супрацоўніцтва па-
між Беларуссю і Казахстанам.

А заключная частка факсімільнага 
выдання «Кніжная спадчына Фран-

цыска Скарыны» перададзена найбуй-
нейшым бібліятэкам Украіны, паведамілі 
ў Пасольстве Беларусі ва Украіне. Цыры-
монія перадачы тома выдання адбылася ў 
Кіеве. Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі Раман Матульскі перадаў яго ў 
дар Нацыянальнай навуковай бібліятэцы 
імя Я. Мудрага, Дзяржаўнаму музею кнігі 
і кнігадрукавання Украіны, Дзяржаўнаму 
гісторыка-культурнаму запаведніку горада 
Астрога, Харкаўскай дзяржаўнай навуко-
вай бібліятэцы імя У. Г. Караленкі, Адэскай 
нацыянальнай навуковай бібліятэцы, За-
карпацкаму абласному краязнаўчаму музею 
імя Т. Лягоцкага, Нацыянальнаму музею ў 
Львове імя А. Шапціцкага і Нацыянальнай 
навуковай бібліятэцы імя В. Стэфаніка. 

Агляд афіцыйных падзей ад 
Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Акцэнты тыдня:Акцэнты тыдня:
краінакраіна

Урачыстасці «Святло Скарыны» адкрыў міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч.

ГОДная справаГОДная справа

— Гэты год пачынаўся з пасяджэн-
ня арганізацыйнага камітэта, які ўзна-
чальвалі Лілія Ананіч і Барыс Свят-
лоў, — успамінае міністр інфармацыі 
Аляксандр Карлюкевіч. — Можна пры-
гадаць крокі, якія рабілі Міністэрства 
культуры, Міністэрства інфармацыі, 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, са-
мыя розныя грамадскія і асветніцкія 
ўстановы нашай краіны, якія прадэман-
стравалі, што гэты год невыпадковы 
для Беларусі. Невыпадковы не толькі 
ў плане шанавання памяці работы па-
пярэднікаў, але і для будучыні. Вельмі 
прыемна, што падсумоўваецца гэты год 
такой вялікай справай, як выхад у вы-
давецтве «Беларуская энцыклапедыя 
імя Петруся Броўкі» аднатомнай энцы-
клапедыі «Францыск Скарына». Саюз 
пісьменнікаў Беларусі таксама право-
дзіў шмат конкурсаў, рэалізоўваў ініцы-
ятывы.

Старт юбілею быў дадзены на 
Мінскай міжнароднай кніжнай вы-
стаўцы-кірмашы. У межах мерапры-

емства прайшоў сімпозіум літаратараў 
«Пісьменнік і час», на якім сабраліся 
прадстаўнікі 20 краін свету. Важнай 
часткай святкавання стаў Дзень белару-
скага пісьменства, які сімвалічна прай-
шоў на радзіме Францыска Скарыны ў 
Полацку. Свята было насычана разна-
стайнымі мерапрыемствамі, сярод якіх 
Міжнародны круглы стол беларускіх 
і замежных літаратараў «Дыпламатыя 
слова. Францыск Скарына ў сусветнай 
гуманітарнай прасторы», фінал Рэспу-
бліканскага творчага конкурсу юных 
чытальнікаў «Жывая класіка». Дзякую-
чы Міністэрству інфармацыі, Міністэр-
ству культуры, Міністэрству замежных 
спраў, Нацыянальнай бібліятэцы, па-
сольствам кнігі скарынаўскай тэматы-
кі былі прадстаўлены ў многіх краінах. 
Круглыя сталы, прысвечаныя 500-год-
дзю беларускага і ўсходнеславянска-
га кнігадрукавання, прайшлі ў Празе, 
Парыжы, Вільнюсе, Лондане, Варша-
ве, Пекіне, Бялградзе, Маскве, Санкт-
Пецярбургу. І гэта далёка не ўсе гарады. 
А праект Выдавецкага дома «Звязда» — 
кніга «Францыск Скарына на мовах 
народаў свету» набыў вялікую папу-
лярнасць. Урывак з прадмовы да кнігі 
«Юдзіф» перакладзены на 66 моў.

500-годдзе беларускага кнігадрука-
вання стала адпраўным пунктам да 
яшчэ больш актыўнай дзейнасці ў на-
прамку развіцця айчыннай культуры. 
Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Бе-
ларусі Раман Матульскі адзначыў:

— Калі мы кажам пра захаванне спад-
чыны Скарыны, трэба памятаць, што 
гісторыя дайшла да нас з дапамогай 
людзей, здаецца, непрыкметнай пра-
фесіі — бібліятэкараў. Дзякуючы іх пра-
цы ў Беларусі, а таксама нашым калегам 
у Расіі, Польшчы, Літве, Украіне, нам 
па старонцы ўдалося сабраць выдан-
не, якое на сёння з'яўляецца найбольш 
поўным зборам кніжнай спадчыны 
Скарыны. Я ўпэўнены, што мы ведаем 
пра Скарыну далёка не ўсё, аднак зра-
білі яшчэ адзін крок наперад. Да працы 
далучыліся не толькі навукоўцы, але і 
ўсе людзі, неабыякавыя да гісторыі на-
рода. Гэты год яшчэ і Год навукі. І мы 
невыпадкова ўслаўляем нашага першага 
доктара навук, які пакінуў пасля сябе 
вялікую спадчыну. Кіраўнік краіны па-
ставіў перад намі вельмі важную, але 
няпростую задачу — фарміраваць куль-
турны імунітэт нашага народа.

Вікторыя АСКЕРА

Плён  неабыякавасці
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі падвялі вынікі юбілейнага года

Ф
от

а
 Я

ўг
ен

а
 П

яс
ец

к
а

га
.

500 гадоў таму Францыск 
Скарына надрукаваў 
«Псалтыр» — першую 
кнігу ў беларускім 
і ўсходнеславянскім 
кнігавыданні. Усяго ж 
ім было перакладзена 
і выдадзена 25 кніг, дзякуючы 
якім мы сёння можам 
гаварыць пра Скарыну 
як пра асветніка-гуманіста, 
тэарэтыка кніжнага 
мастацтва. Менавіта 
таму свята 500-годдзя 
кнігавыдання ў краіне 
адзначаецца шырока 
і на самым высокім узроўні. 
За год была праведзена 
вялікая праца, якая паказала 
адказнае стаўленне 
і неабыякавасць беларускага 
грамадства да айчыннай 
гісторыі і культуры.

Нягледзячы на тое, што прэмія штогод уручаецца ў на-
мінацыях «Проза» (у тым ліку публіцыстыка і драма-

тургія), «Паэзія» і «Літаратура для дзяцей», сёлета лепшымі 
літаратарамі назвалі адразу чатырох творцаў: у намінацыі 
«Проза» перамаглі два аўтары. Гэта пісьменнікі Ганна На-
васельцева (за кнігу «І чарам сніцца чалавек») і Аркадзь 
Падліпскі (з кнігамі «Вуліца Гогаля, 6», «Вуліца Леніна, 32», 
«Вуліца Суворава, 3» і «Вуліца 1-я Даватара, 14/9» з аўтарскай 
публіцыстычнай краязнаўчай серыі «Біяграфія віцебскага 
дома»). Зборнік вершаў «Дар Божы — жыццё» паэткі Алены 
Фядзяевай адзначылі ў намінацыі «Паэзія». У галіне дзіцячай 
літаратуры лепшай назвалі кнігу Тамары Красновай-Гуса-
чэнкі «Дзіцячы свет». Дарэчы, паэтэса, празаік і публіцыст, 

старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьмен-
нікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка ўжо стала лаўрэа-
там самай першай прэміі імя Петруся Броўкі, якую ўручылі 
лепшым літаратарам Віцебшчыны ў 2013 годзе.

Літаратурная прэмія Віцебскага абласнога выканаўчага ка-
мітэта была заснаваная ў 2012 годзе ў Год кнігі. Намінантаў 
вылучаюць пісьменнікі Віцебшчыны, а таксама працоўныя 
калектывы і грамадскія арганізацыі. Пры выбары лаўрэатаў 
спецыяльна арганізаваная камісія звяртае ўвагу на актуаль-
насць твораў у кантэксце літаратуры і культуры краіны, а 
таксама на рэгіянальную значнасць і выкарыстанне ў творы 
краязнаўчых вобразаў.

Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ

З  рэгіянальнай  значнасцю
У Віцебску вызначылі лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі за 2017 год
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29 снежня — 105 га-
доў з дня нараджэн-
ня Пятра Масцерава 
(1912 — 1982), бела-
рускага акцёра, заслу-
жанага артыста БССР.

30 снежня — 110 гадоў з дня 
нараджэння Паўла Златагорава 
(сапр. Гольдберг; 1907 — 1969), 
беларускага і расійскага рэжысёра 
оперы, заслужанага артыста БССР, 
заслужанага артыста РСФСР.

31 снежня — 105 гадоў з дня 
нараджэння Мікалая Гуціева 
(1912 — 2007), беларускага гра-
фіка, жывапісца, педагога, заслу-
жанага дзеяча мастацтваў БССР.

1 студзеня 95 гадоў споўніцца 
Віктару Грамыку, беларускаму 
жывапісцу, народнаму мастаку 
Беларусі.

З нагодыЗ нагоды

Падчас Калядаў брытан-
ская газета Th e Guardian 

прысвяціла артыкул найпапу-
лярнейшай англамоўнай на-
вагодняй песні «Jingle Bells». 
Згодна з артыкулам, кампазі-
цыя, напісаная яшчэ ў 1857 го-
дзе Джэймсам П’ерпонтам і вя-
домая як калядная песня, наса-
мрэч мае дачыненне да іншага 
свята — Дня падзякі (дзяржаў-
нае свята ў ЗША і Канадзе). Ня-
гледзячы на першапачатковы 
сэнс, «Jingle Bells» пераўтвары-
лася ў сусветны калядны хіт: 
на песню зроблена шмат каве-
раў, яна перакладзеная на мно-
гія мовы свету. Мелодыю «Jingle 
Bells» выкарыстаў кампазітар 
Д. Шастаковіч у музыцы да спек-
такля «Кароль Лір» пры стварэнні 
Песні Блазна, а таксама ў музыцы 
да аднайменнага фільма.

Сетка расійскіх кінатэатраў 
«Москіно» вырашыла павін-

шаваць масквічоў з Новым годам 
праз арганізацыю бясплатных 
кінасеансаў. З 1 па 8 студзеня гле-
дачы ўбачыць самыя вядомыя 
камедыі Леаніда Гайдая, а такса-
ма фільмы савецкага рэжысёра 
Ларысы Шапіцькі ў маскоўскіх 
кінатэатрах «Іскра», «Вымпел», 
«Маладзёжны», «Бярозка», «Тула», 
«Юнацтва», «Сатурн», «Палёт», 
«Спадарожнік» і «Салют». Рэтрас-
пектыву зладзілі з нагоды 95-год-
дзя з дня нараджэння Леаніда 
Гайдая. Каб трапіць на адзін з 26 
бясплатных кінапаказаў, арганіза-
тары прапануюць зарэгістравацца 
напярэдадні мерапрыемства. Да 
таго ж запланаваныя эксклюзіў-
ныя паказы мультфільма па ма-
тывах апавяданняў шведскага 
дзіцячага пісьменніка Свена Нурд-
квіста «Пэтсан і Фіндус: лепшае на 
свеце Раство».

Траццякоўская галерэя (Ма-
сква) завяршыла акцыю, 

прысвечаную да адкрыцця вы-
стаўкі «Нехта 1917», якая ла-
дзіцца ў Новай Траццякоўцы. У 
межах акцыі аматары мастацтва 
ды іншыя зацікаўленыя расіяне 
выкладвалі ў сацыяльных сет-
ках уласныя пародыі на карці-
ны, напісаныя 100 год назад, з 
хэштэгам «#некто1917». Удзель-
нікі флэшмобу ўзнавілі «Купанне 
чырвонага каня» Кузьмы Пятро-
ва-Водкіна, «Аўтапартрэт» маста-
ка Барыса Грыгор’ева, «Бежанку» 
Аляксандра Дрэвіна ды іншыя 
карціны. Пераможцы флэш-
мобу атрымалі запрашэнні на 
«Нехта 1917» і каталог-энцыкла-
педыю, які змяшчае артыкулы ку-
ратараў праекта і вядомых даслед-
чыкаў мастацтва таго часу.

Агляд цікавінак ад 
Дар’і ЧАРНЯЎСКАЙ

Люстэрка тыдня:Люстэрка тыдня:
светсвет

Мастацтва дыялогуМастацтва дыялогу

Гэтага і трэба было чакаць: пасля заканчэння 
Венецыянскай біенале праект, што там 
прадстаўляў Беларусь, паехаў далей па свеце. 
Імя мастака Рамана Заслонава вядомае ў Еўропе, 
і калі ён запрашае за «Стол» усіх ахвотных, то 
чаму б не скарыстацца і не адчуць цуд беларускай 
гасціннасці? Ініцыятыву творцы падтрымала 
Пасольства Рэспублікі Беларусь у Францыі.

І ў гэтыя перадкалядныя дні за «Стол» беларусы запрасілі пары-
жан. У галерэі Francis Barlier на авеню Маціньён можна пазнаёміц-
ца з відэапраектам, які насамрэч быў створаны супольна: акрамя 
Рамана Заслонава над стварэннем відэа працавалі прадзюсар Вік-
тар Лабковіч і рэжысёр Сяргей Талыбаў.

Відэа на 32 хвіліны дапаўняе скульптурная інсталяцыя. Перад 
гледачом мільгаюць больш за два дзясяткі міні-сцэн на фоне га-
лоўнага і нязменнага аб’екта — роўнай паверхні стала. Глядач 
становіцца яшчэ і ўдзельнікам драматычных, камічных і філасоф-
скіх сюжэтаў, якія разгортваюцца па той бок «Стала». Праект за-
сноўваецца на рэальнасці паўсядзённага жыцця, і кожны глядач 

можа вызначаць у ім уласную інтэлектуальную і эмацыянальную 
тэрыторыю. «Тут не трэба ніякіх эзатэрычных аргументаў, няма 
самарэфлексіі і погляду ў змрочныя глыбіні падсвядомасці. Мы 
бачым простую заяву пра самую складаную рэч на зямлі ці па-за 
ёй: пра людзей», — так апісвае сваё ўражанне ад праекта «Стол» 
вядомы амерыканскі мастак і крытык Берд Корнэл.

Праект прыцягнуў да сябе высокую цікавасць з боку сусветнай 
мастацкай грамадскасці, карыстаўся папулярнасцю ў наведваль-
нікаў біенале і атрымаў розгалас у вядучых сусветных медыя ў 
сферы мастацтва. Такім чынам, сучасныя мастакі, радзіма якіх — 
Беларусь, працягваюць традыцыі, закладзеныя папярэднікамі. На 
адкрыцці праекта ў Парыжы пасол Рэспублікі Беларусь у Француз-
скай Рэспубліцы, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЮНЕСКА 
Павел Латушка нагадаў: калісьці выхадцы з Беларусі прычыніліся 
да стварэння падмурка адной з самых вядомых школ сучаснага 
мастацтва ў свеце — парыжскай. Нездарма інтэрактыў сучаснага 
мастацтва Беларусі ў першую чаргу быў скіраваны на гэты дыя-
лог: паміж краінамі і паміж эпохамі. Вядома, што «Стол» чакаюць 
аматары сучаснага мастацтва ў Беларусі: куратары абяцалі прад-
ставіць праект у Мінску. Абяцанне ўжо на 2018-ы год.

Валерыя АСІПЕНКА

Частуйцеся, госці дарагія!
Парыжан запрасілі за беларускі «Стол»

Рэдакцыя часопіса «Полымя» 
з нагоды юбілею сабрала ў 
Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі пісьменнікаў, 
літаратуразнаўцаў, навукоўцаў 
ды прадстаўнікоў афіцыйных 
устаноў. У межах святкавання 
95-годдзя прайшоў круглы 
стол «Літаратурна-мастацкае 
выданне ў сістэме культурных 
каардынат».

95-годдзе часопіса «Полымя» — значная 
падзея для ўсёй краіны, таму рэдакцыя вы-
дання атрымала віншаванне ад Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэн-
кі. Найлепшыя пажаданні часопісу перадаў 
і міністр інфармацыі Беларусі Аляксандр 
Карлюкевіч.

— Часопіс «Полымя» — гэта імёны вя-
домых літаратараў розных часоў, якія спа-
лучаюцца ў адзіную раку, што цячэ і не 
спыняецца, — заўважыў пісьменнік, дырэк-
тар выдавецтва «Мастацкая літаратура» 
Алесь Бадак. — Гэта рака не мялее амаль 
сто гадоў, і добра, што сёння яна такая паў-
наводная: без літаратурнага выдання літа-
ратуры быць не можа.

Думку Алеся Бадака 
падтрымаў доктар філа-
лагічных навук, акадэмік 
Нацыянальнай ака-
дэміі навук, літарату-
разнаўца, пісьменнік 
Уладзімір Гніламёдаў: 
«Святкаванне юбі-
лею часопіса вызна-
чае стыль нашай 
гаворкі: хочацца 
згадаць самае леп-
шае, і для гэтага 
ёсць усе падста-
вы. Нягледзячы 
на тое, што зараз 
літаратурны працэс не перажывае свой 
эстэтычны апагей, літаратура ў краіне 
вельмі размаітая. Рэдакцыя “Полымя” 
шмат працуе, каб быць на ўзроўні часу і яго 
патрабаванняў, і мы — чытачы, крытыкі, 
літаратуразнаўцы — можам гэта ацаніць 
няўзброеным вокам».

Начальнік Адукацыйнага цэнтра Наву-
кова-метадычнай установы «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь Ірына Шаўлякова-Бар-
зенка адзначыла, што круглы стол гэтым 
разам «падмануў» усе жанравыя чаканні, 
бо спалучыў фундаментальнасць і карунка-
васць: выступоўцы агучвалі як дакладныя 

планы і прапановы, 
так і шчырыя вінша-
ванні.

Павіншаваць вы-
данне з юбілеем, а 
таксама ўзяць удзел 
у круглым ста-
ле прыйшлі ды-
рактар — галоў-
ны рэдактар «Вы-
давецкага дома 
“Звязда”» Па-
вел Сухарукаў, 
былы галоўны 
рэдактар «По-

лымя», а зараз адзін 
з яго пастаянных аўтараў Мікола Мятліц-
кі, намеснік дырэктара Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі Алесь Суша (дарэчы, 
бібліятэка адзначыла 95-годдзе выдання 
адмысловай выстаўкай, дзе прадэманс-
травала нумары часопіса ад самага яго 
пачатку), дырэктар Інстытута літаратура-
знаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі 
Іван Саверчанка, намеснік старшыні Саю-
за пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах, 
галоўныя рэдактары часопісаў «Нёман» і 
«Маладосць» Аляксей Чарота ды Святлана 
Воцінава.

Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАСЦЬ  І  КАРУНКАВАСЦЬ
Часопіс «Полымя» адзначыў 95-годдзе ў дзелавым фармаце
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Міжнародны Калядны фестываль «Ра-
дасць», арганізаваны Елісавецінскім 

жаночым манастыром, праходзіць у сталіч-
ным Палацы спорту з 26 снежня па 6 студзе-
ня. Фэст аб’ядноўвае культурную, духоўную, 
дзіцячую, дабрачынную праграмы і каляд-
ны кірмаш, якія прадставяць манастыры і 
прыходы з Беларусі, Расіі, Украіны, Сербіі і 
Грэцыі. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця 
бралі ўдзел Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Па-
вел, прадстаўнікі ўлады. Падчас адкрыцця 
быў зроблены падарунак любімаму гораду — 
мазаічнае пано з малюнкам герба Мінска, 
створанае мінчанамі і майстрамі Свята-Елі-
савецінскага манастыра.

Сёлетні Калядны кірмаш праходзіць у Пала-
цы спорту ў новым фармаце. Яго арганізатары 
падрыхтавалі цікавую праграму. Госці фэсту 
змогуць паглыбіцца ў казачную калядную 
атмасферу, сустрэцца з творцамі, наведаць 

прэзентацыі і канцэрты. У цэнтры фесты-
вальнай пляцоўкі ўсталявана экспазіцыя «Ка-
лядныя вокны», якая дазволіць віртуальна 
павандраваць па Беларусі, Сербіі, Грэцыі, Ра-
сіі, Украіне, Японіі, Бразіліі. А нацыянальныя 
вечары пазнаёмяць з традыцыямі, культурай 
і кухняй гэтых краін.

Асаблівая ўвага — хлопчыкам і дзяўчынкам. 
Дзіцячая гасцёўня — самая цікавая творчая 
прастора! Тут можна не толькі ўбачыць ка-
лядныя спектаклі, але і паўдзельнічаюць у іх 
стварэнні. А яшчэ змайстраваць калядныя 
цацкі, скласці калядныя вершы, навучацца ма-
ляваць узоры на шкле…

Самы вялікі сюрпрыз — каляднае прад-
стаўленне, якое пакажуць 30 і 31 снежня, 
5 і 6 студзеня. Маленькіх гасцей каля каляд-
най ёлкі сустрэнуць Дзед Мароз ды Снягурка, 
казачныя героі, якія распавядуць пра галоўны 
сакрэт Каляд.

Міра ІЎКОВІЧ

Калядны настройКалядны настрой ПамяцьПамяць
Вернасць прызванню
Пайшоў з жыцця вядомы літа-

ратуразнаўца, выкладчык, 
крытык Дзмітрый Якаўлевіч Бугаёў. 
Дзмітрый Якаўлевіч пачаў выклад-
чыцкую працу ў Мазырскім педага-
гічным інстытуце, у 1959 — 1964 гг. 
працаваў у Інстытуце літаратуры 
Акадэміі навук БССР. З 1964 года — 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, дзе выкладаў на філа-
лагічным факультэце. Займаўся 
праблемамі сучаснага літаратурнага 
працэсу і шчыра вітаў многіх тале-
навітых аўтараў. Манаграфічныя 
даследаванні Дзмітрыя Якаўлеві-
ча прысвечаны творчасці Максіма 
Гарэцкага, Уладзіміра Дубоўкі, Івана 
Мележа, Васіля Быкава.

Развітанне з Дзмітрыем Бугаё-
вым адбудзецца 30 снежня а 13.00 
у Рэспубліканскім клінічным меды-
цынскім цэнтры (г. Мінск, Чырвона-
армейская, 10, былая Лечкамісія).

У  НОВЫМ  АБЛІЧЧЫ
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»Праблема ў тым, што 
сёння няма той ступені 

пэўнасці будучыні, якая была 
ў папярэдніх пакаленняў. Сёння 
хуткасць навукова-тэхнічнага 
прагрэсу ўпершыню абагнала 
хуткасць змены пакаленняў. 
Будучыня вельмі няпэўная, мы 
не ведаем, якія прафесіі будуць 
асноўныя. Відавочна толькі 
адно: працэс навучання для кож-
нага становіцца бесперапынным 
падчас яго актыўнай працоўнай 
дзейнасці. Мы павінны павяліч-
ваць інфармаёмістасць адука-
цыі, ствараць той падмурак, 
які дазволіць бязбольна перайсці 
ў якасна новы стан пры змене 
прафесіі або роду дзейнасці.

Ігар Марзалюк.

Актуальнасць

— Ігар Аляксандравіч, якія асноўныя 
падзеі года былі знакавыя і чаму?

— Безумоўна, II з’езд вучоных Бе-
ларусі, які адбыўся ў першай палове 
снежня. Дасягненні айчыннай навукі, 
пра якія гаварылі на з’ездзе, для многіх 
сталі нечаканасцю і адкрыццём: навуко-
вае і грамадскае жыццё ў Беларусі знач-
на шырэйшае і больш інтэнсіўнае, чым 
многія меркавалі. А завяршальным акор-
дам Года навукі стаў сапраўды прарыўны 
Дэкрэт прэзідэнта «Аб развіцці лічбавай 
эканомікі».

— Дэкрэт выклікаў неадназначныя 
водгукі не толькі ў айчыннай, але і за-
межнай прэсе. У чым яго асноўная 
філасофія, асноўны пасыл?

— У фундаментальным прызнанні 
факта, што ў нашай краіне адзін з ас-
ноўных сегментаў, што развіваецца, — 
прадстаўнікі постіндустрыяльных секта-
раў эканомікі, якія ў значнай ступені 
капіталізавалі і індывідуалізавалі сваю 
працу. Яны адчуваюць сваю канкурэн-
таздольнасць на сусветным рынку і ра-
зумеюць, што пры нармальных і зразу-
мелых канкурэнтных асяроддзі, зразуме-
лых эканамічных нарматывах з боку 
дзяржавы яны будуць паспяховыя. Гэты 
пласт нешматлікі, ён і не можа быць ін-
шым з прычыны элітарнасці дадзенага 
роду заняткаў, але ён будзе пастаянна 
нарастаць і станавіцца лакаматывам 
для рэальнага сектара. Тут ёсць і іншы 
відавочны факт — нацыянальная на-
вука, адукацыя і культура. Наша краіна 
знаходзіцца на ўзроўні, які дазваляе па-
спяхова канкурыраваць з вядучымі су-
светнымі дзяржавамі ў сферы «разумнай 
эканомікі» ХХI стагоддзя. Пад паняццем 
«культура» я маю на ўвазе шырокі дыя-
пазон паняццяў, які ўключае і сённяшнія 
навуковыя тэхнічныя школы ў галіне 
фундаментальных даследаванняў і ў сфе-
ры рэальнага сектара вытворчасці.

— Вы адзін з актыўных удзельнікаў 
дыскусіі па школьнай рэформе. На-
колькі гэта актуальна сёння i ці не 
знаходзімся мы ў стане пастаяннага 
рэфармавання сярэдняй школы? Які 
павінен быць фінал гэтых абмеркаван-
няў?

— На самай справе гэта нармальны і 
натуральны працэс, які праходзіць ва 
ўсіх краінах. Чаму апошнім часам ён 
прымае формы пастаянных дыскусій? 
Адказ відавочны. Праблема ў тым, што 
сёння няма той ступені пэўнасці буду-
чыні, якая была ў папярэдніх пакален-
няў. Сёння хуткасць навукова-тэхнічнага 
прагрэсу ўпершыню абагнала хуткасць 
змены пакаленняў. Будучыня вельмі ня-
пэўная, мы не ведаем, якія прафесіі бу-
дуць асноўныя. Відавочна толькі адно: 
працэс навучання для кожнага становіц-
ца бесперапынным падчас яго актыўнай 
працоўнай дзейнасці. Мы павінны па-
вялічваць інфармаёмістасць адукацыі, 
ствараць той падмурак, які дазволіць 
бязбольна перайсці ў якасна новы стан 
пры змене прафесіі або роду дзейнасці.

Дыскусія, штуршком для якой сталі 
задачы, пастаўленыя перад сярэдняй 

школай прэзідэнтам нашай краіны, 
мае ярка выяўлены пазітыўны бок: 
у ёй бяруць удзел усе пласты бела-
рускага грамадства. Мы павінны 
зразумець простую і ясную думку: 
наша сённяшняя работа над па-
мылкамі ў сярэдняй школе — гэта 
не прызнанне факта няўдачы і не 
размова пра мінулае, гэта работа 
над будучыняй. Гэта прынцыпова 
новае стаўленне да сістэмы нацыя-
нальнай адукацыі.

— Ці ёсць нейкі прамежкавы 
вынік, пра які Вы можаце сказаць 
сёння?

— Безумоўна. На ўсіх узроўнях ёсць 
разуменне таго, што сярэдняя школа сён-
ня — гэта адзіна магчымая і ўнікальная 
індустрыя чалавечых магчымасцяў, як у 
матэрыяльнай сферы, так і ў духоўнай, 
у рэальным жыцці яны непарыўна ўзае-
мазвязаны. У новым стагоддзі ўзровень 
адукацыі ўсіх і кожнага стала магчымым 
вымераць колькаснымі параметрамі, яна 
здабыла матэрыяльную сілу. Мы разуме-
ем, што адначасова ідуць два працэсы, 
якія дапаўняюць і не выключаюць адзін 
аднаго: для дзяржавы гэта сацыяльны 
і эканамічны праект, а для кожнага па-
асобку — бізнес-праект, які вызначае 
паспяховасць усяго яго жыцця.

— Многія гавораць пра тое, што су-
часная школа ператварылася ў аргані-
зацыю па продажы ведаў. Як з гэтым 
змагацца?

— А змагацца з гэтым не варта, гэта 
непазбежная данасць рынкавай экано-
мікі. Гэты працэс трэба максімальна 
бязбольна перабудаваць пад патрэбы 
грамадства. Трэба прыняць як непазбеж-
нае, што ў шасцігадовым узросце, яшчэ 
таго не ўсведамляючы, дзеці ўключаюц-
ца ў адукацыйны рынак. Кожнае дзіця 
хоча вучыцца, але часам не таму, чаго хо-
чуць дарослыя, яно ўспрымае гэты ры-
нак як новае асяроддзе, у якое трапіла. А 
вось з якім знакам — плюс ці мінус, — 

залежыць ад дарослых. Для іх гэта аду-
кацыйная прастора адкрыта на ўваход і 
выхад: калі ўвайшлі — вынік будзе, не — 
прабачце...

— У чым адрозненне сённяшняга на-
стаўніка ад настаўніка мінулага?

— У даступнасці любой інфармацыі 
ўсім і кожнаму. Інфармацыя і веды, па-
гадзіцеся, не адно і тое ж. Веды не атрым-
ліваюцца, не перадаюцца. Атрыманая 
інфармацыя, трансфармуючыся праз 
інтэлектуальнае намаганне, становіцца 
ведамі. Настаўнік павінен перш за ўсё 
навучыць вучыцца кожнага вучня, а гэта 
ўжо мастацтва. Простая трансляцыя ве-
даў нічога не дае, эфект пазнання новага 
ў дзяцей узнікае толькі ў руху, у дзейнас-
ці. Па гэтай прычыне сістэма адукацыі, 
як правіла, мае калектыўны і адкрыты 
характар. Гэта радніць сістэму наву-
чання са спартыўнымі спаборніцтвамі. 
І настаўнікі, і бацькі павінны навучыць 
дзіця разуменню таго, што ў будучым 
дарослым жыцці яно будзе адказваць 
за ўсё само, а свой жыццёвы поспех або 
няпоспех закладвае ў школе. Праз гэты 
парадокс успрымання жыцця мы ўсе 
праходзім.

— А ў чым асноўная функцыя школы 
як інстытута, на Ваш погляд?

— У фарміраванні прасторы вакол 
дзіцяці. Яна павінна быць спагадлівая на 
любым этапе, бо са сталеннем у старэй-
шых класах прастора зусім іншая. У па-
чатковай школе асяроддзе з’яўляецца 
асноўным, але па меры сталення адбыва-
ецца працэс натуральнага інтэлектуаль-
нага расслаення, давайце не будзем сябе 
падманваць, і на першае месца выходзіць 
асоба дзіцяці. Школа ва ўсіх сваіх прая-
вах — перш за ўсё камунікацыя. Прычым 
камунікацыя першасная, самая магутная, 
што дае той падмурак асобаснага ўспры-
мання сябе ў навакольнай прасторы, які 
ідзе за чалавекам усё яго жыццё.

— На з’ездзе вучоных Ваша высту-
пленне было прысвечана праблемам 
гуманітарных навук. У чым іх спецы-
фіка, наколькі яны запатрабаваныя су-
часным жыццём і ў чым іх прыкладное 
значэнне?

— А ўсё сказанае мною вышэй без гу-
манітарнага складніка немагчыма. На-
цыянальная мова, літаратура і гісторыя 
ствараюць каркас асобы, які дазваляе 
не згубіцца, кажучы словамі Аляксанд-
ра Зіноўева, у «глобальном человейни-
ке». Расійскі гісторык Міхаіл Пакроўскі, 
які, дарэчы, быў акадэмікам Акадэміі 
навук БССР, сказаў, што «гісторыя — 
гэта палітыка, звернутая ў мінулае». Яе 

веданне дазваляе пазбягаць шмат якіх 
памылак. Калі гэта правіла ігнаруецца, 
то светапоглядныя збоі вядуць да вя-
лікіх матэрыяльных выдаткаў, а часам 
і да сацыяльных хваляванняў. І ўсё гэта 
ляжыць па-за плоскасцю нашых жадан-
няў. Яшчэ Васіль Ключэўскі казаў, што 
гісторыя не настаўніца, яна не дае ўро-
каў, яна хутчэй наглядчыца, якая строга 
карае за яе няведанне. Але складанасць 
засваення мінулага — што мы павінны 
разумець не толькі тое, што нам пакінулі 
папярэднікі, але і пра што яны замаўчалі.

Гісторыя і літаратура ствараюць тое, 
што ўсе мы называем адным агульным 
словам «культура». Але літаратура і 
гісторыя, іх веданне ёсць не адно і тое ж. 
Віктар Шклоўскі, прызабыты сёння пісь-
меннік, які вывучаў Льва Талстога, на-
пісаў наконт гэтага: «Усякі пісьменнік 
дэфармуе матэрыял, уключаючы ў сваю 
пабудову. І ён выбірае матэрыял не па 
прынцыпе дакладнасці, а па прынцыпе 
зручнасці матэрыялу». Часта можна па-
чуць, што сёння няма твора, роўнага па 
маштабе «Вайне і міру» Талстога. А «Ка-
ласы пад сярпом тваiм» Уладзіміра Ка-
раткевіча — якога ўзроўню гэты раман? 
На маю думку, узроўню Льва Талстога. 
Недаацэненасць твора ў тым, што існуе 
праблема перакладу на іншыя мовы, 
складана перадаць усе тонкасці мовы Ка-
раткевіча — гэта абсалютная велічыня ў 
нашай літаратуры і культуры.

Сёння ў сусветнай эканоміцы ідзе 
дыфузія ўзаемапранікальных тэхнала-
гічных навацый з сустрэчным рухам ды-
фузіі кіраўніцкіх рашэнняў. Апошнія ж 
абапіраюцца на гуманітарную сферу. У 
гэтым плане нашы гуманітарныя веды 
выходзяць за межы нацыянальных пра-
грам. Мы павінны ведаць не толькі на-
цыянальную, але і сусветную гісторыю і 
культуру, якія становяцца нашым другім 
апірышчам у гуманітарнай адукацыі і ве-
дах.

— Вы заўсёды былі прыхільнікам 
адраджэння беларускай мовы. Вашу 
пазіцыю падзяляюць многія і многія 
яе крытыкуюць. Ці ёсць тут прабле-
ма? Калі ёсць, як яна можа быць выра-
шана?

— Давайце зыходзіць з рэальнасцяў 
і гаварыць пра тое, што не толькі ў нас, 
але і ў іншых краінах у мітусні паўся-
дзённага жыцця перавага заўсёды адда-
ецца вырашэнню надзённых эканаміч-
ных праблем. Праблемы гуманітарнага 
характару ссоўваюцца як бы «на потым». 
Ёсць і іншая прычына. Адраджэнне на-
цыянальнай мовы патрабуе ад усіх і 
кожнага дадатковага інтэлектуальнага 
намагання і разумення значнасці гэтай 
праблемы як адзінай умовы захавання 
нацыянальнай ідэнтычнасці. Руская мова 
не можа быць перашкодай для развіцця 
беларускай мовы і ніколі ёй не была. Для 
Беларусі ХХ стагоддзе склалася так, што 
руская мова стала дамінуючай у паўсяд-
зённай бытавой практыцы. Гэта вынік 
урбанізацыі і індустрыялізацыі. Відавоч-
ная блізкасць моўнай групы беларускай 
і рускай моў стварае ўсім зразумелыя 
цяжкасці ў адраджэнні нацыянальнай 
мовы. Патрэбны час, карпатлівая пра-
ца, цярпенне і гранічная карэктнасць. 
Мая прапанова была і застаецца про-
стай і яснай — распрацаваць паэтапнае 
ўкараненне выкладання гуманітарных 
дысцыплін, спачатку ў школах, а затым 
і ў ВНУ, на беларускай мове. Выкладан-
не дакладных і прыродазнаўчых навук 
весці на рускай мове, а ў некаторых вы-
падках — і на англійскай. Упэўнены, што 
гэта адзіны рэальны шлях да адраджэн-
ня нацыянальнай мовы і ўсёй беларускай 
культуры.

Ігар КАЗЛОЎ

БЯСКОНЦАСЦЬ 
ПАЗНАННЯ

У нашай краіне 2017-ы прайшоў пад знакам Года навукі. 
Шматлікія мерапрыемствы з гэтай нагоды амаль па ўсіх 
галінах сучасных ведаў увесь час былі ў фокусе грамадскай 
цікавасці. II з’езд вучоных, які адбыўся ў Беларусі, для 
многіх стаў адкрыццём у пазнанні таго, што адбываецца ў 
краіне, што можа быць грунтам для яе далейшага развіцця. 
У канцы снежня, падводзячы вынікі года, я сустрэўся са 
старшынёй Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, 
культуры і навуцы, членам-карэспандэнтам Нацыянальнай 
акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Ігарам Марзалюком.



Літаратура і мастацтва   № 52  29 снежня 2017 г. 5Спрадвечнасць

Ордэн 
Францыска Скарыны.

На працягу юбілейнага для айчыннай 
культуры года — 500-годдзя белару-

скага кнігадрукавання — вялася вялікая 
руплівая праца па ўздыме папулярнас-
ці асобы першадрукара сярод беларусаў 
і не толькі. Але ў Беларусі дасюль няма 
музея Францыска Скарыны. Ініцыятыва 
яго стварэння віруе ў грамадскіх колах, 
што сведчыць: беларусы памятаюць пер-
шадрукара, а значыць, 2017 год прайшоў 
не дарма. Канстанцін Усовіч, загадчык 
музея-лабараторыі Францыска Скары-
ны Гомельскага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта імя Ф. Скарыны, нават распрацаваў 
канцэпцыю стварэння дзяржаўнага музея 
Францыска Скарыны, з якою мы прапану-
ем пазнаёміцца пад заслону года.

У АДПАВЕДНАСЦІ 
З ЗАСЛУГАМІ

— Францыск Скарына праславіў бе-
ларускі народ перад усім светам, зрабіў 
тагачасную беларускую мову мовай кні-
гадрукавання, надаў ёй большую ўстой-
лівасць у грамадскім жыцці, нарэшце, 
паскорыў развіццё беларускай і ўсходне-
славянскай культуры. Ён увекавечаны ў 
мастацтве, у навуковай літаратуры, яго 
імем названы вуліцы, установы і арганіза-
цыі, да таго ж у Беларусі існуюць 2 важкія 
афіцыйныя ўзнагароды — ордэн і медаль 
Францыска Скарыны. Зразумела, чаму ў 
навуковай і шырокакультурнай грамад-
скасці нашай рэспублікі ўжо даўно выказ-
ваюцца думкі аб неабходнасці стварэння 
дзяржаўнага музея Францыска Скарыны. 
Згодна з «Каталогам музеяў Беларусі», у 
нашай краіне працуюць 150 музеяў і 112 
іх філіялаў. Дык чаму няма дзяржаўнага 
музея, прысвечанага чалавеку, які стаў на-
шай візітнай карткай? На жаль, музей-ла-
бараторыя Францыска Скарыны ГДУ імя 
Ф. Скарыны і на 10 % не замяняе такога 
музея...

Даўно наспела неабходнасць сабраць у 
адным месцы ўсе матэрыяльныя носьбіты 
(у арыгіналах або копіях), якія адлюстроў-
ваюць увесь комплекс скарыназнаўства, 
каб захаваць і прымножыць іх для на-
ступных пакаленняў, увекавечыць памя-
ць Ф. Скарыны, засведчыць удзячнасць 
беларускага народа свайму найвялікшаму 
сыну.

Экспазіцыя скарынаўскага музея (яе 
можна назваць «Жыццёвы і творчы шлях 
беларускага і ўсходнеславянскага перша-
друкара і асветніка Францыска Скарыны») 
магла б заняць выключнае месца: іншага 
сапраўднага музея Францыска Скары-
ны ў свеце няма. Такі музей набыў бы 
агульначалавечае значэнне, бо велічнасць 
здзейсненага Скарынам найбольш яскра-
ва выяўляецца на фоне гісторыі Вялікага 
Княства Літоўскага, Рускага і Жамойц-
кага, а таксама Еўропы ў першай палове 
ХVІ cтагоддзя. Паколькі Скарына бываў 
ці не ў дзясятку гарадоў розных краін, дык 
музейная экспазіцыя павінна звярнуць 

увагу на ўзаемаадно-
сіны гэтых краін па-
між сабой і з ВКЛ. 
Яна мае акрэсліць 
культурнае і палітыч-
нае становішча Еўро-
пы і еўрапейскага 
Адраджэння, гара-
доў Падуі, Познані, 
Кёнігсберга; магла 
б падрабязна раска-
заць пра ВКЛ і яго 
ўзаемаадносіны з 
Польскім каралеў-
ствам і Рускай дзяр-
жавай, адлюстраваць 
стан Чэшскага ка-
ралеўства, Пруска-
га герцагства, гара-

доў Кракава і Прагі. Значная роля ў 
экспазіцыі будзе належаць Полацку: 
напрыклад, неабходна адлюстраваць маг-
дэбургскае права, якое было тут уведзена 
ў 1498 годзе.

МАЗАІКА 
СКАРЫНАЗНАЎСТВА

— У Беларусі, Расіі, Украіне і Польшчы, 
Чэхіі і Літве маецца дастаткова калекцый-
нага, помнікавага і навукова-гістарычнага 
патэнцыялу для стварэння такога музея. 
Экспанаты можна прадставіць у арыгі-
налах або копіях, муляжах, у лічбавым 
фармаце, на планшэтах. Такім чынам, 
наведвальнікі атрымаюць магчымасць 
адначасова ўбачыць фрагмент метрыкі 
кракаўскага ўніверсітэта за 1504 год са 
старонкай спіса першакурснікаў, актавы 
запіс гэтага ж універсітэта аб прысваен-
ні Скарыну вучонай ступені бакалаўра за 
1506 год, актавы запіс Падуанскага ўнівер-
сітэта аб дапушчэнні Скарыны да экзаме-
ну на вучоную ступень доктара медыцыны 
за 1512 год і шматлікія ін-
шыя важныя дакументы. 
Істотную дапаможную ролю 
для здабыцця экспанатаў і 
стварэння экспазіцый патэн-
цыяльнага музея акажуць 
энцыклапедычныя выданні 
пра Скарыну 1988, 1990 і 2017 
гадоў. Энцыклапедыя «Фран-
цыск Скарына», якая выйшла 
напярэдадні 2018 года, свед-
чыць, што ў Нацыянальнай 
бібліятэцы Беларусі ўжо ёсць 
шмат патэнцыяльных экспа-
натаў для будучага музея.

Да экспазіцыі можна да-
лучыць даступныя творы (у 
копіях ці арыгіналах) вялікіх 
папярэднікаў і паслядоўнікаў 
Скарыны, біяграфічныя 
звесткі пра яго сваякоў і сяброў, сучас-
нікаў і настаўнікаў, а таксама мастакоў, 
скульптараў і мастацтвазнаўцаў, якія за-
хавалі вобраз першадрукара. Персаналій 
скарыназнаўцаў, пісьменнікаў, паэтаў, 
кінарэжысёраў, кампазітараў, мастакоў, 
скульптараў, мова- і літаратуразнаўцаў, 
гісторыкаў, філосафаў, педагогаў, 
рэлігіязнаўцаў, звязаных з імем Скарыны, 
у залах такога музея трэба было б прад-
ставіць ці не 600.

Што датычыць структуры музея, дык 
яе можна падзяліць на асобныя перыяды, 
якія могуць уяўляць сабой самастойныя 
выставачныя залы: «Перадумовы для ўз-
нікнення кнігавыдавецкай і асветніцкай 
дзейнасці Ф. Скарыны», «Дзяцінства і 
юнацтва Скарыны, бацька Лука і брат 
Іван, іншыя сваякі», «Вучоба ў Кракаўскім 
(Ягелонскім) універсітэце і знаходжан-
не яго ў Падуанскім універсітэце», «Кні-
гавыдавецкая і асветніцкая дзейнасць 
Скарыны ў Празе, Вільні», «Скарына ў 
паслякнігавыдавецкі перыяд (у Вільні, 

Познані, Кёнігсбергу, Празе…)», «Па-
пярэднікі, сучаснікі і паслядоўнікі Ф. Ска-
рыны», «Помнікі, мемарыяльныя дошкі 
Ф. Скарыны; вуліцы, арганізацыі, уста-
новы і дзяржаўныя ўзнагароды імя 
Ф. Скарыны», «Вобраз Ф. Скарыны ў вы-
яўленчым, дэкаратыўна-прыкладным і 
народным мастацтве, у навуковай і ма-
стацкай літаратуры, музыцы і кіно». У 
асобнай зале можна змясціць партрэты і 
звесткі пра гісторыкаў, філосафаў, філола-
гаў, псіхолагаў, мастакоў, пісьменнікаў, па-
этаў, драматургаў, якія стварылі шэдэўры 
інтэлектуальнай думкі пра Ф. Скарыну 
(тут трэба далучыць копіі ці арыгіналы 
гэтых твораў). Яшчэ адзін пакой — пад ін-
фармацыю пра дзеячаў сусветнай і бела-
рускай культуры, узнагароджаных ор-
дэнамі і медалямі Францыска Скарыны. 
Апошнюю экспазіцыю прапаную назваць 
«Скарына і сёння служыць свайму наро-
ду». Гэтая частка паведаміць пра ўздзе-
янне прыкладу Скарыны на беларускую 
моладзь і ўвесь народ, адлюструе пра-
яўленне яго творчай спадчыны ў сучаснай 
беларускай асвеце, навуцы і культуры.

У ГОСЦІ 
ДА ПЕРШАДРУКАРА

Лепш за ўсё размясціць музей у Мін-
ску, Полацку або Гомелі, бо ва ўсіх гэтых 
гарадах — трывалая база. Мінск — сталі-
ца, галоўны горад рэспублікі, Полацк — 
малая радзіма Францыска Скарыны, Го-
мель — другі горад у краіне па велічыні. 
На выпадак размяшчэння такога музея ў 
ГДУ імя Ф. Скарыны ўжо існуе мастацкая 
канцэпцыя: акрамя эскіза памяшкання і 
экспазіцыйнага абсталявання, тут ёсць і 
чарцяжы для іх вырабу. У будучай экспазі-
цыі кожны экспанат атрымае адпаведны 
подпіс, маляўніча аформяцца раздзелы 
экспазіцыі, у жывапіснай ці графічнай 

форме ўзновяцца адсутныя ў 
фондах музея творы выяўлен-
чага і дэкаратыўна-прыкладно-
га мастацтва, з’явяцца плакаты, 
стэнды, графікі, геаграфічныя 
карты, асноўныя архітэктур-
ныя будынкі тых гарадоў, у 
якіх Скарына жыў, працаваў ці 
бываў па сваіх справах. Будуць 
прадстаўлены муляжы арыгі-
нальных выданняў Ф. Ска-
рыны і поўнае факсімільнае 
выданне асобных кніг Скары-
ны, ажыццёўленае ў Беларусі ў 
год юбілею беларускага кнігад-
рукавання.

Наведвальнікамі музея ма-
глі б стаць не толькі беларусы, 
але і грамадзяне іншых краін. У 
дзяржаўны музей Францыска 

Скарыны будзе цікава прыйсці вяскоўцам 
і гараджанам, школьнікам і студэнтам, 
прадстаўнікам разнастайных сфер і прад-
прыемстваў культуры, навуковым работ-
нікам і вучоным, інтэлігенцыі, турыстам. 
Недахопу наведвальнікаў музей ніколі 
мець не будзе, бо яго аўдыторыя — увесь 
беларускі народ і зацікаўленыя нашай 
культурай замежнікі.

Упэўнены, што пры рашэнні стварыць 
музей Францыска Скарыны ў гэтую неаб-
ходную для дзяржавы справу з энтузіяз-
мам уключыцца мноства прадстаўнікоў 
інтэлігенцыі ды іншых неабыякавых бе-
ларусаў. Я перакананы, што ўсе высока-
адукаваныя і інтэлектуальна развітыя 
людзі ахвотна ўнясуць мноства каштоў-
ных прапаноў і забяспечаць дапамогу для 
стварэння гэтага музея, які стане калек-
тыўным творам усяго беларускага народа. 
А толькі такія творы і маюць пераважнае 
права на ўвекавечанне...

Падрыхтавала Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ

Святло 
асветніка
Францыска 
Скарыну можна 
без перабольшвання 
называць нацыя-
нальным і духоўна-
асветніцкім сімвалам 
Беларусі. Ён паказаў 
прыклад таго, як трэба 
любіць родную зямлю 
і служыць ёй. За маг-
чымасць прызнання 
ў гэтым ён абраў кнігу.

Актыўная падрыхтоўка да 
500-годдзя айчыннага кнігадрука-
вання пачалася яшчэ летась.

І вось цяпер настаў час, каб пад-
сумаваць вынікі скарынінскага 
года, зразумець, чым папоўніла-
ся скарбонка нацыянальнай ду-
хоўнасці. Гэта і стала нагодай для 
правядзення ў Нацыянальнай бі-
бліятэцы Беларусі свята «Святло 
Скарыны», куды Аргкамітэтам па 
святкаванні 500-годдзя беларуска-
га кнігадрукавання былі запроша-
ны найбольш актыўныя ўдзельнікі 
скарынінскіх праектаў. Ім дзяка-
валі за ініцыятыву і творчасць, 
асобных узнагароджавалі спецы-
яльнымі дыпломамі.

Зразумела, у юбілейны для бе-
ларускага кнігадрукавання год 
асаблівая ўвага была аддадзена яе 
Вялікасці — кнізе! Шмат новых, 
прыгожа аздобленых кніг, прысве-
чаных юбілейнай даце, выйшла ў 
беларускіх выдавецтвах. Маштаб-
ны праект пад назвай «Кніжная 
спадчына Францыска Скарыны», 
прадстаўлены Нацыянальнай бі-
бліятэкай, прагучаў на ўсю краіну. 
Падчас свята намеснік дырэкта-
ра НББ Алесь Суша расказаў пра 
каштоўнасць новага выдання.

Літаральна нядаўна адбылася 
прэм’ера фільма «Скарына», зня-
тага па ініцыятыве Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
і па заказе «Сталічнага тэлеба-
чання» пры падтрымцы СП ЗАТ 
«Юнісон». Сцэнарый напісала 
вядомая беларуская пісьменніца, 
лаўрэат Нацыянальнай літаратур-
най прэміі Беларусі, уладальнік 
медаля Францыска Скарыны На-
талля Голубева, рэжысёрам фільма 
стаў Аляксей Раковіч.

Вобраз Францыска Скарыны 
знайшоў увасабленне і на сучас-
най тэатральнай сцэне. Гэтаму 
папярэднічаў рэспубліканскі кон-
курс на лепшы драматычны твор. 
Зараз глядач у Рэспубліканскім 
тэатры беларускай драматургіі 
можа стаць відавочцам падзей да-
лёкага мінулага. Стала прыемнай 
нечаканасцю, калі сам Скарына 
з’явіўся і на святочнай урачыстас-
ці ў бібліятэчнай зале.

Падводзячы вынікі 500-год-
дзя беларускага кнігадрукавання, 
можна з упэўненасцю гаварыць, 
што сёлета нашу нацыянальную, 
ды і, наогул, сусветную літаратуру 
папоўнілі новыя выдатныя творы. 
Сведчаннем таму — праведзены 
Саюзам пісьменнікаў Беларусі 
конкурс «Душой Скарыны ўзлаш-
чанае слова». Дзякуючы дзіцячай 
кнізе ў гасцях у Францыска Скары-
ны пабывалі не толькі беларускія 
дзеці, але і юныя чытачы Калмыкіі, 
Дагестана, Кабардзіна-Балкарыі, 
Малдовы. Да таго ж сёлета ў нашай 
сталіцы побач з Нацыянальнай бі-
бліятэкай з’явіўся Парк пісьмен-
нікаў. Яго беларускія літаратары 
пасадзілі таксама ў гонар 500-год-
дзя беларускага кнігадрукавання.

Марыя ЛІПЕНЬ

Натхнёныя  
першадрукаром

Якім мог бы быць музей Францыска Скарыны?
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Кніжныя вынікі года, як 
правіла, падводзяць складаннем 
рэйтынгаў, аднак крытэрыяў 
можа быць безліч: паводле 
значнасці, папулярнасці, 
арыгінальнасці, грунтоўнасці… 
У кожнага эксперта (ці гэта 
выданне, ці гэта чалавек) — 
спісы кшатлту «Кнігі года» 
розныя. Бо ўсё гэта, папраўдзе 
кажучы, справа густу. Таму 
паспрабуем сёлета вызначыць не 
асноўныя літаратурна-мастацкія 
выданні, але асноўныя 
літаратурныя тэндэнцыі 
кніжнага 2017-га.

ВЯРТАННЕ НАЗАД 
ЯК РУХ НАПЕРАД

Год, што прайшоў пад знакам Францыска Ска-
рыны, прынёс багата плёну не толькі ў навуковай 
сферы. Кніга перастварэнняў Алеся Разанава 
прадмоў Францыска Скарыны да надрукаваных 
ім кніг «Бібліі» «Маем найбольшае самі» («Ма-
стацкая літаратура») не проста данесла да нас 
праз стагоддзі голас першадрукара, але і стала 
своеасаблівым адкрыццём новых магчымых шля-
хоў развіцця мастацкай літаратуры ў сучаснасці. 
Алесь Разанаў, які шмат разоў выступаў як вы-
находнік паэтычных жанраў, урэшце прыйшоў і 
да перастварэння як спосабу адаптаваць 500-га-
довы тэкст да ўспрымання чалавека ХХІ стагод-
дзя. Відаць, дзякуючы таму, што «Скарына адгу-
каецца», паводле прызнання самога паэта, кніга 
перастварэнняў стала ў нейкім сэнсе і цалкам самастой-
ным мастацкім тэкстам. На такім узроўні развіцця 
літаратуры, калі, здаецца, ніводнага новага слова ўжо 
немагчыма сказаць наваствораным тэкстам, шлях, якім 
пайшоў Алесь Разанаў, бачыцца сапраўды плённым.

Сімвалічна, што ў гэты ж Скарынаўскі год, калі так 
многа гаворкі вядзецца пра гісторыю беларускай кнігі, 
выйшла і найгрунтоўнейшая манаграфія Ларысы Доў-
нар «Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII — пачатак 
XX стагоддзя)» (БДУКМ, нягледзячы на тое, што годам 
выдання пазначаны 2015, да чытацкай аўдыторыі кні-
га выйшла на пачатку 2017-га). Больш як тры тысячы 
мінскіх выданняў, у тым ліку 600 не ўлічаных раней бе-
ларускімі бібліёграфамі, дазваляюць не толькі ў больш 
поўным аб’ёме даследаваць гісторыю беларускага кні-
гавыдання, але і ацаніць гэты працэс крыху з іншага 
гледзішча. Шматгадовая даследчыцкая праца ў фон-
дах бібліятэк, музеяў і архіваў Беларусі, Літвы, Расіі і 
Польшчы, прывяла Ларысу Доўнар да шэрагу высноў, 
якія могуць падацца нечаканымі тым, хто прызвычаіў-
ся за смугой стагоддзяў бачыць Мінск як губернскую 
правінцыю. Не праз рамантызацыю мінулага, але праз 
факталагічную канкрэтыку аўтар манаграфіі стварае 
разгорнутую карціну не толькі кнігавыдавецкага пра-
цэсу і функцыянавання кніжнага рынку, але і свое-
асаблівы партрэт гараджан (якія выданні выпісвалі, 
спансавалі, якія культурніцкія праекты падтрымлівалі, 
якім мовам аддавалі перавагу пры выбары літаратуры 
і г.д.).

Добра, што грунтоўны даледчыцкі плён не застаўся 
адно ў межах манаграфіі, якая распаўсюдзіцца ў асноў-
ным па навуковых залах універсітэцкіх і рэспубліканскіх 
бібліятэк, і выйшаў на старонкі літаратурна-мастацкага 
выдання, разлічанага на больш шырокае кола чытачоў. 
У багата праілюстраванай кнізе з неарыгінальнай сёння 
назвай «500 гадоў беларускага кнігадрукавання» («Ма-
стацкая літаратура», укладальнікі Алесь Бадак і Віктар 
Шніп) сабраныя навуковыя артыкулы Ларысы Доўнар, 
эсэ гісторыкаў літаратуры і літаратуразнаўцаў, вершы 
класікаў і сучасных паэтаў, прысвечаныя тэме кнігадру-
кавання.

Сёння актуальным робіцца шлях не толькі паглыбле-
нага даследавання, але і пераасэнсавання нацыяналь-
най спадчыны ў пазітыўным рэчышчы: кінуць нарэшце 
«вечны плач аб старонцы» і натхняць сучаснікаў усве-
дамленнем уласнай годнасці. У гэтым кантэксце зга-
даныя кнігі надзвычай каштоўныя. Маем грунт пад 

нагамі, маем багата шляхоў у будучыню, «маем най-
большае самі».

ПАЗІТЫЎНАЯ 
КЛАСІКА

Ці не таму вялікі розгалас атрымалі сёлета і выданні 
літаратурнай спадчыны класікаў? Уладзімір Дубоўка, 
Алесь Дудар, Барыс Мікуліч…

Найбольш размоў было, бадай, пра Уладзіміра Ду-
боўку — самага яркага паэта 1920-х, аднаго са ства-
ральнікаў, натхняльнікаў і ідэолагаў «Узвышша». І ён — 
легенда, і пра яго легендаў існуе не менш. Аднак пры 
гэтым для таго, каб пазнаёміцца з творчасцю паэта ў 
найбольш поўным аб’ёме, даводзілася звяртацца да ча-
сопісаў і газет 1920—1930-х гг. Рабіць гэта, вядома, будзе 
не кожны. Таму двухтомнік Дубоўкі, што пабачыў свет 
сёлета ў выдавецтве «Лімарыус» (серыя «Галасы Айчы-
ны»), бясспрэчна, стаў знакавай з’явай у літаратурным 
жыцці. На сёння гэта самае поўнае выданне: вершы, 
паэмы, проза, артыкулы, лісты, пераклады. Праца ўкла-
дальніка Дзмітрыя Давідоўскага, а таксама складальніка 
каментарыяў Віктара Жыбуля і аўтара прадмовы Ірыны 
Багдановіч заслугоўвае найвышэйшай адзнакі. (Праўда, 
калі імкнуцца да дасканаласці, то варта адзначыць, што 
мог атрымацца і трохтамовік.)

Цікава, што адначасова са зборам твораў славутага 
паэта выйшла і дакументальная кніга Ганны Севяры-
нец «Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго», у якой сабраныя 
ўспаміны, лісты, дакументы, датычныя жыцця і твор-
часці Дубоўкі. Такім чынам, атрымаўся надзвычай 
цікавы дуэт. Мэтай укладальніцы было стварыць 
аб’ектыўны расповед пра жыццёвы шлях пісьменніка. 
Аднак сказаць, што Ганна Севярынец нарэшце развеяла 
самыя распаўсюджаныя міфы, усё-ткі нельга. Хутчэй, 
дадала яшчэ некалькі. Можа, гэта і не ёсць заганай. Як 
бы мы ні імкнуліся сёння прайсціся дарогамі ўлюбёнага 
аўтара, патрапіць след у след усё адно не здолеем. Жыц-
цё паэта — паэма, метафара, алегорыя. Хай жывуць 
міфы і легенды, галоўнае, каб заставалася цікавасць.

Вельмі важным і няпростым быў праект па ажыц-
цяўленні выданняў твораў Барыса Мікуліча. «Залатыя 
мары» аматараў і сваякоў пісьменніка нарэшце здзейс-
ніліся, прычым — двойчы. Бабруйская бібліятэка № 4, 
якая носіць імя славутага земляка, не толькі стала іні-
цыятарам першых Мікулічаўскіх чытанняў (на ўзор 
Узвышаўскіх, што ладзіць штогод Беларускі дзяржаўны 

архіў-музей літаратуры і мастацтва), але і 
знайшла магчымасць для выдання двухта-
мовага збору твораў пісьменніка, шэраг з 
якіх друкуецца ўпершыню. Напрыканцы года 
выйшла кніга твораў Барыса Мікуліча «Мае 
залатыя мары» і ў «Мастацкай літаратуры». 
Працягвае тэму чарговы пятнаццаты том 
серыі «Залатая калекцыя беларускай літара-
туры», які сабраў лепшыя ўзоры паэзіі між-
ваеннага перыяду: Андрэй Александровіч, 
Змітрок Астапенка, Міхась Багун, Зінаіда 
Бандарына, Наталля Вішнеўская, Анатоль 
Вольны, Цішка Гартны, Міхась Чарот, Сяргей 
Дарожны, Алесь Дудар, Тодар Кляшторны, 
Юлі Таўбін, Уладзімір Хадыка і іншыя.

Адна з заўважных тэндэнцый асэнсавання 
класічнай літаратурнай спадчыны — зрабіць 
яе захапляльна цікавай, і калі дзеля гэтага 
давядзецца крыху адступіць ад гістарычнай 
праўды, гісторыя гэта перажыве, а сучасна-
сці — адно на карысць. Менавіта таму пры 
складанні рознага кшталту анталогій мя-
няюцца акцэнты: перавага аддаецца не тым 
творам, што звыкла гучаць апошнімі гадамі 
альбо вандруюць па старонках школьных пад-
ручнікаў. Пераадолець інерцыю грунтоўнасці 
патрыятычна-грамадскага пасылу на карысць 
вытанчанай лірыкі альбо смелай вобразнасці 
для нас, беларускіх літаратараў, справа няпро-
стая. Аднак сёння выглядае на тое, што толькі 
такім шляхам — шляхам прыгажосці — мож-
на ўрэшце зламаць стэрэатып пра беларускую 
літаратуру першай паловы ХХ стагоддзя як 
пра прыземлена-побытавую, сялянскую…

Нарэшце маем сучасную энцыклапедыю для 
дзяцей «Янка Купала» («Беларуская энцыкла-
педыя»), якая на многіх старонках… не зусім 
сучасная. Выдатна, што ёсць цікавыя разна-
стайныя ілюстрацыі, падрабязныя тлума-
чэнні незнаёмых сённяшняму сямігадоваму 
беларусу слоў і рэалій, вершы самога Купалы 
і яго партрэты, зробленыя ў розны час майс-
трамі жывапісу. Аднак падбор тэкстаў і назвы 

тэматычных раздзелаў, што адсылаюць нас наўпрост у 
сямідзясятыя гады мінулага стагоддзя, відавочна, варта 
было пераасэнсаваць.

Разам з тым, назіраючы шквал эмоцый вакол абмер-
кавання постаці Уладзіміра Дубоўкі (ужо не толькі 
творчасці і дачыненняў з іншымі пісьменнікамі, але 
і — рысаў характару, акалічнасцяў прыватнага жыцця 
і інш.), адчуваеш, так бы мовіць, этычнае хваляванне: 
заглыбляцца ў вывучэнне найдрабнейшых нюансаў 
творчасці паэта падаецца больш плённым, чым у… яго 
стасункі з жонкай, напрыклад.

БЛІСКАВІЧНАСЦЬ 
ЖАНОЧЫХ АБЛІЧЧАЎ

Той, хто сочыць за папулярнымі тэмамі ў беларускай 
інфармацыйнай прасторы, вядома, адзначыць, што ўсё 
часцей абмяркоўваюцца пытанні гендарнай (ня)роў-
насці. Тычыцца гэта не толькі дня сённяшняга. Белару-
ская літаратура першай паловы ХХ, што стэрэатыпна 
ўспрымаецца як пераважна мужчынская, дала свой 
грунтоўны контраргумент выданнем анталогіі жаночай 
паэзіі міжваеннага перыяду «Бліскавіцы» («Кнігазбор»). 
Упершыню пад адной вокладкай змешчаныя творы 
61 беларускай паэткі, напісаныя ў міжваенны перыяд — 
з 1918 па 1941 г. Паказальна, што ўкладальнікі Віктар 
Жыбуль і Аксана Данільчык не проста знаёмілі нас з 
імёнамі і творамі беларускіх паэтак пэўнага часу, але 
і раскрывалі іх у тым ліку і для сябе. Вядома, не ўсе з 
прадстаўленых у анталогіі засталіся ў літаратуры, ад-
нак тое, што яны пісалі паўнавартасныя вершы (а не 
толькі забаўлянкі-калыханкі для дзяцей, якія нідзе, 
акром уласнай памяці, не фіксаваліся) і друкавалі іх у 
перыядычных выданнях, сведчыць пра многае і змяняе 
палітру літаратурнага жыцця акрэсленага перыяду.

Выказаўся на жаночую тэму і Анатоль Бутэвіч. На-
прыканцы года ў «Мастацкай літаратуры» выйшла 
кніга яго гістарычных нарысаў «Жанчыны з легенды». 
Пісьменнік прапаноўвае зазірнуць у гістарычнае за-
куліссе, распавядае пра шэрых кардыналаў беларускай 
гісторыі ў сукенках. Тое, чаму мы зазвычай не надаём 
асаблівай увагі: матывы ўчынкаў вялікіх князёў і кара-
лёў часта палягалі не ў дзяржаўна-палітычных інтар-
эсах, а ў імкненні спатоліць прагу кахання. Але і не ў 
гэтым найгалоўнейшая роля жанчыны. Калі зазірнуць 
«за намітку часу», то акажацца, што жанчыны былі не 
толькі натхняльніцамі, але ініцыятарамі і непасрэднымі 
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здзяйсняльніцамі вялікіх спраў. Барбара Радзівіл, Соф’я 
Гальшанская, Настасся Слуцкая, дачка Гедыміна Альдо-
на, Сафія Слуцкая, Кацярына Сабеская, дачка Вітаўта 
Соф’я… Для кожнай гераіні Анатоль Бутэвіч знахо-
дзіць свае словы, і гэтым разам мы маем магчымасць 
паглядзець у іншым святле не толькі на літаратуру, але і 
на беларускую гісторыю ўвогуле.

НЕЧАКАНАЯ 
ТРАДЫЦЫЙНАСЦЬ

І, як гэта ні дзіўна, сваёй традыцыйнасцю ў агульным 
полі пераасэнсаванняў вылучаецца кніга Адама Глобу-
са «Сям’я» («Мастацкая літаратура»). Гранічна шчыра, 
пранізліва-аддана пісьменнік занатоўвае празрыстыя, 
ледзь улоўныя, як кроплі дажджу, кроплі ўспамінаў. 
Тонкая назіральнасць, што дазваляе творцу ў краявідах 
за акном бачыць алегорыі жыццёвых перажыванняў, 
уражвае кранальнасцю эмоцыі. Пярэдадзень зімовых 
святаў, якія прынята сустракаць у сямейным коле, — 
найлепшы час нагадаць пра тое, што сям’я — бадай 
адзінае месца, дзе можна схавацца ад холаду і сцюжы 
адзіноты. Бо кожны з нас — пад сваім крыжам, і чалаве-
ка, што прысвяціў сваё жыццё мастацтву, гэта тычыцца 
ці не найперш. Новая кніга Віктара Карамазава «Пад 
крыжам» («Кнігазбор»), прысвечаная асэнсаванню 
вечнай спадарожніцы таленту — жыццёвай самоты, у 
дадзеным выпадку — канкрэтнага творцы Фердынанда 
Рушчыца, як заўжды поўніцца філасофскай глыбінёй і 
маштабнасцю мыслення.

Можна і не быць сур’ёзным, можна крыху пахулі-
ганіць. Хаця б для таго, каб прыцягнуць увагу рас-
пешчанага капрызлівага чытача. Новая кніга прозы 
Анатоля Крэйдзіча «Хуліган» («Чатыры чвэрці», серыя 
«Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі») правакуе 
патэнцыйнага чытача на розныя тэматычныя фантазіі. 
Аднак аповесці і апавяданні, змешчаныя за такой хулі-
ганскай вокладкай, насамрэч прысвечаныя ўранава-
жана-традыцыйным тэмам: каханне, здрада, пошукі 
шчасця і гармоніі ў знаёмых кожнаму з нас жыццёвых 
нягодах. Зноў жа — да актуальнай тэмы асэнсаван-
ня незаўважанага альбо паўзабытага: дакументальная 
аповесць «Атлантыда Янкі Рамановіча», дзе распавяда-
ецца аб прафесійным мастаку з вёскі Моталь. Чалавек, 
у якога агучаныя жыццёвыя прынцыпы супадаюць з 
рэальнымі, сапраўды заслугоўвае таго, каб стаць героем 
аповесці.

ПАЧУЦЬ СВОЙ ГОЛАС

Актуальным застаецца не пошук новых тэм і спосабаў 
выяўлення, але пошук новых ракурсаў, новае не праз 
стварэнне, а праз пераасэнсаванне. Мы не вынаходзім, 

але спрабуем «дастрававаць» тое, што з розных прычын 
не было зроблена своечасова.

Магчыма, менавіта таму заўважна актывізаваўся і 
перакладчыцкі працэс. Прычым сёлета асабліва вылу-
чаюцца праекты, звязаныя з перакладам дзіцячых кніг. 
Тут ёсць адзін важны момант, які не заўсёды акцэнту-
ецца. Калі аматары прыгожага пісьменства, дзякуючы 
краўдфандынгавым кампаніям, нарэшце атрымліва-
юць магчымасць спасцігаць на роднай мове ўлюбё-
ных замежных аўтараў, што ўжо чытаны-перачытаны 
па-руску, то дзіця, бацькі якіх аддаюць перавагу бела-
рускамоўным кнігам, прачытае ці пачуе, напрыклад, 
«Маленькага прынца» Антуана дэ Сэнт-Экзюперы, 
«Алісу ў краіне цудаў» Л. Кэрала альбо «Пітэра Пэна» 
Дж. М. Бары ўпершыню менавіта па-беларуску.

Дарэчы, выданне «Пітэра Пэна» («Кнігазбор», пера-
кладчык Уладзь Лянкевіч, мастак Кацярына Дубовік), 
якое толькі-толькі з’явілася на паліцах кнігарняў, не 
толькі выдатная ідэя падарунка да зімовых святаў, але і 
добрая нагода звярнуць увагу сучасных беларускіх аўта-
раў, якія пішуць для дзяцей, што захапляльным можа 
быць чытво і без арыентацыі на сюжэты камп’ютарнай 
анімацыі. Сёння беларуская дзіцячая літаратура існуе 
паміж строгай выхаваўча-маралізатарскай дыдактыч-
насцю і спробамі пакласці класічныя сюжэты пра прын-
цэс, што чакаюць свайго казачнага прынца, на мову 
камп’ютарных гульняў. Хацелася б, як заўсёды, залатой 
сярэдзіны.

НА ВЫСПЕ 
СТАЛАСЦІ

Калі маладыя аўтары ўсё-ткі спрабуюць шукаць но-
выя словы ці, прынамсі, нязвыклыя адценні слоў, то 
сталыя літаратары ўсё часцей звяртаюцца да таго, што 
падаецца знаёмым і вывучаным хіба па недасведчанас-
ці. У кірунку асэнсавання свайго літаратурнага шляху 
і сэнсу літаратуры ўвогуле створаныя кнігі Алеся Ра-
занава «Невядомая велічыня: гутаркі, артыкулы, згадкі» 
(«Логвінаў») і зборнік эсэ Франца Сіўко «Штрыхкоды» 
(«Галіяфы»).

Калі для прызнанага мэтра айчыннай паэзіі Алеся 
Разанава літаратурная творчасць па-ранейшаму заста-
ецца «невядомай велічынёй», што натхняе і самога аўта-
ра і яго прыхільнікаў, то Франц Сіўко спрабуе знайсці 
дакладныя адказы на многія пытанні-выклікі жыцця. 
Невялічкія эсэ-штрыхкоды, размеркаваныя па пяці вы-
спах — Выспа Міжрэчча, Выспа Мова, Выспа Літарату-
ра, Выспа Дараванне, Выспа Смерць, — апісваюць ці не 
самае характэрнае ў творчым лёсе літаратара, што мен-
тальна — у цэнтрычным сталічным кантэксце, аднак 
рэальна, фізічна — па-за ім.

Ёсць і іншы шлях падсумавання — 500 старонак 
выбраных твораў «Далеч вячэрняя» Міхася Башлако-
ва («Народная асвета»). Насамрэч, рызыкоўная заду-
ма — сабраць пад адной вокладкай творы ад пачатку 
літаратурнай дзейнасці да дня сённяшняга. Міжволі 
з’яўляюцца параўнанні: чаго на творчым шляху было 
болей: набыткаў ці стратаў? Крытыкі адзначаюць, што 
Башклакоў-пачатковец і Башлакоў-юнак — нібы два 
розныя творцы, што і не дзіва. Радкі паэта ўсочваюць 
уражанні пройдзеных дарог, нібы люстэрка, адбіва-
юць пачуцці, радасці, беды і нягоды. Магчыма, скласці 
своеасаблівую дарогу ў 500 вершаваных старонак, важ-
на для паэта гэтак жа, як напісаць адзіна праўдзівую 
біяграфію.

Калі літаратурныя выданні падводзяць плён года на-
прыканцы снежня, то ў традыцыйным чалавечым ра-
зуменні час збірання ўраджаю, хай сабе і слоўнага, — 
гэта восень. Надзея Салодкая ў новай кнізе, дзе са-
браныя вершы, эсэ, замалёўкі, згадкі-роздумы, нібы 
загадвае: «Спавядайся, восень» («Чатыры чвэрці»). 
Шчырая ў асабістым, узнёслая ў патрыятычным, пісь-
менніца алегарычна паяднала пад адной вокладкай 
тэмы споведзі, духоўнага ўраджаю і па-восеньску 
спелай жыццёвай сталасці ў шырокім культурным кан-
тэксце.

У такі ж спавядальны восеньскі час, мабыць, ства-
ралася і новая кніга выбранага Навума Гальпяровіча 
«Час лістападу» («Чатыры чвэрці»). Вершы, напісаныя 
ў розныя гады, тым не менш, адгукаюцца суладдзем на-
строяў і тэм: вяртанне праз гады да роднага парога (хай 
не ў прамым, а ў метафарычным сэнсе), самота згадак 
пра страчаных сяброў, тужліва-шчымлівае развітанне з 
маладосцю, усведамленне таго, што ёсць раны, якія ні 
час, ні спагада людская не гояць. У гэтых лістападаўскіх 
вершах сапраўды багата болю. Паэт часта звяртаецца 
ў мінулае, праз успаміны спрабуе адшукаць той грунт, 
які не размываецца нястрымнай плынню часу, — вера, 
радзіма, адданасць… І ў той жа час можа супыніцца, каб 
паназіраць за палётам кляновага ліста — кароткім імг-
неннем штодзённасці, што знікне незваротна. Калі не 
занатуецца ў вершы.

Крыху па-іншаму, з дакументальнай дакладнасцю і 
непрыхаваным пад імёнамі персанажаў аўтабіяграфіз-
мам гучаць «Жыццёвыя запаветы» Івана Ярашэвіча 
(«Чатыры чвэрці»). Бясспрэчна, імкненне падагульніць, 
асэнсаваць пройдзены шлях ёсць сведчаннем пэўна-
га ўзроўню творчай сталасці. Зрабіць гэта можна па-
рознаму: выданнем выбраных твораў, падрыхтоўкай да 
друку крытычных і літаратуразнаўчых артыкулаў, што 
раскідаюцца па часопісах, газетах і сайтах, падагуль-
няльна-спавядальнай тэмай… Голас творцы адгукаецца 
скрухай у святочнай мітусні разнастайных гукаў, пахаў, 
фарбаў, учынкаў. Галоўнае, каб заўсёды былі тыя, хто 
адгукнецца рэхам: не толькі адчуюць супадзенне сваіх 
пачуццяў з думкамі аўтара альбо лірычнага героя, але 
і, прачытаўшы кнігу, запомняць, распавядуць іншым, 
будуць вяртацца да яе. Вызначаючы кніжныя пуцявіны 
года, варта бачыць на іх не толькі пісьменнікаў, але і чы-
тачоў.

МІФАЛАГІЧНАЯ ПРАЎДА 
ЛІТАРАТУРЫ

Падсумоўваючы скіраванасць культурніцкіх тэндэн-
цый у сёлетнім літаратурным руху, міжволі прыгадваеш 
яшчэ аднаго героя, чыя біяграфія паміж міфам і рэаль-
насцю, — Зыгмунта Мінейку, кніга ўспамінаў якога 
выйшла сёлета ў серыі «Беларуская мемуарная бібліят-
эка» («Лімарыус»). Беларускі «граф Монтэ Крыста», ад-
зін з удзельнікаў паўстання 1863—1864 гг. Яму давялося, 
што праўда, паўдзельнічаць толькі ў адным баі, аднак 
ён усё адно быў высланы ў Сібір, адкуль неверагодна 
авантурным чынам здолеў уцячы, пражыць пэўны час 
пад чужым прозвішчам, блукаць у пошуках свайго лёсу 
праз Францыю, Балгарыю, Грэцыю... Калі чытаеш успа-
міны Зыгмунта Мінейкі, то сюжэт рамана Людмілы Ру-
блеўскай «Дагератып» («Янушкевіч») не падаецца такім 
ужо фантасмагарычным, самая сапраўдная жыццёвая 
праўда вельмі часта падаецца неверагоднай, не вартай 
даверу мастацкай гульнёй.

Вось так, паміж захапляльнай выдумкай і празаічнай 
праўдай, хаваючыся ад саміх сябе пад маскай безлічы 
прызнаных імёнаў, праз вандроўкі ў часе, прасторы і ге-
аграфіі — сучасная беларуская літаратура крочыць па 
шляху спазнання свайго прызначэння.

Жана КАПУСТА

Эмацыянальнасць
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Кніга — адзін з найлепшых навагодніх 
падарункаў, якія можа рэкамендаваць 
газета «ЛіМ». Напярэдадні святаў 
прапануем пазнаёміцца з навінкамі 
айчыннага кнігавыдання, якія 
дапамогуць стварыць выдатны 
сямейны настрой зімовымі днямі.

֎ Вечаровае чытанне казак — адна з самых пашы-
раных «кніжных» традыцый. Невялічкія «казкі на ноч» 
для самых маленькіх слухачоў сабраныя ў кнізе Тацця-
ны Дамаронак «Вялікая і Малая мядзведзіцы» (выда-
вецтва «Беларусь»).

У большасці гэтых казак няма складанага сюжэта 
ці павучальных высноў. Затое шмат чароўных герояў, 
якія зазіраюць да дзетак з начнога неба. Добры Лунік 
і месячны Праменьчык дапамагаюць малятам заснуць, 
тры зорачкі трапляюць на зямлю і просяць Прамень-
чыка-лекара вылечыць сляпую дзяўчынку. Частыя гос-
ці ў кнізе Таццяны Дамаронак — сонца, аблокі і месяц. 
Персанажы іншых казак — жарабя, вожык, маленькая 
мядзведзіца — з цікаўнасцю паглядаюць у зорнае неба, 
цікавяцца яго таямніцамі альбо мараць пра падарожжы. 
Ёсць у кнізе і некалькі выключэнняў: напрыклад, казкі 
пра мора альбо фантастычная казка пра коніка-робата 
Чарнагрыўку, які можа завезці ў дзівосныя краіны.

Калі дзіця засынае, стомленае гульнямі ды прыгода-
мі, то наўрад ці здолее прасачыць за складанымі аван-
турамі герояў альбо запомніць выхаваўчую выснову. 
Таму ўтульныя, мілыя гісторыі, прапанаваныя Таццянай 
Дамаронак, будуць прыемным пераходам да салодкіх 
дзіцячых сноў. Да таго ж фармат «кніга на ноч» дазволіць 
пільным бацькам выпраўляць падчас чытання грама-
тычныя памылкі, якія нярэдка сустракаюцца ў творах.

Кніга Валерыя Мусіенкі «Адчуваць цішыню» — 
зборнік казак для больш асэнсаванага чытання, разлі-
чаны на дзяцей 5 — 9 гадоў. Дэбютант Валерый Мусіен-
ка — 11-гадовы хлопчык, вучань гімназіі № 75 імя 
П. В. Масленікава. Яго творы натхнілі да працы вель-
мі паважаную каманду: на беларускую мову іх пера-
клалі Алесь Карлюкевіч і Генадзь Аўласенка, а Тацця-
на Цішкевіч пераўзнавіла казкі на англійскай мове. 
Такім чынам, першым разам кнігу можна чытаць па-
беларуску, а другім разам — у навучальных мэтах, калі 
дзеці вывучаць англійскую мову і захочуць пашырыць 
слоўнікавы запас. Казкі Валерыя Мусіенкі аптымістыч-
ныя і нескладаныя, як правіла, дазваляюць зрабіць 
карысную выснову. Напрыклад, дзіўны японскі жук 
захацеў стаць матылём, але матылі не прынялі яго за 
свайго, а жукі здзівіліся гэткай праяве. «Не трэба спра-
баваць выдаваць сябе за кагосьці іншага!» — вырашыў 
жук.

Абедзве кнігі маюць утульныя прыгожыя ілюстрацыі, 
якія нагадваюць акварэльныя малюнкі. Кнігу Таццяны 
Дамаронак ілюстравала Эльга Папова, кнігу Валерыя 
Мусіенкі — Кірыл Задворны.

֎ У нашай двухмоўнай краіне невялічкія дасціп-
ныя вершыкі не толькі пацешаць дзяцей, але і дапамо-
гуць засвоіць беларускія словы той ці іншай тэматыч-
най групы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» прапа-
нуе два «тэматычныя» вершаваныя зборнікі — «Яршы 
плялі кашы» Уладзіміра Марука і «Смачную кнігу» 
Аксаны Спрынчан.

Кніга Уладзімра Марука знаёміць з экзатычным жы-
вёльным светам. Выданне вылучаецца арыгінальным 

мастацкім афармленнем: над ілюстрацыямі працавалі 
мастак Настасся Сакалоўскія і навучэнцы студыі «Арт-
Дэпо», усмешлівыя партрэты якіх упрыгожваюць кнігу. 
У вершах-жартах Уладзіміра Марука рыфмы задаюць 
міні-сюжэт: паўлін з ахвотай есць мандарын, удод мае 
ўласны самалёт, вавёркі запісваюцца ў акторкі... Амонімы 
робяцца нагодай для каламбураў: Да паўдня / Мядзведзі-
грызлі / У зацішку / Рэпу грызлі <...>. Каляровыя старонкі 
і яркія ілюстрацыі робяць кнігу смелай, пазітыўнай. Та-
кім самым яркім і пазітыўным будзе для маленькіх чыта-
чоў знаёмства з новымі беларускімі словамі.

Аксана Спрынчан у «Смачнай кнізе» распавядае пра 
беларускія стравы, агародніну і садавіну. У кнізе ёсць 
класічныя зграбныя вершы («Калючы кошык», «Свой 
хлеб»), дасціпныя жарты («Жабка-ласуха»), гісторыі 
на сучасны лад («Памаранчыкавае багацце»), ёсць вер-
шы-каламбуры, натхнёныя сугуччам слоў («Баклажан 
і кажан»). Паэтка падказвае маленькім чытачам, што з 
кожным словам можна пагуляцца, калі ж прыслухацца 
да яго, то можна пачуць нешта неспадзяванае: Морква 
не кажа «мур», / Морква не кажа «ква»; Рысь не нагадвае 
мяккі рыс; Рапуха — не з рапсу, не з пуху... Такія вершы 
дапамагаюць хутка запомніць беларускія словы. Аднак 

нельга не заўважыць, што Аксана Спрынчан надта часта 
пачынае апісваць жывёлу альбо прадмет ад адваротна-
га, і аднастайнасць сінтаксічных структур падаецца 
рызыкоўнай (прыведзеныя вышэй цытаты — першыя 
радкі асобных вершаў). Да таго ж у ірацыянальным, не-
прадказальным свеце дзяцінства, створаным паэтэсай, 
трэба быць падрыхтаваным да неверагодных рэчаў, 
якія супярэчаць «даросламу» досведу.

Каб зрабіць чытанне інтэрактыўным і развіваць ін-
тэлект дзіцяці, у кнізе змешчаны смачныя загадкі — пра 
катлету, яечню, торт ды іншыя стравы. Вершыкі і загад-
кі Аксаны Спрычан будуць выдатнай размінкай перад 
полуднем ці вячэрай і цудоўна аздобяць дзіцячае свята. 
Вольга Максімовіч праілюстравала выданне апетытна і 
вынаходліва.

Кніга Яўгена Хвалея «Яблык з радзімкай» (Выдавец-
кі дом «Звязда») змяшчае яшчэ больш твораў розных 
жанраў: вершы, скорагаворкі, загадкі, вершаваная каз-
ка. Гэта, зноў жа, пазітыўная кніжка, дзе шмат жартаў 
і бадзёрых вершаў. Казка «Залатая рыба з Нёмана» — 
дзівосная гісторыя пра тое, як рыбы выбраліся з ракі і 
вырашылі агледзець наваколле. Месца дзеяння — род-
ная для аўтара Стаўбцоўшчына, славутыя Коласавыя 
мясціны. Рыбы наведваюць сядзібу ў Альбуці, слухаюць 
расповеды знакамітых герояў «Новай зямлі» — Міхала 
і Антося... Назва аднаго з філіялаў Коласавага музея да-
кладна застанецца ў памяці маленькіх чытачоў, і, спа-
дзяёмся, многія калі-небудзь завітаюць у Прынямонне, 
каб пашырыць веды па гісторыі і літаратуры.

Дарэчы будзе тут згадаць і новыя кнігі «Мастац-
кай літаратуры» з серыі «Жывая класіка дзецям» — 
невялікія зборнікі вершаў «Сонцавы косы» Якуба 
Коласа і «Дзівы і чары» Янкі Купалы. Дзевяць вершаў 
Якуба Коласа («За навуку», «Чыгунка», «Дзед-госць» і 
інш.) аздоблены ілюстрацыямі Надзеі Барай. У параў-
нанні з іншымі выданнямі кніга выглядае найбольш 
традыцыйна: бусел, гарлачыкі, кошыкі з яблыкамі, род-
ныя заснежаныя краявіды, прыбраная святочная ялін-
ка... Але ілюстрацыі намаляваныя з такім замілаваннем, 
што дакладна абудзяць у сэрцах чытачоў любасць да 
Радзімы і цікавасць да класікі.

На якіх чытачоў разлічаны ўсе пяць вершаваных 
зборнікаў? У кожнай кнізе знойдуцца дасціпныя вер-
шы для маленькіх дзетак. Разам з тым казка «Залатая 
рыбка з Нёмана» патрабуе ад чытачоў абазнанасці ў бе-
ларускай культуры альбо папярэдняга тлумачэння ад 
настаўнікаў ці бацькоў. Многія вершы Аксаны Спрын-
чан і Уладзіміра Марука, наадварот, апелююць да сучас-
нага кантэксту: кіназоркі, рэп, цір, рок-н-рол, азбука 
Морзэ... Не ўсе дашкольнікі ведаюць гэтыя словы, а зна-
чыць, нешта застанецца незразумелым. Такім чынам, 
бацькі і настаўнікі знойдуць у кнігах Аксаны Спрынчан, 

Уладзіміра Марука і Яўгена Хвалея трапныя вершы на 
любы ўзрост — ад дзіцячага садка да шостага-сёмага 
класа. Калі ж падараваць «Яршоў...» ці «Смачную кнігу» 
маленькаму чытачу, то месца на кніжнай паліцы яны 
будуць займаць зусім не марна, і пагартаць іх можна не-
аднойчы, вытрымліваючы пэўную часавую дыстанцыю.

֎ Сапраўдным навагоднім падарункам для беларус-
кіх дзетак стала кніга папулярнага шведскага пісьмен-
ніка Свэна Нурдквіста «Калядная каша» ў перакладзе 
Надзеі Кандрусевіч. Свэн Нурдквіст прыйшоў у бела-
рускую прастору дзіцячай літаратуры з гісторыямі пра 
дзівакаватага старога Пэтсана і яго пацешнага няўрым-
слівага ката Фіндуса. Гэтым разам дзеткі пазнаёмяцца 
з вясёлай сям’ёй сапраўдных гномаў. Калі ў Беларусі на 
зімовыя святы завітвае Дзед Мароз альбо святы Міка-
лай, то да шведскіх дзяцей прыходзіць калядны гном, 
якога абавязкова трэба пачаставаць адмысловай каляд-
най кашай.

У звыклай плыні стандартных навагодніх герояў, што 
з году ў год паўтараюцца ў дзіцячых ранішніках, тэа-
тральных пастаноўках і сюжэтах казачных гісторый, 
«Калядная каша» сапраўды істотна вылучаецца, таму 
будзе ўспрынята дзецьмі з асаблівай цікавасцю. Тонкі 
гумар, дасціпнасць аўтарскіх характарыстык, назіраль-
насць, амаль дэтэктыўная інтрыга — і, вядома ж, свя-
точная атмасфера прадчування цуду…

Перакладныя дзіцячыя кнігі найбольш прывабліва-
юць тым, што замест выхаваўчага пафасу і адназначна 
сфармуляваных педагагічных пасылаў прапаноўваюць 
дзіцяці папросту захапляльнае чытанне. Цікавасць да 
кнігі пры такім падыходзе становіцца натуральнай, яе 
не трэба навязваць. Свэн Нурдквіст давярае сваёй аў-
дыторыі: пакідае жарты ў падтэксце і шматзначнасць 
рэплік персанажаў. І ўсё гэта ў аздабленні выдатных 
пазнавальных аўтарскіх ілюстрацый, дзе па-майстэр-
ску выяўленая індывідуальнасць кожнага чальца сям’і 
гномаў… Ілюстрацыі не дублююць сюжэт, як гэта звы-
чайна бывае ў дзіцячых кнігах. Яны — нібы працяг 
тэксту, у кожным малюнку свой міні-сюжэт, што ро-
біць гісторыю яшчэ больш насычанай: можна не проста 
прачытаць старонку, але і ўбачыць магчымыя адгаліна-
ванні сюжэта, не агучаныя ў тэксце. І гэта дае дзецям 
чароўнае адчуванне таго, што ў паўсядзённым жыцці 
так многа месца для творчасці!

Юлія ШПАКОВА,
Жана КАПУСТА

Пад калядную ялінку
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Напрыканцы Года навукі 
прапануем звярнуць увагу 
на значныя навуковыя 
выданні, што сталі 
важкімі падарункамі для 
грамадства і да гэтага 
часу не згадваліся ў газеце 
«ЛіМ». Гэты суб’ектыўны, 
нефармальны спіс работ 
навукоўцаў-гуманітарыяў 
могуць пашырыць нашы 
шаноўныя чытачы, яд якіх 
рэдакцыя заўсёды чакае 
новых рэцэнзій на манаграфіі 
і даследаванні.

ЖЫЦЦЁ СЛОВА
Культура маўлення — духоўная куль-

тура чалавека, узровень яго агульнага 
развіцця як асобы, якая сведчыць пра 
значнасць спадчыны, культурных зда-
быткаў свайго народа. Адпаведна, са-
мым карысным навуковым выданнем 
2017 года можна лічыць «Арфаэпічны 
слоўнік беларускай мовы» (укладаль-
нік — доктар філалагічных навук Валян-
ціна Русак; выдавецкі дом «Беларуская 
навука»), у якім упершыню даецца апі-
санне літаратурнага вымаўлення больш 
за 117 000 слоў, у тым ліку новых запа-
зычанняў.

З вымаўлення слова пачынаецца наву-
ка пра слова і навука пра жыццё. Слова 
як адзінка мовы, якое прагучала, мае 
націск, графічнае ўвасабленне, пэўную 
арфаграфію, адпаведную граматычную 
форму, семантыку, а таксама валент-
насць, дзякуючы якой будуюцца слова-
злучэнні і сказы. Слова як сродак зносін, 
якое прагучала з вуснаў чалавека, можа 
зацікавіць ці, наадварот, адштурхнуць 
суразмоўцу. Значыць, фанетыка і ар-
фаэпія — гэта пачатак лінгвістыкі, па-
чатак жыцця слова, а таксама жыцця і 
стасункаў асобы. Гэта выснова яшчэ раз 
пацвярджае навуковую значнасць і пра-
ктычную вартасць слоўніка. Ён аўтама-
тычна з’яўляецца даведнікам амаль па 
ўсіх раздзелах мовазнаўства: у выданні 
найперш вывераная арфаграфія, праз 
фанетычную транскрыпцыю падаец-
ца літаратурнае вымаўленне лексемы. 
Прадстаўлены варыянтныя родавыя 
формы слоў; варыянты канчаткаў, улас-
цівыя пэўным словам ці групе слоў у 
літаратурнай мове; дыферэнцыя слоў з 
розным значэннем і словаўтваральнымі/
формаўтваральнымі варыянтамі слоў; 
лексічныя, словаўтваральныя і інш. ва-
рыянты слоў. Да слоўніка можа звяр-
нуцца спецыяліст любой галіны навукі, 
паколькі ў ім шырока прадстаўлены раз-
настайныя тэрмінасістэмы.

З УНІВЕРСІТЭЦКІХ 
ІНТЭЛЕКТУАЛАЎ

Самае ўрачыстае навуковае выдан-
не гэтага года — «Интеллектуальная 
элита Беларуси» — падрыхтавана су-
працоўнікамі гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на-
пярэдадні стагадовага юбілею БДУ (пад 
агульнай рэдакцыяй рэктара БДУ Сяргея 
Абламейкі). Загад аб заснавані Белдзяр-
жуніверсітэта быў падпісаны 25 лютага 
1919 года, і ў найбліжэйшы час ва ўста-
нове плануецца выданне кніжнай серыі, 
прысвечанай выбітным супрацоўнікам 
гэтай навучальнай установы, іх унікаль-
ным фундаментальным і прыкладным да-
следаванням. У кнізе «Интеллектуальная 
элита Беларуси» змешчаны жыццёвыя і 
творчыя біяграфіі 27 беларускіх інтэлек-
туалаў, стваральнікаў новага ўніверсітэц-
кага асяроддзя, якія працавалі ў БДУ ў 
1920—1930-я гады. У аснове біяграфій — 

арыгінальныя крыніцы, 
якія захоўваюцца ў дзяр-
жаўных, архіўных, музей-
ных, бібліятэчных устано-
вах Беларусі, Расіі, Літвы, 
Украіны, а таксама ў пры-
ватных зборах.

Заснавальнік беларусі-
стыкі Фёдар Турук і пія-
нер сацыялогіі ў Беларусі 
Саламон Канцэнбоген, 
пачынальнік вывучэння 
славістыкі Мікалай Дур-
наво і стваральнік школы 
беларускага правазнаўст-
ва Міхаіл Грэдынгер... БДУ 
у першыя дзесяцігоддзі 
сваёй дзейнасці аб’яднаў 
людзей рознага паходжан-
ня і рознага жыццёвага 
досведу, якія ў сценах уні-
версітэта дасягнулі знач-
ных навуковых вынікаў, 
сталі заснавальнікамі роз-
ных галін беларускай на-
вукі. У якасці ілюстрацый 
у кнізе шмат фотаздымкаў 
і архіўных дакументаў.

АД 
РЭВАЛЮЦЫЙНАЙ 

ЭПОХІ
У паслярэвалюцыйныя гады адбылося 

нямала падзей, значных для нашай краі-
ны. Гэтаму перыяду прысвечана і самае 
смелае сёлетняе даследаванне «Фар-
міраванне і дзейнасць Магілёўскага 
Беларускага камітэта (1917 — 1918 гг.)» 
(Магілеўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А. А. Куляшова). Нагодай для з’яўлення 
кнігі сталі ўспаміны Міхаіла Кахановіча 
пра тое, што Магілёў быў адзіным буй-
ным беларускім горадам, дзе на сходзе 
прадстаўнікоў дзяржаўных устаноў і 
грамадскіх арганізацый была падтрыма-
на ідэя стварэння Беларускай Народнай 
Рэспублікі. Аўтары выдання магілёўскія 
гісторыкі Аляксандр Агееў і Ігар Пушкін 
знайшлі пратакол легендарнага сходу, 
які быў дасланы каменданту горада праз 
дзень пасля сходу, а таксама адшукалі 
нямала цікавых дакументаў, якія даз-
волілі ўзнавіць гісторыю Магілёўскага 
Беларускага камітэта — адной з самых 
паспяховых нацыянальных арганізацый 
рэвалюцыйнай эпохі. Лідарам МБК быў 
палітык, рэдактар, публіцыст Міхаіл Ка-
хановіч, які пазней займаў пасаду Стар-
шыні Віленскай Беларускай Рады, стаяў 
ля вытокаў утварэння Таварыства бела-
рускай школы.

Асноўная мэта даследавання — 
сцвердзіць, што ўсходнебеларускія га-
рады былі далучаны да нацыятворчых 
працэсаў дзякуючы ўплывовым асярод-
кам нацыянальна свядомых і дзейсных 
людзей. Выданне кнігі стала магчымым 
дзякуючы спрыянню некалькіх дзясяткаў 
чалавек, што сведчыць пра безумоўную 
грамадскую значнасць даследавання.

ГОРАД-ДОМ
Сярод самых маляўнічых даследа-

ванняў 2017 года — кніга кандыдата 
мастацтвазнаўства загадчыка аддзела ар-
хітэктуры Цэнтра даследаванняў белару-
скай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі Таццяны Гаранскай «Города 
Беларуси в изобразительном искусст-
ве ХХ — начала ХХІ века» (выдавецкі 
дом «Беларуская навука»). З гэтай кнігі 
можна даведацца пра развіццё жанру 
гарадскога пейзажа і асноўныя гарад-
скія матывы ў беларускім выяўленчым 
мастацтве, прасачыць, як на працягу 
стагоддзя змяняўся падыход мастакоў 
да выяўлення горада. Калі ў пасляваен-
нае дзесяцігоддзе горад трактуецца як 

«нейкае цэлае, якое ідэальна развіваец-
ца — з шырокімі зялёнымі прасторамі 
плошчаў і панэльнай забудовай вуліц, 
якая ідзе за далягляд», то напрыканцы 
ХХ стагоддзя мастакі часцей звяртаюцца 
да вобразаў антыгорада, горада-тэатра і 
горада-дома.

Асобныя часткі даследавання прысве-
чаны інтэрпрэтацыі беларускімі маста-
камі вобразаў Віцебска, Гродна, Мінс-
ка, Магілёва, Нясвіжа і Міра. Выданне 
ўтрымлівае шмат ілюстрацый — адпа-
ведна, жыхары гэтых гарадоў могуць 
пазнаць вядомыя мясціны, параўнаць су-
часны горад з яго выявамі, зробленымі ў 
розныя гістарычныя перыяды. Кніга Тац-
цяны Гаранскай — выдатны прыклад да-
следавання, якое можа быць чытэльным 
для неспецыялістаў, бо акрамя звароту 
да тэарэтычных праблем мастацтвазнаў-
ства аўтар акрэслівае сацыяльна-гіста-
рычны і культурны кантэкст, выяўляе 
сувязь вобраза горада з жыццём як асоб-
нага чалавека, так і грамадства.

ПАМІЖ РАДКАМІ
Самая інфарматыўная кніга, якую 

атрымала беларускае грамадства ў Год 
навукі, — «Бібліяграфазнаўства» (На-
цыянальная бібліятэка Беларусі).

Бібліяграфічная дзейнасць мае вялікую 
і цікавую гісторыю, этапы развіцця: ад 
старажытнага свету (ІІІ тысячагоддзе да 
н. э.) да нашых дзён. Складаннем біблія-
графіі займаліся многія выдатныя дзе-
ячы. Наколькі ж трэба быць дасведчанай 
асобай, каб пра кнігу з трохсот старонак 
напісаць тры радкі, суаднесці іх з адпа-
веднай тэмай. І ўсё гэта, каб сістэматыза-
ваць літаратуру, тэксты, каб інфармацыя 
па ўсіх галінах ведаў стала даступнай, 
лёгка адшуквалася і спрыяла развіццю 
навукі, культуры, вытворчасці, а галоў-
нае — развіццю чалавека.

Аўтары кнігі Валянціна Саітава, Васіль 
Лявончыкаў і Таццяна Кузьмініч апісалі 
асноўныя крыніцы агульнай і спецыяль-
най бібліяграфіі, якія складаюць, па сло-
вах навукоўцаў, яе залаты фонд, а таксама 
дасягненні ў распрацоўцы тэорыі біблія-
графіі і методыкі бібліяграфавання.

Цікава ведаць, што ў гісторыю бі-
бліяграфіі ўпісана імя першадрукара 
Францыска Скарыны. Яго прадмовы да 
выданых кніг Бібліі арганічна спалучалі 
кароткі пераказ зместу кніг Бібліі, іх да-
кладную, па магчымасці ўсебаковую, ха-
рактарыстыку з выкладаннем поглядаў 
самога друкара.

У ФОРМЕ ІМЕНІ
Самым атмасферным сёлетнім выдан-

нем можна лічыць манаграфію «Белорус-
ское Поозерье: культура — ономасти-
ка — социум», выдадзеную пад агульнай 

рэдакцыяй доктара філалагічных навук 
Ганны Мезенкі (Віцебскі дзяржаўны ўні-
версітэт імя П. М. Машэрава). Анама-
стычная прастора займае значнае месца 
ў агульнай сістэме моўнай карціны свету, 
а таксама ў асабістых уяўленнях чалавека 
пра навакольнае асяроддзе, якія ўваса-
бляюцца ў шматлікіх лексічных адзінках.

У манаграфіі ўпершыню даследуецца 
ўзаемадзеянне анамастыкі, культуры і 
соцыуму Беларускага Паазер’я, аналізу-
юцца найменні тапаграфічных аб’ектаў. 
Айконімы разглядаюцца аўтарамі як 
мова культуры. Дзеля сістэмы антра-
панімікона ў развіцці таксама вельмі 
важным было і застаецца пытанне вы-
бару імені для немаўляці. Імя адыгрывае 
значную ролю ў сацыялізацыі асобы, а 
інфармацыя, якая захоўваецца ва ўну-
транай форме імёнаў, часта становіцца 
вызначальнай пры наладжванні адносі-
наў у соцыуме.

СМЕХ — 
ПА-БЕЛАРУСКУ

Зрэшты, самае павучальнае (і нават 
вясёлае) сёлетняе даследаванне — кніга 
доктара філалагічных навук Івана Штэй-
нера «Смехъ зъ болестию смешанъ бу-
деть: смехавыя традыцыі Рэнесансу 
ў сатырычнай літаратуры ХХ стагод-
дзя» (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Ф. Скарыны). Ці мае смех сацыяль-
ныя і нацыянальныя адрозненні альбо 
з’яўляецца ўніверсальным? Каб адказаць 
на гэта пытанне, літаратуразнаўца абірае 
ў якасці спадарожнікаў па беларускім 
прыгожым пісьменстве Эразма Ратэр-
дамскага і Яраслава Гашэка. Супас-
таўленне беларускіх гумарыстычных і 
сатырычных твораў з класічнымі ўзора-
мі сусветнай літаратуры дазваляе вызна-
чыць унікальнасць беларускага смеху і, 
безумоўна, заўважыць супольнае.

Іван Штэйнер знаёміць чытача з вес-
талкамі багіні Дурасці — Самалюбствам, 
Лесткай, Ляноцтвам ды іншымі, адбітак 
якіх можна заўважыць у творах Янкі 
Купалы, Андрэя Мрыя, Ніла Гілевіча... 
Даследчык прыходзіць да высновы, што 
ў беларускай літаратуры няшмат герояў, 
якія маглі б узняцца на Карабель дурняў, 
што тлумачыцца ў тым ліку асаблівас-
цямі беларускага менталітэту: па словах 
старажытнага філосафа, «праца адганяе 
ад нас тры вялікія бяды: нуду, разбэш-
чанасць і нястачу». Гэтая цытата добра 
пасуе на завяршэнне агляду: пажаданні 
творчага імпэту і нязменнай цікавасці 
да абранай сферы дзейнасці падмацоў-
ваюцца доўгай літаратурнай традыцыяй!

Алеся ЛАПІЦКАЯ, 
Алена БАГАМОЛАВА, 

Ніна ГАЎРОШ

КАРЫСНА,  СМЕЛА,  ІНФАРМАТЫЎНА
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***
Дзень — як птушыны скок,
Не ўспееш схамянуцца,
А сонца — за парог, —
І дню ўжо не вярнуцца.

Так і жыццю, на жаль,
Што, як і дзень зімовы,
Таксама йдзе на змаль,
У тыя ж ночы-сховы.

Але мінецца ноч,
Марозная, даўгая,
І новы дзень не ўзбоч,
А ва ўсю шыр зайграе!

А дню майму не ўстаць,
Ні позна і ні рана;
Унукам даспяваць,
Што мной не праспявана.

Свята
Панурасць, шэрасць, ціш, глухмень, —
Паўсюль і ўсё журбою клята.
І раптам, дайце веры, свята:
Пабольшаў на мінуту дзень!

***
Дзе вы, пушыстыя лёгкія воблакі,
Дзеці нябеснага вольнага статку?
Сумнае неба без вашага вобліку,
Сумны ўвесь свет даастатку.

Звісла над ім коўдра ватна-цьмянлівая,
Жалем якімсь набрынялі ўсе столкі,
Што й дыхаць, здаецца, 

пад ёй немажліва, —
Цяжка ўздыхаць хіба толькі.

Хто б гэта добры знайшоўся, парупіўся
Нейк заламаць гэтай коўдры ражочак,
Каб хоць на міг мой бы погляд расчуліўся,
Згледзеўшы неба краёчак?

Мой анёл-ахоўнік
    М.М.

Танюсенькая і худзенькая,
Рухавая, бы пчала,
Закахалася, маладзенькая,
Ў сталічнага страказла…

Дата блізка сорак чацвёртая —
Мільгнулі няўзнак гады.
Анішто ў тых гадах не сцёртае —
Усё з намі назаўжды.

Азірнешся — ажно не верыцца:
Ява тое ўсё ці сны?
Працаўніца і незаменніца,
Нявесткі, ўнукі, сыны…

Гляджу на хаду цяжкаватую —
Сцінае пякучы боль:
Божа мой, як жа вінаваты я
Перад табой, мой Анёл?!

***
Жыццё пражыць — не поле перайсці.
Напэўна, праўду прымаўка гаворыць.
Ды важна ўсё ж не колькі — як прайсці,
Як кожны з нас жыцця сцяжыну торыць.

Я сваё поле перайшоў, бадай,
І хутка нейк, нібы ў адно імгненне.
Вунь блізенька — дастаць рукою — край.
Ці ж так ішоў? Ўсё большае сумненне…

***
Пасля трох тыдняў, мо і з гакам,
Імжы, мяцеліц і туманаў
На бель снягоў, бы добрым знакам,
Блакіт нябесны раптам глянуў.

І быў такі глыбокі, чысты,
Такі нязвыклы і нязбытны,
Ажно карцела урачыста
Гукнуць:
— Які блакіт блакітны!

***
Як многа ісцін спазнаём і цэнім
Тады мы, калі ўсім ім грош цана!
У тым жа ўзросце, калі кожны геній,
Іх мудрасць і карыснасць не відна.

А зараз застаецца толькі ўнукам
Прэзентаваць іх неацэнны змест.

Ды нават і пад моцнаю прынукай
Праігнаруюць, як абрыдлы тэст.

А састарэюць — без сумневу ценю
Паўтораць яны нас, як двойчы два:
Як многа ісцін спазнаём і цэнім
Тады мы, калі ўсім ім грош цана!

***
Што пакідаеш, чалавек,
Ты па сабе на гэтым свеце?
Што зберажэ, як скончыш век,
Тут напамін аб тваім следзе?

Пад небам вечнага няма,
Усё тут падуладна тленню.
І песціш ты спадзеў дарма
На свой засеў у пакаленнях.

Змірыся, як ні горка, брат,
Бо тленная і памяць змены.
Ты азірніся сам назад:
Якое бачыш там калена?

Ах, дзеці лепшыя за нас?
А ўнукі, праўнукі — тым болей?
Тым і суцешымся у час,
Як сцісне жаль апошнім болем…

***
Сеецца ціха, бялюсенькі,
Сеецца плаўна, лягусенькі,
Сеецца мройна, пушаненькі,
Сеецца спорна, гусцененькі, —
З ранку да вечара
Снег.

Мелецца ціха, нячутненькі,
Мелецца плаўна, плывучанькі,
Мелецца мройна, бясследненькі,
Мелецца спорна, няўгледненькі
З світу да цемрані
Час.

***
Надзей спакуслівых маршрут
Сыноў пакліча ў падарожжа.
І засумуе родны кут,
Ды затрымаць сыноў не зможа.

А будзе доўга з-пад рукі
Глядзець у ранак зіхатлівы:
Хай маладыя жаўрукі
Свае на моц спрабуюць крылы...

На лузе краскі расцвілі,
І расцвіла ў балоце лотаць,
Ды, адарваным ад зямлі,
Сынам па свеце доўга лётаць,

Пакуль не ўчуюць вёскі кліч,
Бацькоўскай хаты кліч апошні,
І цяжка будзе не ўзваліць
На плечы боль злінялай пожні.

І паплывуць мацерыкі
Ў вачах слязінай векапомнай,
І здасца: мацеркі з рукі
Зноў галубоў зімою кормяць.

Яны злятаюцца на гук
І гэтак лашчацца нясмела...
Сыны, адбіўшыся ад рук,
Вярнуцца позна вы сумелі.

Пасохлі вербы ля ракі,
І хата выстылая стыне…
А птушкі кормяцца з рукі
Апошняй, можа, гаспадыні.

***
Дождж прайшоў, не зрабіўшы расы,
Гарачынь уладарыць наўкол.
Развітальна трымцяць каласы.
Так заведзена з даўніх вякоў.

І птушыны няўрымслівы хор
Прыціхае да новай вясны.
А на сэрцы журба ці дакор,
Што канчаюцца летнія сны…

Дождж прайшоў, не зрабіўшы расы...
Можа, гэтак праходзім і мы,
І на нас пазіраюць лясы,
Нам жадаючы лёгкай зімы.

***
Наш парк стары маркоціцца без нас,
Сцяжынкі атуляе пазалотай.
А помніш, як калісьці першы раз
Маёй рукі кранулася ты ўпотай?

Як быццам бы нічога не было,
І ўсё было — у марах і жаданнях.
Спакусы нашай грэшнае жытло
Праменіла пяшчотай аж да рання...

Ды толькі лёс, свой вершачы прысуд,
Развёў навек дзве сэрца палавінкі,
Нібыта парк, што дзён былых красу
Рассыпаў на азяблыя сцяжынкі.

***
Не бачымся, не чуемся даўно —
Гісторыя такая з геаграфіяй,
Такое вось пачуццяў палатно.
У кожнага, лічы, свая парафія.

Нібыта дзён лагодных не было,
Што ў ночы пераходзілі шчымлівыя.
Ад шчасця аж праменіла жытло,
Здавалася, жыццё — сама ідылія,

Чароўны сон, таемны і святы,
Які аднойчы скончыцца пад раніцу...
Каму цяпер пяшчоту дорыш ты,
Мая зеленавокая абранніца?

На пару з кім п’еш блізкасці віно,
П’янкое ад спакус, віно салодкае?
Здавалася, мне будзе ўсё адно,
Ды толькі лета помніцца кароткае
І восень, што расквечвала Сусвет

У самыя дзівослівыя колеры,
І нат зімы халодна-снежны след,
Я думаў, не забудзем аніколі мы...

Але вясна рашыла ўсё за нас,
Паклікаўшы ў дарогі несустрэчныя,
І нават лекар, мудры лекар — Час, —
Нас не звядзе на хвілю хуткацечную...

Не бачымся. Не пішамся, на жаль.
Ці помніш ты імгненні рамантычныя?
Ці, можа, шчасце — дзіўных слоў 

крышталь,
Што у радкі сцякае паэтычныя?..

Чароўная жанчына
песня

Не ведаю, чаму, з якой такой прычыны
Без вуснаў без тваіх самочуся ў журбе.
Чароўная мая, дзівосная жанчына,
Мне хочацца назваць каханаю цябе.

Напэўна, ты пяшчот спазнала 
дастаткова

І ведаеш цану юрлівае гульні.
Ласкавая мая, з табою так вяснова,
Хоць за акном стаяць і студзеньскія дні.

Па горадзе ідзеш, і дзівяцца кварталы,
І позіркі мужчын ляцяць-імчаць услед.
Спакусная мая, о як жа не хапала
Цябе ў маім жыцці ўжо 

столькі зім і лет!..

Не ведаю, чаму, з якой такой прычыны
Без вуснаў без тваіх самочуся ў журбе.
Чароўная мая, дзівосная жанчына,
Мне хочацца назваць каханаю цябе.
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1.
У Старога Настаўніка была бяссонніца.
Хрустальны звон гадзінніка абвясціў: 

дзве гадзіны ночы. Стары Настаўнік 
яшчэ раз дакрануўся тонкімі музычнымі 
пальцамі да халаднаватага шкла і ады-
шоў ад акна, каб сесці за стол, за якім 
бавіў не першую ноч. Невядома, колькі 
праседзеў бы ён так, сцішаны, калі б 
недзе побач не заплакала струна.

Стары Настаўнік кінуў трывожны 
позірк на стул, дзе ляжала яго скрып-
ка ў аксамітным футляры. Яна маўча-
ла. Тады што гэта?

Ён паглядзеў на гадзіннік (толь-
кі цік-так, цік-так), на фатаграфію 
ў рамцы (дзве дзяўчынкі, падобныя 
адна да адной; якія яны цяпер?), 
на шкляны шар з драўлянай пад-
стаўкай... Гук ішоў з яго. Як?

Стары Настаўнік асцярожна дакра-
нуўся да празрыстай сферы, унутры 
якой стаяла, напятая, што струна, 
тоненькая фігура скрыпачкі. Доўгая сі-
няя сукенка з аксаміту, доўгія светлыя 
валасы. Адна рука лёгка, без напружання 
трымае хрустальны інструмент, другая — 
смык, падобны да сярэбранай ніці.

Вочы Старога Настаўніка сталі 
вільготныя, калі ён успомніў лепшага 
свайго вучня, які падарыў яму гэты шар. 
«Ты будзеш першай скрыпкай у самым 
вядомым аркестры!» Лепш бы Стары На-
стаўнік не гаварыў гэтых слоў. Яны былі 
чыстай праўдай і першай прыступкай да 
ўсёпаглынальнага эгаізму.

Нямала гадоў прайшло з той пары, калі 
лепшы вучань Старога Настаўніка скон-
чыў кансерваторыю. І ніводнага разу за 
гэты доўгі час не завітаў ён да свайго 
«маэстра», занадта нізка давялося б апу-
скацца.

Непераадольная адзінота сціснула 
сэрца... Зноў заплакала струна... Як?! 
Стары Настаўнік асцярожна дакрануўся 
да шара, і па роўнай яго сценцы імклі-
ва пабегла трэшчына. Потым — другая, 
трэцяя... Ён адкінуўся на спінку стула, не 
верачы сваім вачам. Гадзіннік тонка за-
звінеў якраз у той момант, калі шкляны 
шар рассыпаўся па стале тысячамі калю-
чых асколкаў. Як?!!

Тоненькая скрыпачка плаўна апусціла 
рукі і грацыёзна саскочыла з узвышэння, 
на якім стаяла. Імгненне цішыні. Нізкі 
рэверанс. І голас, звонкі і пявучы: «До-
бры вечар, мой Настаўнік!»

Ён усё яшчэ не верыў сваім вачам і маў-
чаў, а яна засмяялася, як умеюць толькі 
дзеці.

— Я напужала вас. Прабачце. Звы-
чайна я іграю, калі вы спіцё. Скажыце... 
Чаму вы не іграеце ўжо цэлы год, мой 
Настаўнік?

— Развучыўся, — голас стаў горкі, як 
кава.

— Няпраўда, — маленькая скрыпачка 
падняла сваю тонкую руку са смыком 
і доўга глядзела на яе, нібыта не пазна-
ючы. — Немагчыма. Вы навучылі мяне 
іграць. Не пярэчце! Я слухала вас, і ноты 
ўпляталіся ў мае валасы. Прашу, — яна 
смела паглядзела яму ў вочы. — Сыграй-
це мне, мой Настаўнік!

І нейкая сіла падхапіла яго, прымусіла 
адкрыць футляр... Музыка ажыла.

Калі Стары Настаўнік даіграў, сілы па-
кінулі яго. Маленькая скрыпачка сядзела 
на стале, абняўшы рукамі калені, і плака-
ла. Яе скрыпка ляжала побач.

— Цудоўная музыка, — яна падняла 
бледны твар з брыльянтамі слёз на шчо-
ках.

— Яе напісаў кампазітар, які жыў ста-
годдзе таму ў... — Стары Настаўнік не па-
спеў дагаварыць.

— Яе напісалі вы.
Без сілы працягваць сваю ману, ён 

здаўся.
— Чаму я не чула яе раней?
— Бо я іграў толькі ў думках. Гэта му-

зыка...
— ...занадта пра вас, — хутка скончыла 

яго думку маленькая скрыпачка.
Ён здзівіўся яе здагадлівасці.
— Навучыце мяне іграць гэта.
Стары Настаўнік дастаў з шуфляды не-

калькі нотных аркушаў.
Яна іграла цудоўна. А ён спаў. Так спа-

койна, як некалі ў дзяцінстве.

2.
Стары Настаўнік спаў.
Маленькая скрыпачка іграла ўжо без 

нот — па памяці, бо вочы яе засцілалі 
слёзы, нічога нельга было разгледзець.

Калі растаў у паветры апошні чароўны 
гук, яна зразумела, што павінна вярнуць 

спакой стомленаму сэрцу добрага Старо-
га Настаўніка. Любой цаной. І гэта му-
зыка, пяшчотная, праніклівая, дапаможа 
ёй.

Яна падняла хрустальную скрыпку і 
на дыбачках пайшла да акна. «Выйшла 
са шклянога шара, прайду і праз гэта 
шкло...»

— Стой!
Халодны, як лёд, голас прымусіў яе за-

стыць. Дрыжыкі прабеглі па спіне.
Маленькая скрыпачка павольна павяр-

нулася і ўбачыла круг халоднага белага 
святла. Кінула хуткі позірк у бок Старога 
Настаўніка — не прачнуўся. (Выдых па-
лёгкі.)

Святло ішло з круглага люстэрка, што 
стаяла побач. Яна павольна наблізілася 
да яго і замест свайго адлюстравання 
ўбачыла жанчыну ў белым.

— Куды ты сабралася? — голас не-
знаёмкі быў халодны, як лёд. Маленькая 
скрыпачка адчувала яе ўладу над сабой, 
незразумелую і страшную.

— Я хачу дапамагчы майму Настаўніку. 
Ён такі адзінокі! Пайду да яго вучня, да 
яго дачок...

— Яны забылі пра мінулае, сцёршы 
яго са сваёй памяці, — жорстка перабіла 
жанчына. — Ты не зможаш іх вярнуць.

— Я не змагу — музыка зможа! — 
выкрыкнула маленькая скрыпачка і з 
трывогай азірнулася на Старога Настаў-
ніка. — Ён напісаў яе для іх!

— Дурное дзяўчо! Як хочаш. Толькі ве-
дай. Сыграць сваю выратавальную мело-
дыю ты зможаш усяго чатыры разы.

— Чаму?
— Бо ў скрыпкі тваёй чатыры струны. 

І кожны раз, калі дайграеш, адна будзе 
рвацца.

— А калі парвецца апошняя?
— Скрыпка растане, бо яна несапраўд-

ная.
— Хрустальная...
— Так. І з ёй разам растанеш ты.
— Але... — вочы маленькай скрыпач-

кі загарэліся надзеяй. — У майго На-
стаўніка дзве дачкі і адзін вучань. Трое. 
Апошняя струна застанецца.

— Хто ведае... Цяпер ідзі. Калі не баіш-
ся.

— Не баюся. Я люблю яго.

3.
У маладога чалавека была бяссонніца. 

Ён хадзіў з кута ў кут і нервова сціскаў, 
ледзь не ламаючы, тонкія, амаль жа-
ночыя пальцы. Немагчыма! Немагчыма!

Злосць раздзірала знутры, яму так і 
карцела нешта ламаць, нішчыць, бурыць. 
Напрыклад, гэтыя дыпломы міжнарод-
ных конкурсаў на сцяне. Што ад іх ка-
рысці? Асабліва цяпер, калі яго прагналі 
з аркестра, сказаўшы: «Даруй. Час мя-
няць састаў». Як можна замяніць пер-
шую скрыпку? Лепшую ў гісторыі гэтага 
тэатра?!

Малады чалавек здзёр з плячэй фрак 
і кінуўся на канапу, тварам у падушку. 
Чорная ноч у белых парушынках снегу 
навалілася на яго цяжкай коўдрай, калі 
згасла святло. Слёзы душылі, і ён даў ім 
волю. Якая цяпер розніца?

...Маленькая скрыпачка глядзела на 
маладога чалавека, на скамечаны фрак і 
не магла падняць смыка.

— За што вы любіце яго, мой На-
стаўнік?

Адказу не было. Яна ўздыхнула і заіг-
рала па памяці. Хутка ніводнай думкі не 
засталося ў галаве, ніводнай кроплі сум-
нення ў сэрцы, а з вачэй маленькай скры-
пачкі пасыпаліся слёзы. З кожным гукам 
яна адчувала сябе ўсё больш лёгкай.

— Растаю...
Спярша яна спужалася, хацела 

апусціць смык, але ўспомніла свай-
го Настаўніка і зайграла яшчэ больш 
пранікнёна, як апошні раз.

Музыка скончылася, і ў тое ж імгнен-
не лопнула струна. Маленькая скрыпач-
ка апусціла нечакана слабыя, цяжкія 
рукі і прыслухалася да дыхання чала-
века на канапе — ён спаў. Спакойна, як 
спяць шчаслівыя ўладальнікі чыстага 
сумлення. Цёмнымі ніцямі выходзілі з 
яго сэрца эгаізм, злосць, нянавісць. Пра-
вальваючыся ў сон, малады чалавек па-
думаў: «Гэта музыка майго Настаўніка». 
І раніцай пачаў збіраць чамадан...

4.
У жанчыны была бяссонніца.
Начнік фарбаваў сцены жоўтым не-

прыемным колерам, але без святла было 
страшна. Яна дрыжала, што асінавы ліст, 
і напружана ўслухоўвалася ў цішыню. 
Адзінота, да якой можна было прызвы-
чаіцца за столькі часу, зноў выпрабоўва-
ла яе.

Чакаць званка ад мужа-здрадніка было 
дарэмна, але жанчына чакала. Ён прый-
дзе заўтра, наесца супу прама з каструлі і 
праспіць да абеду ў суседнім пакоі, куды 
яна пабаіцца зайсці да самага вечара. Ні-
быта ў турме.

— Добра, што дзяцей няма, — падума-
ла жанчына, і думка гэтая прагучала так 
фальшыва, што яна ўсхліпнула. — Каго 
я падманваю? Каму я цяпер патрэбная? 
Нікому...

…Маленькая скрыпачка сумна ўсміх-
нулася, пачуўшы гэтыя словы. Як вы па-
мыляецеся!

Жанчына плакала ўжо наўзрыд. Хліп-
нула, перагарэўшы, лямпачка, і ў пры-
цемку загучала музыка. У сэрцы ад яе 
нараджалася нешта новае, чыстае, свет-
лае.

Апошні гук. Абрыў струны.
У пакоі стала ціха. Плыла ноч. І малень-

кая скрыпачка не ведала, што, праваль-
ваючыся ў сон, жанчына падумала: «Гэта 
музыка майго таты». Раніцай старэйшая 
дачка Старога Настаўніка пачала збіраць 
чамадан...

5.
У дзяўчыны была бяссонніца. Яна ся-

дзела за пісьмовым сталом, глядзела на 
фатаграфію прыгожага юнака і выціра-
ла рукавом начной кашулі гарачыя слё-
зы. Побач з фота ляжаў ліст, напісаны 

так дыпламатычна, што яна не разуме-
ла: як можна такімі далікатнымі словамі 
штурхнуць чалавека ў бездань?

Ён знайшоў іншую. Гэта гучала на-
столькі дзіка, што не верылася.

...Маленькая скрыпачка спынілася за 
спінай дзяўчыны, нібы анёл-ахоўнік, і 
заіграла. Памяць засталася ўчэпістай, 
але вось рукі нібыта забылі, як трымаць 
інструмент і навошта гэта рабіць. Падгі-
наліся калені, у галаве шумела, але яна 
іграла з усіх сіл. Канец... Парваная струна 
ўпала ля ног.

Дзяўчына супакоілася. І маленькая 
скрыпачка не ведала, што, правальваю-
чыся ў сон, яна паспела падумаць: «Гэта 
музыка майго таты». Раніцай малодшая 
дачка Старога Настаўніка пачала збіраць 
чамадан...

6.
Была раніца...
Стары Настаўнік прачнуўся за сталом, 

некалькі імгненняў не разумеў, як гэта 
здарылася, а потым убачыў драўляную 

падстаўку ад шара, нотныя аркушы і 
маленькую скрыпачку, што спала на 
іх, абняўшы свой інструмент.

— Стамілася!
Стары Настаўнік асцярожна ўстаў, 

бязгучна схаваў сваю скрыпку ў фут-
ляр і выйшаў на кухню. За акном усё 
яшчэ сыпаў снег. Навагодні. На ад-
рыўным календары застаўся адзін 
ліст...

І раптам Старому Настаўніку за-
карцела адзначыць свята, пра якое 
забываў з той пары, як не стала жон-
кі. Ёлка... Мандарыны... Шампан-
скае...

І ўжо вечарам самы вялікі па-
кой кватэры пераўтварыўся ў казку. 
Знайшліся і цацкі для ёлкі, і гірлянда. 
Стары Настаўнік запаліў яе а дзясятай 
гадзіне і вырашыў, што самы час клікаць 
маленькую скрыпачку. Як жа добра су-
стракаць Новы год не аднаму!

...Маленькая скрыпачка прачнула-
ся ад дзіўных гукаў і, прыслухаўшыся, 
зразумела: гэта напявае сабе пад нос 
навагоднюю песеньку яе Настаўнік! Ён 
увайшоў у пакой і прынёс з сабою пахі 
ігліцы і мандарынаў.

— З Новым годам!
Маленькая скрыпачка старалася ўсмі-

хацца шчыра, але сэрца яе сціскаў ад-
чай — ніхто не прыехаў. Ні дзеці, ні ву-
чань... Гэта было так несправядліва! І ён 
раптам нібыта прачытаў яе думкі, сціх і са-
мотна ўтаропіўся ў гадзіннік, дзве стрэлкі 
якога няўхільна набліжаліся да 12-і.

— Сыграй мне, мая дзяўчынка!
Яна скаланулася, бо мора болю было ў 

гэтых словах.
— Сыграй мне.
Як заведзеная лялька, яна падняла 

скрыпку, узмахнула рукой са смыком, 
незаўважна сцёршы слёзы, і заіграла на 
адной струне. Заіграла так, як не іграла 
на чатырох.

Калі ў дзверы пазванілі, яна ледзь не 
збілася, а Стары Настаўнік ускочыў і за-
стыў, не ведаючы, што рабіць.

— Адчыняйце! — маленькая скрыпач-
ка ўсміхнулася праз слёзы шчасця, бо ве-
дала, хто прыйшоў у гэты дом.

Хутка ўся кватэра поўнілася ўсхліпамі і 
смехам. Гасцей было трое, але здавалася, 
што іх тысячы.

Маленькая скрыпачка іграла. І пасту-
пова ля яе сабраліся ўсе. «Мне снілася 
гэта музыка», — гаварылі наперабой 
госці, і Стары Настаўнік глядзеў на сваю 
лепшую вучаніцу так пяшчотна, што яна 
пачынала раставаць яшчэ хутчэй. Ён усё 
разумеў... Лопнула апошняя струна — і 
хрустальнай скрыпкі не стала. З сукен-
кі маленькай скрыпачкі капала на стол 
вада...

— Татачка, яна растае! — у сполаху за-
крычала малодшая дачка.

— Не, — мудры Стары Настаўнік ус-
міхнуўся і дастаў з кішэні мініяцюрную 
драўляную скрыпку, якую прыдбаў на 
навагоднім базары для сваёй любімай ву-
чаніцы. — Не можа знікнуць музыкант, у 
якога ёсць інструмент.

— Сапраўдны! — маленькая скрыпач-
ка абняла нечаканы падарунак і шчасліва 
ўсміхнулася.

Новы год яны святкавалі ўсе разам...

Маленькая 
скрыпачка
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Заўсёды складана паверыць у магію, калі толькі 
чуеш пра яе. Але калі перад уласнымі вачамі раз-

гортваецца незвычайнае дзеянне, пачынаеш не тое 
што думаць — адчуваць працэс па-іншаму. Люмінес-
цэнтныя дажджы, струменевыя патокі фатонных вы-
праменьванняў, мігатлівыя аўры... Усё гэта прывезлі ў 
Мінск знакамітыя ва ўсім свеце аўтары Эвяліна Домніч 
і Дзмітрый Гельфанд. Творцы паказалі, як навука і ма-
стацтва функцыянуюць побач і як уплываюць на свядо-
масць чалавека. Выстаўка ўнікальных арт-інсталяцый 
«Рабізна нябачных палёў» была прымеркаваная да Года 
навукі ў Беларусі.

Гэты праект можна лічыць завяршальнай кропкай 
альбо фінальным акцэнтам года, які паказаў айчынна-
му гледачу, як важна фарміраванне і вывучэнне навукі ў 
сённяшніх рэаліях. Выкарыстоўваючы веды хіміі, фізікі 
і філасофіі, Эвяліна Домніч і Дзмітрый Гельфанд ства-
раюць новыя выразныя сродкі мастацтва, праз като-
рыя дэманструюць працэсы, якія ў звычайным жыцці 
чалавек ніколі не зможа спазнаць сам. Дарэчы, Эвяліна 
Домніч нарадзілася ў Мінску, а Дзмітрый Гельфанд — 
у Санкт-Пецярбургу.

— Калі я з’ехала пасля заканчэння ўніверсітэта з Мін-
ска ў ЗША, пазнаёмілася з Дзмітрыем. Мы паспрабавалі 
працаваць у мастацтве, звязаным з навукай, — і атрыма-
лася, — расказвае Эвяліна Домніч. — З тых часоў у нас 
былі выстаўкі па ўсім свеце, але ніколі не было выставак 
у Беларусі. Гэты праект стаў аглядам нашай творчасці 
за апошнія пятнаццаць гадоў. Мы прадставілі розныя 
інсталяцыі, адна з якіх — дзесяцігадовай даўніны, 
другая — мінулага года, і трэцяя была зроблена паміж 
гэтымі перыядамі. Такім чынам, мы далі магчымасць 
гледачу зразумець і прааналізаваць шлях, які прайшлі.

Эвяліна Домніч і Дзмітрый Гельфанд супрацоўніча-
юць з навукова-даследчымі лабараторыямі ў Германіі, 
Японіі і Нідэрландах. У 2012 годзе яны адкрылі ўлас-
ную лабараторыю Synergetica ў Амстэрдаме на факуль-
тэце фізікі і астраноміі аднаго з універсітэтаў. Актыўна 
ўдзельнічаюць у буйных міжнародных выстаўках су-
часнага мастацтва. Іх творчасць выклікала рэзананс. 
Гледачы не проста прыходзілі ўбачыць, як функцыянуе 
той ці іншы экспанат, а разбіраліся, як адбываецца яго 
дзеянне і што закладзена ў аснову працэсу.

— Справа ў тым, што мы працуем не з лічбавымі тэх-
налогіямі, не з камп’ютарнай тэхнікай, а з прыроднымі 
з’явамі, якія вывучаюцца ў самых апошніх навуковых 

даследаваннях, — адзначае Эвяліна Дом-
ніч. — Напрыклад, з іоннымі пасткамі, 
якія закладзеныя ў аснову квантавых 
камп’ютараў. Работа «CAMERA LUCIDA», 
што была прадстаўлена на выстаўцы ў 
Мінску, — з’ява гукалюмінесцэнцыі, якая 
пакуль не мае ніякага практычнага пры-
мянення. Яна была адкрыта ў трыццатыя 
гады дваццатага стагоддзя, і дзесьці да дзе-
вяностых гадоў нават не маглі зразумець, 
што гэта такое. З’ява заключаецца ў тым, 
што, калі высокачастотны гук праходзіць 
скрозь любую вадкасць, у нашым выпад-

ку ваду, гэта адбываецца ў спалучэнні, калі ў вадкасці 
раствораны бурбалкі газы, гукавыя хвалі, выбухаюць 
мікрапузыры, якія пачынаюць свяціцца. Яны свецяц-
ца не проста ўсюды, а ў піках гукавых хваляў. Значыць, 
гэты свет вымалёўвае трохмерную марфалогію, поле гу-
кавых палёў, і чалавек можа бачыць гук у трохмернай 
прасторы. Гэта не аналогія, не камп’ютарная графіка, не 
мадэль, а сапраўдная з’ява перад вачыма чалавека. Каб 
убачыць гук, трэба зайсці ў абсалютна цёмны пакой, дзе 
тры-чатыры хвіліны чалавек да працэсу рыхтуецца. Це-
мра абвастрае іншыя органы пачуццяў і ўводзіць гледа-
ча ў сітуацыю фокуса.

Творчасць Эвяліны і Дзмітрыя шмат у чым грунту-
ецца на ідэях фенаменалогіі. Мастакі прынцыпова не 
пакідаюць магчымасць інтэрпрэтацыі твораў публіцы. 
Ім важна выразна акрэсліць тое, што паказваюць яны, 
растлумачыць гледачу тэарэтычны складнік праекта. 
Пасля дэманстрацыі твораў Эвяліна і Дзмітрый право-
дзяць невялікую лекцыю пра фізічныя ўласцівасці 
гуку, падчас якой усе прысутныя могуць задаваць пы-
танні. У гэтым і заключаецца больш глыбокая прычына, 
па якой «Гукалевітацыю» нельга назваць інсталяцыяй 
у чыстым выглядзе: адносіны паміж гледачом і маста-
ком тут займаюць цэнтральнае месца.

— У нас вельмі складаныя творы. Мы, як правіла, 
ствараем па адной рабоце ў год. І прадстаўляем іх як 
перформанс альбо інсталяцыю. Звычайна мы паказваем 
толькі адзін твор у групавой выстаўцы або выступаем у 
межах фэсту, — тлумачыць Эвяліна Домніч. — Гэта зна-
чыць, што нават паказаць адзін твор — ужо надта скла-
дана. Так, каб выстаўлялася некалькі нашых работ, гэта 
ўнікальны выпадак. Летась у нас была персанальная вы-
стаўка ў музеі ў Францыі, дзе мы дэманстравалі шэсць ін-
сталяцый у адной прасторы. Манціравалі праект месяц, 
а рыхтаваліся два гады. Патрэбны вялікі навукова-да-
следчы інстытут, каб такую выстаўку падтрымліваць. 
Звычайныя музеі або галерэі проста не гатовыя да 
такога фармату праектаў. Але сітуацыя мяняецца: 
калі мы пачалі працаваць у 2000 годзе, навука і ма-
стацтва асабліва не фігуравалі разам на сцэне. Зараз у 
Еўропе — гэта трэнд. Мы з Дзмітрыем выкладаем у 
галандскай Акадэміі мастацтваў на факультэце наву-
кі і мастацтваў. Вось так далёка гэта зайшло. Амерыка 
таксама расце ў гэтым кірунку. У нас усё больш там 
выставак. Апошнія дзесяць гадоў ідзе магутны выбух 

тэмы навукі і мастацтва, таму што ў канцы дзевяностых 
мастацтва было папулярна звязваць з інтэрнэтам, ка-
мунікацыямі, лічбавым мастацтвам. А цяпер у мастацт-
ве ад гэтага ўсе стаміліся, таму ў пачатку двухтысячных 
навука і мастацтва атрымалі, з аднаго боку, крытычнае, 
з другога — глыбокае стаўленне.

Акрамя аб’екта «CAMERA LUCIDA» (2003 г.), у 
Мінску творцы паказалі яшчэ дзве арт-інсталяцыі. 
Першая называецца «HYDROGENY» (2010 г.). Гэта па-
добна да доўгага акварыума, на які накіраваны белы 
лазер. Вузкі пучок асляпляльнага святла працінае ваду 
ў празрыстай ёмістасці і паказвае краевугольны ка-
мень усяго існага — працэс электролізу, гэта значыць, 
падзел звычайнай вады на кісларод і вадарод. Лазар 
скануе працэс і дае магчымасць убачыць траекторыі 
бурбалак вадароду, якія нараджаюць дзіўныя вобразы. 
Другая інсталяцыя — таксама вельмі масіўны і скла-
даны апарат «ION HOLE» (2016 г.). Вонкава выглядае 
як вялікая чорная скрыня, у якой з аднаго боку ярка 
асветленае вока, а з другога — праектар. Груба кажучы, 
у скрыні знаходзіцца іанізаваныя споры расліны пад 
назвай лікаподзій, якія адштурхваюцца адзін ад адна-
го, адначасова рухаючыся да цэнтра пасткі з дапамогай 
электрычных палёў. Рух асвятляецца лазарам і потым 
праецыруецца на сцяну.

— Я прыйшла да навукі, калі вывучала філасофію. 
А філасофію цікавяць фундаментальныя пытанні: 
што такое час, прастора, успрыманне, свядомасць, — 
дзеліцца Эвяліна Домніч. — Навука таксама спрабуе ад-
казаць на пытанне, што такое свядомасць, але пакуль 
яна вельмі далёкая ад адказу, а ў філасофіі і ў мастацтве 
гэтыя пытанні разглядзець можна. На стыку мастацт-
ва, філасофіі, навукі нараджаюцца важныя ідэі. Ідэя з 
«CAMERA LUCIDA» была наогул простая. Мы падумалі, 
як можна гук успрыняць з дапамогай іншых органаў па-
чуццяў, напрыклад, з дапамогай зроку ці тактыльнага 
ўспрымання, таму што ў дадзеным творы зліваецца і 
глядзельнае, і тактыльнае, і слыхавое. І мы вельмі зада-
волены, што беларускі глядач адрэагаваў на выстаўку з 
цікавасцю. Я хвалявалася, але ўсё атрымалася. Той вы-
сокі ўзровень адукацыі, які прысутнічаў у Савецкім Са-
юзе, падказваў нам, што ў Беларусі мы знойдзем свайго 
гледача.

Яшчэ да арганізацыі выстаўкі многія выставачныя 
пляцоўкі сталіцы былі зацікаўлены ў супрацоўніцтве з 
Эвялінай Домніч і Дзмітрыем Гельфандам. Аўтары вы-
бралі пляцоўку ў мастацкай галерэі «Універсітэт куль-
туры», таму што памяшканне знаходзіцца пад зямлёй і 
не трэба было ствараць светлавую ізаляцыю. Рэзананс і 
цікавасць гледачоў да праекта падштурхнулі аўтараў за-
думацца пра яшчэ некалькі праектаў у краіне. Эвяліна 
сёння не можа гаварыць пра тое, што яна толькі белару-
скі аўтар, але ж падкрэслівае, што яе карані моцныя і ёй 
прыемна кантактаваць з роднай краінай. Творца адзна-
чае, што калі прэзентуе праекты на Захадзе, то еўрапей-
цы самі падкрэсліваюць, што яна беларуска.

Вікторыя АСКЕРА

Інавацыйнасць

«Зацьменне», 2013 г.

??????????????????

Творчы сінтэз
Іонныя пасткі, электроліз, лазер: як навука мяняе мастацтва?

«13 цуд свету» — для кожнага: у трох залах гандлёвага цэнтра «Галерэя Мінск» 
прадстаўлены работы віцебскага мастака і дызайнера Аляксандра Вышкі. 
Ён стваральнік канцэпцыі святлодынамічнага жывапісу. Многія гледачы блытаюць 
творы мастака з 3D-мадэлямі. Аднак гэта не так: творы сканструяваны па прынцыпе 
змянення сэнсу пад рознымі светлавымі адценнямі.

— На выстаўцы прадстаўлены работы з 1982 па 2017 год, — расказвае куратар праекта, студэнт Беларускага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Андрэй Журко. — У асноўным мы бачым, што гэта аб’ёмныя кампазіцыі. 
Творы маюць тры розныя выгляды пры розным асвятленні. Пры цёплым святле карціны выглядаюць трохі змрочны-
мі, аўтар выкарыстоўвае шэрыя і светла-зялёныя тоны. Калі выключаецца святло і на творы накіроўваюць ультрафія-
лет, выяўляюцца новыя фарбы, змяняецца цалкам значэнне твора. Трэці стан работ, які мы можам убачыць у межах 
выстаўкі, — гэта калі цалкам выключаецца святло ў зале і мы апынаемся сярод зорак, у бясконцасці сусвету. Калі зноў 
уключаецца святло, глядач ужо не ўспрымае твор так, як адчуў яго ў самым пачатку, ён трапляе абсалютна на новы 
эмацыянальны ўзровень дыялогу з мастаком.

У трохслойным жывапісе адбываецца гульня ценяў, фарбаў і ўяўлення. Чалавек пераносіцца ў паралельны свет, 
атрымлівае новыя эмоцыі і асалоду ад незвычайнага пераўвасаблення элементаў экспазіцыі. Такім чынам, мастак ме-
тафарычна паказвае стаўленне да жыцця: на адну і тую ж сітуацыю можна глядзець абсалютна па-рознаму, і толькі 
чалавек сам выбірае, у якім стане яму лепей. Аўтар жадае, каб глядач у пэўным сэнсе таксама станавіўся творцам і 
адчуваў, што ён на сваім месцы ў дадзенай прасторы.

У Мінску Аляксандр Вышка выстаўляецца ўпершыню. Арганізатары, даведаўшыся пра адметную творчасць, прад-
ставіць яе палічылі магчымым. І менавіта ў гандлёвым цэнтры: выстаўка тэрмінам у два месяцы даволі працяглая для 
спецыялізаваных пляцовак. Таму і было вырашана арганізаваць праект у шматлюдным месцы, куды можна зайсці на-
ват выпадкова, убачыўшы афішу. Дарэчы, пабываць на выстаўцы будзе цікава і маленькім, у межах пляцоўкі добраўпа-
радкавана зона для дзіцячай творчасці, тут нават можна маляваць на мальберце ліхтарыкам мабільнага тэлефона.

Вікторыя АСКЕРА

ГУЛЬНЯ  АДЦЕННЯЎ  І  СЭНСАЎ
Асаблівасці святлодынамічнага жывапісу
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Народная артыстка Беларусі Нас-
тасся Масквіна ззяе на сцэне бе-

ларускага Вялікага тэатра ўжо 15 гадоў: 
Таццяна ў оперы «Яўгеній Анегін» і 
Сента ў «Лятучым галандцы», Ліза ў 
«Пікавай даме» і Ліу ў «Турандот», Мімі 
ў «Багеме» і Мікаэла ў «Кармэн», Аіда, 
Іаланта ў аднайменных операх… Бела-
рускую оперную дзіву любяць і ў іншых 
краінах. У прыватнасці, на сцэне Вя-
лікага тэатра Расіі спявачка выканала 
партыі Разалінды ў аперэце «Лятучая 
мыш», Купавы — у оперы «Снягурка» 
і Любы — у сусветнай прэм’еры оперы 
«Вішнёвы сад», спявала ў канцэртнай 
зале імя П. І. Чайкоўскага ў Маскве, яе 
голас гучаў са сцэны Азербайджанскага 
тэатра оперы і балета…

— Вы пачыналі творчую кар’еру як 
драматычная артыстка?

— Я займалася ў школе з тэатральным 
ухілам, у якую перайшла ў выпускным 
дзясятым класе. Не магу сказаць, што 
валодала яркімі драматычнымі тален-
тамі, проста прыйшла на ўступны эк-
замен з сяброўкай за кампанію, але яе, 
на жаль, не ўзялі, а мне пашанцавала. 
Таму што трэба было выканаць вакаль-
ны твор, у мяне быў досвед: я ўвесь час 
спявала — у школьным хоры, у піянер-
скіх лагерах. Музыкай займалася з пяці 
гадоў: два гады — на хатнім навучанні ў 
педагога, потым паступіла ў музычную 
школу па класе скрыпкі. У дзявятым 
класе мне падарылі гітару, я яе асвоіла 
і захоплена іграла і спявала бардаўскія 
песні, рамансы і песні з кінафільмаў.
Драматычным тэатрам я захаплялася ў 
10 «Т»-класе. Мне было вельмі цікава: 
новыя людзі, новая школа, у якой мы 
практычна жылі. Раніцай — агульна-
адукацыйныя прадметы, а пасля ўрокаў 
з намі працавалі акцёры мінскіх драма-
тычных тэатраў, мы вывучалі сцэнічнае 
маўленне, акцёрскае майстэрства і г. д. 
Тэатральнымі класамі кіраваў Сяргей 
Дзмітрыеў, акцёр ТЮГа, які на той момант 
сышоў з тэатра і заняўся педагогікай.
Усе выпускнікі тэатральнай школы спра-
бавалі паступаць у Маскву, Ленінград. Я 
таксама, але мае спробы не былі паспя-
ховыя. Праз год я здала ўступныя іспыты 
і паступіла ва ўніверсітэт культуры на 
аддзяленне рэжысуры тэатральнага ка-
лектыву.

У пачатку 1990-х сталі з’яўляцца пры-
ватныя тэатры-студыі. Сяргей Дзмітры-
еў арганізаваў пры СТД студыю «Арт», у 
пастаноўках якой удзельнічалі хлопцы з 
нашага класа. Адначасова я працавала і ў 
Рускім тэатры, дзе ў мяне была невялікая 
роля ў спектаклі «Мадам і месье».

Так ці інакш, ва ўсіх спектаклях я спя-
вала. Калегі ў Рускім тэатры прадказвалі 
мне вялікую будучыню, звязаную з му-
зыкай. Але я не вельмі сур’ёзна да гэтага 
ставілася. Спявала не оперным голасам, 
але тэмбр ад прыроды лічылі прыго-
жым. Нарэшце я зразумела, што трэба 
прафесійна займацца голасам і спраба-
вала паступаць у музычную вучэльню, 
аднак не прайшла па конкурсе. Але мне 
пашанцавала браць прыватныя ўрокі ў 
педагога з кансерваторыі, народнай ар-
тысткі Беларусі Лідзіі Іванаўны Галуш-
кінай. Я займалася для сябе, таму што і 
ўявіць не магла, што калісьці буду спяваць 
у оперы.

Ва ўніверсітэце культуры мне прапана-
валі паступаць у аспірантуру, займацца 
мастацтвазнаўчай працай. Паралельна 
спявала, грала на гітары і нават запіса-
ла лазерны дыск у Германіі з нямецкім 
саксафаністам Рычардам Вестэрам у 
межах дабрачыннай акцыі «Дзецям 
Чарнобыля». Тады ж я захапілася джа-
зам, але адчувала, што не хапае вакаль-
най падрыхтоўкі. Працавала ў розных 

праектах, так ці інакш звязаных з музы-
кай, якія ў выніку прывялі мяне ў оперу.

— Калі ж вы паступілі ў кансервато-
рыю?

— Заняткі акадэмічным вакалам з 
Лідзіяй Іванаўнай Галушкінай настолькі 
захапілі, што я пачала марыць пра кан-
серваторыю, — і паступіла адразу ж па-
сля завяршэння вучобы ва ўніверсітэце 
культуры. Лідзія Іванаўна прывяла мяне 
ў клас заслужанай артысткі Рэспублікі 
Беларусь Людмілы Якаўлеўны Колас. 
Вельмі ўдзячная за ўсё, чаму яна мяне на-
вучыла. Прафесійныя вакалісты, у адроз-
ненне, напрыклад, ад інструменталістаў, 
пачынаюць даволі позна — пасля 18 га-
доў. Яны ўжо фактычна дарослыя людзі, 
у якіх склаліся характары, таму педагогам 
з некаторымі студэнтамі бывае склада-
на. Вядома, прафесіяналізм педагога — 
на першым месцы, але поспех заняткаў 
залежыць не толькі ад настаўніка, але і 
ад вучня: ад яго вакальных, разумовых 
здольнасцяў, ад таго, наколькі ты бу-
дзеш давяраць педагогу. Гэта камандная 
праца. Дарэчы, такія якасці неабходныя 
вакалісту не толькі ў перыяд навучання ў 
кансерваторыі, але і ў тэатры: ты павінен 
умець падпарадкавацца рэжысёру, ды-
рыжору. Ты па жыцці выступаеш у ролі 
вучня, а ўсе астатнія — у ролі настаўніка. 
Пры гэтым, калі ў цябе няма стрыжня 
і характару, не зможаш выканаць па-
стаўленую перад табой задачу.

— Якія партыі праходзяць праз усю 
вашу творчасць? Ці ёсць такія, што за-
сталіся ў мінулым, і тыя, пра якія вы 
марыце?

— Па прыродзе мой голас — даволі 
моцнае, але не драматычнае сапрана. Вя-
дома, так званае лірычнае сапрана-спінта 
можа выконваць партыі і з драматычнага 
рэпертуару, асабліва валодаючы добрай 
«палётнасцю» голасу. Але агульнавядо-
ма: чым раней лірычнае сапрана пачы-
нае спяваць драматычны рэпертуар, тым 
раней спявачка заканчвае кар’еру, таму 
што голас хутчэй зношваецца. Аднак 
я не лічу, што трэба максімальна доўга 
трымацца за ролі юных гераінь, якім ты 
ў пэўным узросце візуальна ўжо не адпа-
вядаеш, нават калі голас застаецца свет-
лым і свежым. З узростам мы набываем 
вопыт, голас становіцца мацнейшым і 
з’яўляецца магчымасць пераходу ў іншы, 
больш моцны, рэпертуар, які ты ў пачат-
ку кар’еры не можаш выконваць, нават 
валодаючы драматычным сапрана.

Драматычны рэпертуар практычна 
заўсёды адкрыты, таму што мала хто з 
ім спраўляецца: з ім трэба абыходзіцца 
вельмі акуратна. У апошнія гады я паволі 
ў яго ўвайшла, але выконваю партыі, 
якія не шкодзяць майму голасу. Напры-
клад, Ліза ў «Пікавай даме» Чайкоўска-
га — абсалютна драматычная партыя. 
Яраслаўна ў оперы «Князь Ігар» Бара-
дзіна адносіцца да вельмі складаных 
партый. Але, паспрабаваўшы, разумееш, 
што калі яе спяваць сваім голасам, не 
драматызаваць і не «рваць кулісы», то 
і з ёй можна справіцца.

Наогул, руская музыка добра кладзец-
ца на мой голас — тэмбральна і па харак-
тары: гэта, напрыклад, партыя Купавы ў 
«Снягурцы», а таксама партыя Царэўны 
ў «Кашчэі Бессмяротным», якую я спя-
вала з Расійскім Нацыянальным аркест-
рам пад кіраўніцтвам маэстра Плятнёва 
ў Маскве. Да разраду моцных належыць 
і партыя Сенты ў «Лятучым галандцы». 
Яна выдатна мне падышла, нягледзячы 
на тое, што мова складаная для спеваў 
і партыя няпростая — на пераадоленне, 
патрабуе ўнутранай барацьбы.

Аднак і лірычны рэпертуар, пакуль мне 
дазваляе тэатр, я працягваю спяваць — 

ён захоўвае свежасць і маладосць голасу. 
Мне вельмі падабаецца партыя Графіні 
ў «Вяселлі Фігара» Моцарта. Яго музы-
ка — выдатная і карысная трэніроўка 
для голасу. З задавальненнем спяваю Ліу 
ў «Турандот» Пучыні. Выконваю партыі, 
што я спявала першапачаткова, напры-
клад Іаланту.

— Гэта партыя суправаджае вас на 
працягу ўсяго творчага жыцця?

— Так, сапраўды, Іаланту я спявала 
з Расійскім нацыянальным аркестрам 
на іх штогадовым Вялікім фестывалі ў 
Маскве. «Іаланту» ў канцэртным вы-
кананні гэтай восенню прадставіў наш 
тэатр на прэстыжным фестывалі ў кан-
цэртнай зале «Брукнерхаус» у Лінцы. У 
гэтым праекце ўзялі ўдзел наш хор пад 
кіраўніцтвам Ніны Ламановіч і аркестр 
пад кіраўніцтвам Андрэя Галанава. Га-
лоўныя партыі бліскуча выканалі мае ка-
легі Эдуард Мартынюк, Ілья Сільчукоў, 
Андрэй Валенцій, Станіслаў Трыфанаў.

— Якія з нядаўніх выступаў у іншых 
краінах вам асабліва запомніліся?

— У Германіі адбыўся цікавы праект з 
Гётынгенскім аркестрам пад кіраўніцт-
вам маэстра Крыстафа-Маціяса Мюле-
ра — канцэрт рускай музыкі ХХ стагод-
дзя, у якім я спявала тры канцэртныя 
арыі Арама Хачатурана, якія не вельмі 
вядомыя нават меламанам.

— З кім з канцэртмайстраў вы працу-
еце?

— З усімі нашымі выдатнымі тэатраль-
нымі канцэртмайстрамі. Аднак асаблі-
ва мне блізкая Святлана Колас-Іванова. 
Канцэртмайстар у тэатры — і трэнер, і 
педагог. Кожнаму спеваку трэба «вуха», 
якому ён давярае. Таму што не заўсёды 
адэкватна сябе ацэньваеш. Часам дума-
еш, што праспявала геніяльна, а атрым-
ліваецца зусім наадварот. Канцэртмай-
стар — вельмі важны чалавек у тэатры.

— Акрамя працы ў тэатры, вы займа-
ецеся і выкладчыцкай дзейнасцю...

— Гэта мая другая праца, якой я ўвесь 
час займалася паралельна з асноўнай. У 
тэатр я трапіла толькі з чацвёртай спро-
бы, спачатку на чвэрць стаўкі, потым 
тры гады працавала на палову стаўкі. Па-
колькі трэба было жыць і дзіця гадаваць, 
я выкладала вакал — спачатку ў педву-
чылішчы, потым у педагагічным універ-
сітэце. Паступова ўцягнулася і ўжо не 
змагла адмовіцца ад выкладання. Я пра-
працавала ў педагагічным універсітэце 
восем гадоў, атрымала званне дацэнта, 

а затым Людміла Якаўлеўна Колас запра-
сіла мяне на сваю кафедру ў кансервато-
рыю. У Акадэміі музыкі я працую ўжо 
сем гадоў.

— Ці шмат у вас вучняў?

— Звычайна 2—4 чалавекі. Не магу 
сабе дазволіць больш, таму што, калі су-
мяшчаеш выкладчыцкую і творчую дзей-
насць, атрымліваеш вялікую нагрузку на 
голас. На занятках жа не проста распавя-
даеш, але і паказваеш, як трэба выкон-
ваць той ці іншы твор. Таму часцяком 
оперныя салісты не хочуць выкладаць, 
хоць іх і запрашаюць. Пасля выступу на 
сцэне або рэпетыцыі ты не маеш магчы-
масці шмат адпачываць, таму што трэба 
ісці да студэнтаў. Але я разумею выдатна, 
што выкладанне калісьці будзе маёй ас-
ноўнай працай. Як педагог я таксама ву-
чуся: калі тлумачу вучням, што і як трэба 
рабіць, я спрабую сістэматызаваць свой 
досвед. А студэнтам, думаю, цікава па-
слухаць свайго педагога на сцэне.

— Што адчуваеце, калі вашы вучні 
ў зале?

— Насамрэч, мы не думаем пра тое, хто 
сядзіць у зале. Артысты сканцэнтраваны 
на прадмеце сваёй працы — на музыцы, 
на дзеянні, што адбываецца на сцэне. 
Да таго ж, як бы ты ні глядзеў у залу, 
нічога не ўбачыш з-за святла сафітаў. 
Але артысты ўсё роўна энергетычна ад-
чуваюць рэакцыю гледача.

Менавіта глядач — наш галоўны кры-
тык. Мы атрымліваем задавальненне ад 
працы на сцэне і імкнёмся прыносіць 
людзям задавальненне. Ніякія тэхнало-
гіі, машыны, робаты не заменяць жывую 
чалавечую эмоцыю, голас. Жывы голас, 
яго тэмбр аказвае каласальнае ўздзеянне 
на слухачоў.

Лічу, што ў нас вялікая прафесія... 
Ты паглыбляешся ў геніяльную музы-
ку розных эпох і краін, якую выконвалі 
пакаленні спевакоў да цябе і будуць вы-
конваць пасля. Ты маеш гонар праца-
ваць з гэтай музыкай, служыш ёй і ўвесь 
час знаходзішся ў гукавым раі. І гэта не 
надакучвае, таму што творы напісаны 
ідэальна. Увесь час лаўлю сябе на думцы, 
што я шчаслівая ў прафесіі і ў мяне няма 
прафесійнага выгарання.

— Вы часта з’яўляецеся на тэлеэкра-
нах як медыйная персона...

— Калі запрашаюць выступіць у тэле-
перадачах, на радыё, я згаджаюся. Мне 
цікава пераключыцца на іншы від дзей-
насці, патрапіць у іншую сферу. Аднак 
не магу сказаць, што мне асабліва пада-
баецца бачыць сябе на экране, у гэтым 
плане я не настолькі люблю публічнасць. 
Але медыйнасць — частка нашай пра-
фесіі. Магчыма, тэлегледачы, якія пакуль 
не з’яўляюцца прыхільнікамі оперы, 
убачыўшы мяне ў журы якога-небудзь 
тэлевізійнага шоу, вырашаць паслухаць 
што-небудзь з нашага рэпертуару і прый-
дуць у тэатр оперы і балета.

— Мінулы і цяперашні тэатраль-
ныя сезоны — асаблівыя для тэатра і 
для вас…

— Сапраўды, у цяперашнім сезоне бела-
рускі Вялікі адзначае 85-годдзе, а для мя-
не гэта 15-ты сезон працы ў тэатры. На-
огул, і для тэатра, і для мяне 2017 год — 
вельмі значны: наш калектыў атрымаў 
Дзяржаўную прэмію за пастаноўку опе-
ры «Сівая легенда». А я была ўганаравана 
высокім званнем народнай артысткі Бела-
русі. Я з гонарам прымаю яго, але ра-
зумею, што гэта ўзнагарода калектыўная. 
Дасягнуць гэтых вышынь мне дапамага-
ла велізарная колькасць людзей, з якімі 
я працую ў тэатры, за гэта я вельмі ўдзяч-
ная калектыву і кіраўніцтву тэатра.

Вольга САВІЦКАЯ

Настасся МАСКВІНА: 

НІЯКІЯ  ТЭХНАЛОГІІ  НЕ  ЗАМЕНЯЦЬ  
ЖЫВЫ  ЧАЛАВЕЧЫ  ГОЛАС

Настасся Масквіна.
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Падводзіць вынікі кінематаграфічнага года — 
справа трапяткая і адказная. Трапяткая таму, 

што вельмі многа добрых, шчырых стужак паспе-
лі зняць айчынныя рэжысёры за год, некалькі но-
вых імёнаў з’явілася на мапе кінематаграфічнай 
індустрыі, дзясяткі выдатных фестываляў прайшлі 
ў Беларусі. А адказна выбіраць лепшае таму, што з 
гэтага вынікае, быццам ёсць штосьці горшае (а яно 
сапраўды ёсць): на жаль, кінематографа не бывае без 
памылак, памылак і яшчэ раз памылак. Але ў перад-
навагоднія дні будзем згадваць тое, што атрымалася 
ў 2017 годзе.

1. СПАДЗЯВАННЕ НА «ЗАЎТРА»

Калі б «ЛіМ» выдаваў прэмію «Імя года», то гэта, 
безумоўна, была б Юлія Шатун. Дзяўчына, стужка якой 
стала сапраўды гучнай нотай у партытуры сёлетняга бе-
ларускага кінематографа, вырасла ў Мазыры, да якога і 

адсылае яе візуальная гісторыя. Чаму яе фільм «Заўтра» 
заслугоўвае глядацкай увагі? Па-першае, гэта абсалют-
на рэальная, больш за тое, паўсюдная сітуацыя, якую 
складана назваць сюжэтам. Хутчэй можна сказаць, што 
гэта беларуская паўсядзённасць, з якой кожны другі су-
тыкаецца штодня. Па-другое, Юлія не спужалася зра-
біць кіно пра сваю сям’ю: ролі выканалі яе бацькі і брат, 
асноўнай лакацыяй стаў родны Мазыр, тэмай — склада-
нае, але звыклае становішча, у якім аказалася яе сям’я. 
Па-трэцяе, «Заўтра» стаў адзіным за некалькі гадоў ай-
чынным фільмам, які трапіў у конкурсную праграму 
«Маладосць на маршы» сёлетняга «Лістапада», што ўжо 
само па сабе не толькі крута, але і ганарова: гэта зна-
чыць, што стужка ўпісвае Беларусь у сусветны кантэкст. 
Пасля фестывалю пра гэтае кіно вельмі многа пісалі бе-
ларускія і замежныя журналісты, у журы адзначалі, што 
фільм немагчыма глядзець без клубка ў горле, напэўна, 
ні адна айчынная ігравая карціна апошніх гадоў яшчэ 
не дасягала падобнага поспеху. А сама Юлія Шатун ні 
аднаго дня не вучылася на кінарэжысёра, таму і імя яе — 
у прамым сэнсе адкрыццё не толькі для гледачоў, але і 
для крытыкаў і кіназнаўцаў, якія таксама былі ўзруша-
ныя выдатным фільмам, бюджэт якога склаўся з цаны 
на квіткі з Мазыра ў Мінск ды латарэйнага білета (гісто-
рыя з якім, дарэчы, — адзіны выдуманы эпізод фільма), 
нават аператар Мікіта Аляксандраў здымаў кіно з-за 
любові да мастацтва ды сяброўскай павагі да рэжысёра.

«Заўтра» — гэта must see кожнага беларуса, таму што 
распавядае ў тым ліку і вашу гісторыю: бацька, настаўнік 
англійскай мовы, вымушаны расклейваць аб’явы па 
пад’ездах, каб было чым аддаваць растэрміноўку за 
куртку для сына, а маці марыць набыць шпалеры, каб 
скончыць зацягнуты рамонт. Стужка, якая зафіксавала 
наша сёння, кажа і пра тое, што абавязкова трэба спа-
дзявацца на заўтра: галоўны герой знаходзіць грошы, 
каб купіць латарэйны білет: магчыма, калісьці ён атры-
мае за гэта ўзнагароду. Дарэчы, Юлія Шатун ужо напі-
сала сцэнарый наступнай стужкі, але дэталяў пакуль не 
раскрывае, тлумачыць, што цяпер яна «пад прыцэлам», 
таму далей будзе працаваць яшчэ больш адказна.

2. ЧАЛАВЕК ЦІ РОБАТ?

Датычна ігравога кіно, выбітнага тут сапраўды няш-
мат. Ёсць некалькі добрых прыкладаў якаснага ка-
роткага метра (кшталту «Сяброў па перапісцы» Нэлы 
Васілеўскай, «Сумленнага погляду» Дзмітрыя Дзядка 
ды «Paranoid Android» Улады Сяньковай). Але трэба 
абавязкова адзначыць фільм, які перамог сёлета на фе-
стывалі мабільнага кіно velcom Smartfi lm — «Работнік 
года» Кірыла Нонга (дарэчы, да 31 снежня прымаюцца 
заяўкі на ўдзел у наступным фестывалі). Чаму важна 
адзначыць мабільнае кіно? Таму што кінематограф ідзе 

ў нагу з часам, і сёння, каб быць рэжысёрам, не патрэб-
ная адукацыя і дарагая тэхніка, нават грошы. Мабіль-
нае кіно дазваляе спраўджваць мары: калі ў аўтара ёсць 
ідэя, задума, сцэнарый, сябры ды мабільны тэлефон, ён 
можа адчуць сябе рэжысёрам. Тым больш што зараз та-
кое кіно на аднолькавых правах змагаецца за галоўныя 
ўзнагароды ў свеце. Напрыклад, на Берлінале адзначылі 
фільм «Мандарын» амерыканскага незалежнага аўтара 
Шона Бэйкера, які цалкам зняты на камеру смартфона 
і апрацаваны таксама ў мабільнай праграме. Словам, 
калі раней людзей трэба было заахвочваць карыстацца 
смартфонамі, сёння яны могуць ствараць на іх мастац-
кія шэдэўры ўласнаручна, і беларус Кірыл Нонг — гэта-
му доказ. У Нонга ёсць рэжысёрская адукацыя, якую ён 
атрымаў у Нью-Ёркскай кінаакадэміі, за плячыма — до-
свед у выглядзе некалькіх фільмаў, знятых у Амерыцы, а 
цяпер і перамога ў міжнародным фестывалі мабільнага 
кіно. Яго стужку «Работнік года» назвалі новым узроў-
нем беларускага кіно і кінематаграфічным мабільным 
сусветам, таму што фільм сапраўды зроблены выдатна 
(асабліва калі ўлічыць, што ён зняты на тэлефон!) і яго 
тэма — будучыня, якая, па даследаваннях, можа хутка 
нас напаткаць.

Рэжысёр стварыў фантастычную гісторыю пра свет, 
дзе людзі больш непатрэбныя, таму што ўсю працу за 
іх робяць робаты. Зараз на тэлеэкранах можна ўба-
чыць шэраг амерыканскіх серыялаў на гэту тэму, але 
Кірыл Нонг быў першы, хто распавёў пра гэта ў Бела-
русі. Дарэчы, распавёў якасна: ролі ў фільме выканалі 
малады расійскі акцёр Канстанцін Фісенка і заслужаны 
артыст Беларусі Анатоль Кашпераў, у якасці лакацыі 
выкарысталі «прытулак машын» — офіс адной з кам-
паній Парка высокіх тэхналогій, да выбару саўндтрэка 
таксама падышлі адказна: яго стварылі ўдзельнікі бе-
ларускага музычнага праекта Mustelide. Расказваць, пра 
што ж гэтае кіно, не варта, бо яго можна лёгка знайсці ў 

інтэрнэце і паглядзець, не шкадуючы часу (выдаткаваць 
давядзецца ўсяго 7 хвілін), але нават за гэтыя хвіліны 
Кірыл Нонг паспеў паставіць на вушы кінааматараў, 
экспертаў і звычайных гледачоў, якія спужаліся пакуль 
фантастычнага прыходу робатаў.

3. ШМАТ ГАДОЎ ТАМУ

Дакументальнае кіно Беларусі — наш асаблівы го-
нар. Легендарныя рэжысёры, традыцыі, якія можна 
назваць школай, і маладыя кінематаграфісты, якія 
шукаюць уласныя шляхі выказвання: сёння айчын-
ная дакументалістыка дзёрзка ўздымае важныя тэмы, 
аб’ектыўна ацэньвае рэальнасць і знаходзіць новых 
герояў для сваёй краіны. Беларускія дакументалісты 
здолелі прывезці сёлета безліч прызоў з замежных кон-
курсаў (напрыклад, Галіна Адамовіч, Воля Дземка, Нэла 
Васілеўская), прадставіць рэтраспектыву сваіх філь-
маў у іншых краінах ды абараніць гонар беларускай 
дакументалістыкі на «Лістападзе». Добрага кіно многа 
не бывае, таму сёлета з’явіліся фільмы пра фатографа 
Сяргея Плыткевіча, дырыжора Аляксандра Анісімава, 
акцёра Расціслава Янкоўскага, пра дзяцей, якія змага-
юцца за сваё здароўе разам з бацькамі, пра выжыванне 
нашай вёскі. Немагчыма не згадаць і важныя фільмы 
пра заўзятара футбола Васю-пешахода з фільма «Фа-
нат» Андрэя Кудзіненкі, і пра блогера, які гадуе статак 
авечак са стужкі «Цар гары» Андрэя Куцілы, і пра пада-
рожнікаў па памежных рэгіёнах Беларусі з карціны «Ва-
кол Беларусі на роварах з маторамі...», пра якія мы ўжо 
пісалі, а гэты спіс можна працягваць бясконца!

У 2017 годзе адзначылася 500-годдзе беларускага кні-
гадрукавання, таму асобе Францыска Скарыны надалі 
асаблівую ўвагу і кінематаграфісты: на «Беларусьфіль-
ме» была знятая стужка «Першадрук». Рэжысёр Ігар 
Чышчэня разам з рэдактарам Уладзімірам Марозам 
паспрабавалі пападарожнічаць па «месцах сілы» на-
шага продка і распавесці яго гісторыю праз пейзажы, 
кнігі і вуснамі даследчыкаў скарынаўскай спадчыны. 
Дарэчы, стравальнікі адышлі і ад нашага ўяўлення пра 
Скарыну: з падручнікаў памятаем яго партрэт у берэце, 

над кнігай, але ці ведаем штосьці яшчэ? Напрыклад, 
што перакладзеная ім Біблія не мела дабраславенняў 
ні адной з цэркваў, бо першадрукар хацеў з’яднаць усіх 
вернікаў; што гэта асоба з ліку геніяў хоць бы па света-
адчуванні; што ён патрыёт, які меў асаблівую сувязь з 
беларускай зямлёй. На экране мы ўбачым менавіта та-
кога Скарыну: глыбокага, удумлівага, павольнага, але 
які заўсёды паспяваў апераджаць свой час, магчыма, 
таму многія яго і не разумелі.

Яшчэ адна асаблівая стужка — «Янка Купала» Вік-
тара Аслюка. Здаецца, Аслюк зрабіў фільм, не падоб-
ны да сваіх іншых стужак. Космас Янкі Купалы ён 
адлюстраваў не ў выглядзе біяграфіі, храналогіі і іншых 
дакладных звестак, а праз стаўленне да яго нашых су-
часнікаў. Можна нават казаць пра ўласны мікрасусвет, 
які стварыў унутры беларусаў Купала: нябачны, часам 
незразумелы і эфемерны. Галоўнае пытанне, на якое 
хоча адказаць Аслюк і просіць пра гэта ж гледачоў: 
«А ці ведаем мы Янку Купалу?». І адказ, хутчэй за ўсё, 
будзе шакаваць… Калі дыпламаты чытаюць вершы пес-
няра на розных мовах, — ці адчуваюць яны Купалаву 
душу? Калі школьнікі вучаць на ўроках яго вершы на 
памяць, ці спрабуюць яны раскусіць іх сэнс? Але Вік-
тар Аслюк знайшоў разуменне Купалы і любоў да яго: 
у народзе, дзе спяваюць «Явар з калінай», дзе ў жыцці 
«працоўнаму чалавеку без вершаў нельга».

Жанчыны ўсё часцей ідуць у дакументальнае кіно, у 
Беларусі такіх прыкладаў некалькі, і адзін з іх — Юлія 
Ралко. За некалькі месяцаў яе дакументальная стужка 
«Орша... Мінск... Орша» знайшла некалькі пляцовак для 
кінапаказаў, сотні ўдзячных гледачоў і некалькі запра-
шэнняў на фестывалі (дзе адборшчыкі не верылі, што 
такое сур’ёзнае, жорсткае кіно зняла маладая дзяўчы-
на). Таму што яе дакументалістыка — пра іншую Бела-
русь, пра тое, што пакінулі за кадрам многія рэжысёры, 
пра суровыя рэаліі правінцыяльнага жыцця. Юлія зняла 
кіно пра жыццё моладзі ў Оршы, а яно такое: жорсткія 
маладыя людзі не бачаць нічога яркага ў сваім малень-
кім горадзе, але не збіраюцца нічога змяняць. Рэжысёр 
выношвала ідэю фільма 5 гадоў, а рэалізавала ўсяго за 
некалькі месяцаў і адзначае, што пасля безлічы паездак 

у Оршу для яе гэтая назва стала намінальнай: там дагэ-
туль адчуваецца прысутнасць «ліхіх 90-х». Можна ска-
заць, што гэты дакументальны эксперымент стаў свайго 
роду правадніком у правінцыяльнае асяроддзе, дзе ёсць 
свае праблемы і свае героі, адкуль хтосьці здольны выр-
вацца, але ўсё роўна захоўвае «ўнутраную Оршу». Калі 
хочацца зразумець, чаму чалавек так залежыць ад гора-
да, як людзі забываюцца на глабальнае за бытавымі пра-
блемамі і чаму з гэтага кола так складана выйсці, фільм 
Юліі Ралко дапаможа: гэта навука жыцця.

А Год навукі, які падыходзіць да свайго лагічнага за-
канчэння, навучыў многаму і кінематаграфістаў. Таму 
што сёлета ў кіно адбылося няшмат, але гэта  вельмі гуч-
ныя, патрэбныя і ўнікальныя адкрыцці. І, як у навуцы, 
у беларускім кінематографе яшчэ будзе шмат сюрпры-
заў і новых імён, якія ўпішуць нашу краіну ў сусветны 
кантэкст.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

АДКРЫВАЕМ  БЕЛАРУСЬ
Дзе шукаць кадры, на якіх убачым сябе?

Кадр з фільма «Першадрук».

Кадр з фільма «Заўтра».

Кадр з фільма «Работнік года».

Кадр з фільма «Орша... Мінск... Орша».
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Канстанцін Яськоў падчас праекта «Кінемо».

Будучыня беларускай музыкі ства-
раецца тут і цяпер: калі надакучы-

лі Бах ды Моцарт, ёсць безліч айчынных 
альтэрнатыў, якія чакаюць у залах філар-
моній. Адна з асоб, музыка якіх упісвае 
Беларусь у сусветны кантэкст, — малады 
кампазітар Канстанцін Яськоў. Яго твор-
часць можна пачуць у спектаклі «Ціхі 
шэпт крокаў, што сыходзяць», у экспе-
рыментальных электронных альбомах 
Zona Opus Posth і Ludus Mobilis, а таксама 
ў Белдзяржфілармоніі, для якой у межах 
першага для Беларусі праекта «Composer 
in residence» ён напісаў містэрыю «Крос-
ны Макошы». Кампазітар распавёў, як 
можна палюбіць айчынную музыку, у 
якое мастацтва ён верыць і хто такая Ма-
коша.

— Звычайна музыку ў якасці занят-
ку для сваіх дзяцей выбіраюць бацькі, 
гэта гісторыя многіх музыкантаў, у тым 
ліку і ваша…

— Мае бацькі выкладалі музыку, таму 
іншага лёсу, напэўна, не было — досыць 
прадказальна. Хоць да апошняга моман-
ту ў мяне былі пытанні, якую прафесію 
абраць, але я вырашыў, што трэба ісці 
па шляху музыкі. Вучыўся ў Гродзенскім 
музычным вучылішчы як піяніст, а па-
ралельна вывучаў кампазіцыю ў Віталя 
Радзівонава. Мне наогул кампазіцыя па-
дабаецца больш, заўсёды бачыў тут шмат 
плюсаў: выдатна пасуе інтравертам, якія 
не любяць працаваць на сцэне, ды ўлас-
най творчасці тут больш, менш сутыкнен-
ня з чужымі творамі.

— У вас ёсць досвед навучання ў Бе-
ларусі і Польшчы. Якія перавагі ў гэтых 
краінах у плане музычнай адукацыі?

— У Беларусі вельмі моцная школа вы-
канаўцаў, асабліва піяністаў, але датычна 
кампазіцыі, мне падаецца, што падыход 
у нас крыху кансерватыўны і залішне 
акадэмічны, хоць і тут ёсць пэўныя плю-
сы: у нашай сістэме можна атрымаць 
фундаментальную тэарэтычную базу. У 
Польшчы ў меншай ступені звяртаюць 
увагу на тэарэтычную падрыхтоўку, але 
шмат часу выдаткоўваюць на практыч-
ныя заняткі і ўзаемадзеянне студэнта з 
рэальнымі выканаўцамі, нават навучэнцы 
маюць магчымасць прапанаваць сваю му-
зыку, у тым ліку і знакамітым артыстам. 
Таксама немагчыма не дадаць, што там 
бязмежная колькасць грантаў, стыпендый 
і замоў ад калектываў, гарадоў, фондаў, і 
гэта дапамагае музыкантам. Магчыма, 
гэтая перавага практыкі пасля запаўняе 
недахопы ў тэарэтычнай падрыхтоўцы — 
у Польшчы больш спрыяльнае асяроддзе 
для рэалізацыі кампазітара.

— Вы неаднойчы казалі, што кампазі-
цыя — гэта для вас хобі, а не прафесія...

— Так, калі казаць пра сур’ёзную музы-
ку, то, зразумела, пражыць за яе немагчы-
ма, але адваротная сітуацыя з эстраднай, 
песеннай і прыкладной. Я магу сказаць, 
што не магу выжыць за кошт кампазіцыі, 
але я не ставіў сабе мэтай займацца толь-
кі прыбытковымі праектамі. Калі былі 
б замовы ад калектываў, сітуацыя лёгка 
выправілася б. У асноўным усе кампазіта-
ры ў Беларусі займаюцца яшчэ і выклад-
чыцкай дзейнасцю, журналістыкай. Таму 
я і кажу, што гэта хобі: даводзіцца праца-
ваць дзесьці яшчэ, каб мець магчымасць 

ствараць музыку ўжо ў вольны час. Гэта 
прафесія, але не праца. Беларускіх аўта-
раў, якім пашчасціла злучыць прафесію 
і працу, адзінкі. А наогул, кампазітарам 
нават не трэба асаблівых умоў — было б 
фінансаванне. На жаль, ніякі энтузіязм не 
можа захаваць кадры, таму і няма пры-
кладаў, якія б паказвалі росквіт культуры 
ў бедных краінах.

— То-бок, можна сказаць, што бела-
рускія музыканты ў нейкім сэнсе ўта-
пісты?

— Сапраўды, утапічнае мысленне 
ўласцівае музыкантам наогул. Але наша 
сістэма культурнага функцыянавання, у 
прыватнасці музыкі, не ідэальная ў пла-
не прасоўвання чагосьці новага. Тым не 
менш гэта часовая з’ява: напрыклад, ва 
Украіне зараз вельмі шмат музыкі, фе-
стываляў, пабольшала шляхоў творчай 
рэалізацыі і нават кажуць пра перана-
сычанасць. Мяркую, многае залежыць 
тут ад таго, ці ёсць адкрытасць і жаданне 
грамадства рухаць культуру. Калі звя-
заць утапізм з эканамічным складнікам, 
то гэта дасць вялікі рост музыцы ў Бела-
русі, таму што ў нас сапраўды шмат вы-
датных музыкантаў, якія зараз працуюць 
на энтузіязме, а калі дадаць да гэтага пра-
цоўныя эканамічныя механізмы, то пра-
грэс будзе заўважны.

— Наша грамадства разумее каштоў-
насць беларускай музыкі?

— Сітуацыя з айчыннай музыкай у нас 
такая, што трэба прывіваць любоў да яе. І, 
думаю, варта рабіць гэта спачатку мэтана-
кіравана, дырэктыўна, каб пасля гэта стала 
натуральным працэсам. Перакананы, што 
ў кожнай праграме айчыннага калектыву 
павінен быць хоць невялікі твор белару-
скай музыкі, і неабавязкова стары, а часам 
і прэм’ерны. Не сакрэт, что дзяржаўныя 
калектывы маюць план па канцэртах: 
можна дадаць туды і беларускую музыку — 
з такіх крокаў пачынаецца пазнаванне 
айчыннай творчасці. Любоў у гэтым сэн-
се — паняцце адноснае, а калі сапраўды 
дапамагчы слухачу дайсці да беларускай 
музыкі спачатку дырэктыўна, ужо праз 
5—10 гадоў вынікі будуць заўважныя, а 
айчынныя творы пачнуць пазнаваць, яны 
стануць звыклыя. Бо як можна любіць ці 
не любіць тое, чаго мала, да чаго не да-
кранаешся? У нас проста не ведаюць, што 
беларуская музыка — выдатная, цяпер 
яна вельмі розная, і дакладна не горшая 
за замежную. І не толькі сучасная: у нас 
былі цікавыя кампазітары, якіх па розных 
прычынах складана зараз звязаць з нашай 
краінай, шмат тых, хто пісаў за мяжой, але 
гэта таксама была беларуская музыка.

— Вы папулярызуеце айчынную му-
зыку яшчэ і праз Асацыяцыю маладых 
беларускіх кампазітараў, старшынёй 
якой з’яўляецеся. Чым займаецца ар-
ганізацыя?

— Мы ўваходзім у Беларускі саюз му-
зычных дзеячаў. Цяпер наша асацыяцыя 
не вельмі актыўная, але ў нас ёсць некато-
рыя прыватныя ініцыятывы, хоць і не так 
шмат. Часам дапамагаем вырашаць юры-
дычна-арганізацыйныя праблемы музы-
кантам, і гэта ўсё, што мы можам сёння. 
Тым не менш у колькасць праектаў, да 
якіх мы маем дачыненне, уваходзіць не-
калькі культурна-сацыяльных ініцыятыў 

кшталту «Музыкі ў метро»: можна было 
паслухаць Баха і іншых кампазітараў; 
дапамагалі арганізаваць акцыю да дня 
нараджэння Шапэна сумесна з Польскім 
інстытутам у «Сталіцы»; падтрымалі вы-
данне зборніка дзіцячых фартэпіянных 
п’ес.

— Вы сталі першым кампазітарам, 
які «дакрануўся» да формы Composer 
in residence ў Беларусі. Гэтаму эксперы-
менту патрэбен працяг?

— Такая практыка вельмі цікавая, але 
яна не дасць плёну, пакуль не будзе паў-
сюднай: гэтая форма павінна быць у 
кожным калектыве са штогадовай зме-
най кампазітара па конкурсе ці валявым 
рашэнні кіраўніка. Для заходніх тэатраў 
гэта наогул абавязковы спосаб супра-
цоўніцтва, бо напісаць оперу ці балет — 
тытанічная праца. Наогул, сэнс у тым, 
што кампазітар працуе толькі над гэтым 
праектам і адкідвае ўсё астатняе, за гэта 
атрымлівае ў тым ліку і грашовую пад-
трымку. Нашы кампазітары гатовыя пі-
саць музыку бясплатна, а калі ім пачнуць 
хоць колькі за гэта плаціць, вынік будзе 
неверагодны! Такую форму трэба ўвесці 
як абавязковую, і гэта вырашыць шэраг 
праблем: з’явіцца новы рэпертуар, кам-
пазітары будуць мець працу ды кантакта-
ваць з калектывамі.

— Вы працавалі з Камерным аркес-
трам Беларусі. Лёгка знайшлі паразу-
менне з музыкантамі?

— Гэта вельмі прафесійны калектыў, які 
многаму мяне навучыў, у тым ліку і таму, 
што мне шмат чаму яшчэ трэба вучыцца! 
Мне пашанцавала з аркестрам: там ёсць 
касцяк музыкантаў, паміж якімі заўваж-
ная моцная сувязь, яны працуюць як адзі-
ны арганізм, разумеюць і адчуваюць адзін 
аднаго ў прафесійным плане. У гэтага ка-
лектыву — асаблівая аўра, і я змог уявіць, 
якую музыку ім было б цікава іграць, які 
твор раскрыў бы аркестр у большай сту-
пені. Такое вывучэнне калектыву, паглы-
бленне ў атмасферу таксама важнае для 
кампазітара, каб ён разумеў, як дзейнічае 
гэты арганізм, таму Composer in residence 
важны яшчэ і з гэтага пункту гледжання, 
але сапраўды ёсць небяспека, што не ўста-
люецца кантакт паміж аўтарам музыкі і 
выканаўцамі, хоць гэта не мой выпадак: 
я не праяўляў творчага эгаізму і прыслу-
хоўваўся да парадаў Яўгена Бушкова ды 
прапаноў музыкантаў.

— У выніку атрымалася містэрыя 
«Кросны Макошы», натхнёная вашай 
любоўю да фальклору...

— Так, фальклор заўсёды быў для мяне 
крыніцай інспірацыі, народная музыка 
натхняе мяне інтанацыйна. Я дакладна 
ведаў, што гэта будзе твор для народнага 
голасу і аркестра, Бушкова таксама заха-
піла ідэя ўвесці народны тэмбр, знак на-
цыянальнай культуры. Хацелася напісаць 
жаночы твор, таму што беларуская тра-
дыцыя дзесьці на 80% жаночая, як і тэма-
тыка песень. Таму было цікава стварыць 
абагульнены вобраз беларускай жанчыны 
ў народнай культуры: ідэя кола і колазва-
роту зразумелая кожнаму і актуальная, а 
кола каляндарнае тоеснае колу чалавеча-
га жыцця, і прырода таксама развіваецца 
па гэтай схеме. Цыклічнасць прыроды і 
жыцця жанчыны вельмі падобныя і ў бе-
ларускім фальклоры, а жаночы пачатак 
заўсёды быў тоесны зямлі: яны абедзве 
даюць жыццё. Разам з салісткай Эвялі-
най Шчадрыной мы вельмі доўга выбіралі 
песні. Важным быў і паэтычны тэкст: каб 
абазначыць маркеры. У асноўным песні 
былі каляндарныя, прыродныя, з бытавой 
афарбоўкай, мы не хацелі паглыбляцца ў 
трансцэндэнтныя сферы. Самой Макошы 
на сцэне няма, гэта не салістка, як лічаць 
некаторыя, а багіня, якая выткала гэты 
«песенны» лёс. Дарэчы, мы доўга думалі 
над назвай, якая б настройвала на не бы-
тавы лад, а сыходзіла ў духоўныя сферы, і 
слова «кросны» падалося трапным: ткацт-
ва заўжды было сакральным працэсам з 
сімвалічным значэннем.

— А якія яшчэ тэмы вас інспіруюць?

— Дакладна — рэальнасць, але гэта шы-
рокае паняцце. Я б сказаў, што творчы 
працэс для мяне — лесвіца, а першая яе 
прыступка — імпульс з боку, напрыклад, 
заказ ад кагосьці. І я прыблізна ведаю, 
якім павінен быць склад кампазіцыі, і 
ўжо гэта пачынае мяне інспіраваць: якім 
можа быць гучанне інструмента ці гола-
су? А далей я пачынаю шукаць тэму, якая 
была б дарэчнай кантэксту. Апошні час 
мяне натхняе штосьці звязанае з просты-
мі рэчамі і прастатой наогул, важна, каб у 
творы была выразная ідэя і мінімальныя 
сродкі, такі аскетызм. Мне падабаецца 
эстэтыка «новай прастаты», і я знаходжу 
ў ёй шмат ідэй. І тое, што музыка павінна 
быць простай — не значыць, што беднай 
ці саладжавай, але думкі тут перадаюцца 
максімальна лаканічна і дакладна. Я б ска-
заў, слухач павінен ледзьве не дакрануцца 
да маёй музыкі, каб зразумець, пра што я 
размаўляю з ім на музычнай мове.

— Вы, як чалавек творчы, верыце ў 
мастацтва?

— Гэта асаблівая сфера, я вылучаю яе 
з усіх, але не думаю, што тут ёсць нешта 
таямнічае. Магчыма, калі толькі вынік 
творчасці. Я ўсё ж прытрымліваюся на-
вукі, а калі казаць пра паняцці натхнен-
ня, азарэння, то яны ўжо даследаваныя. 
Іншае пытанне, як яны прыходзяць, пра-
яўляюцца і як гэта ўвасабляецца ў музы-
цы? То-бок, я б аддзяліў творчы працэс 
ад мастацкага прадукту. Думаю, не трэба 
адчуваць містычнае трапятанне перад 
мастацтвам, хоць культура, безумоўна, — 
найглыбейшая ідэя: яна можа разумецца, 
усведамляцца, а можа толькі адчувацца ці 
ўспрымацца інтуітыўна. Мы не здолеем 
зразумець гэтую ідэю, калі не дакранаем-
ся да прадукту мастацтва. Здаецца, Кант 
адзначаў, што мастацтва не мае практыч-
най значнасці, але мае каштоўнасць для 
грамадства. Гэта збор каштоўнасцей, у 
якія можна верыць, а гэта набліжае ма-
стацтва да рэлігіі.

— Разам з класічнай музыкай вы 
цікавіцеся і электроннай — напісалі 
2 альбомы...

— Я ўспрымаю электроніку ў якас-
ці сродку: чаму б не выкарыстаць усе 
магчымасці? Прычым з дапамогай 
камп’ютарных праграм можна дасягаць 
самых неверагодных мастацкіх эфектаў і 
паказваць новую эстэтыку, якая не ўлас-
цівая акадэмічнай музыцы. Гэта цікава 
і прагрэсіўна, а такога гучання ніколі не 
дасягнеш праз акустычныя інструменты. 
Таму электроніка — цэлы сусвет, і калі 
займацца ёй сур’ёзна, то можна пісаць 
музыку наогул без акустычных інстру-
ментаў, і яна будзе не горшая, са сваёй 
эстэтыкай і падыходамі. Альбомы, якія я 
выпусціў, не зусім самастойныя: я ствараў 
іх з беларускім электронным музыкантам 
Аляксандрам Цурко, менавіта ён «уцяг-
нуў» мяне ў электроніку, мы стварылі 
разам 2 эксперыментальныя праекты. Я 
выкарыстоўваю электроніку і сам, напры-
клад, калі агучваю фільмы падчас фесты-
валю «Кінемо».

— У літаратуры існуе абмежаваная 
колькасць сюжэтаў — кажуць, 36, 20 ці 
наогул 7. А што з музыкай? Яна таксама 
не бясконцая?

— Борхес казаў, што наогул 4 сюжэты 
існуюць! Што да музыкі, то прынцыпы 
пабудовы гэтай формы, якія драматур-
гічна набліжаюць музыку да літаратуры, 
таксама прапаноўваюць мала рэцэптаў. 
Музыка можа быць гучнай і ціхай, тут 
ёсць кульмінацыі і спады, вось і ўсе фор-
мулы. Але і кампазітар, і дасведчаны слу-
хач цікавяцца, як гэтая формула іграе ў 
дадзенай сітуацыі і ў канкрэтнага чалаве-
ка: мастацтва кампазіцыі менавіта ў выву-
чэнні такіх схем і заключанае. У мастакоў 
таксама ёсць некалькі колераў, але важна 
тое, як розныя мастакі малююць адзін і 
той жа прадмет. Музыка невычарпальная, 
як і іншыя віды мастацтва.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Навука кампазіцыіНавука кампазіцыі
   «Кросны» Канстанціна Яськова   «Кросны» Канстанціна Яськова
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ДОМА: 
З ФАНТАЗІЯЙ ДЗІЦЯЦІ

Дзеткам будзе цікава ствараць ёлкі з каляровай папе-
ры. Намаляваўшы тры разы ёлку, напрыклад, на сіняй, 
аранжавай і белай паперы, пасля склеіўшы яе па краях, 
можна атрымаць авангардную ёлку, якая не застанецца 
без увагі. А можна зрабіць ёлку з кніг нават на паліцы, 
правільна прадумаўшы кампазіцыю. Даволі арыгіналь-
ныя атрымліваюцца ёлкі з цукерак.

Старшыня Беларускага саюза дызайнераў Дзмітрый 
Сурскі адзначае, што любоў да ёлак фарміруецца ў дзя-
цінстве. Таму, каб у далейшым чалавек жадаў не проста 
выканаць традыцыю, а яшчэ і прывучаўся знаходзіць 
адметныя падыходы, бацькам неабходна разам з дзіцем 
скарыстоўваць розныя кампазіцыйныя хады: напры-
клад, стварыць ёлку з алоўкаў ці нават з канструктара.

— У дызайнераў да ёлак стаўленне больш творчае, 
крэатыўнае, — распавядае Дзмітрый Сурскі. — Мы 
ўвогуле не ўспрымаем штучныя ёлкі. Асабіста для мяне 
ёлка — яднанне з прыродай. У сябе дома я зараз рэд-
ка ўвасабляю арыгінальныя ідэі ўпрыгожвання ёлкі, 

аднак вельмі люблю ствараць прыгожыя кампазіцыі 
з галінак, якіх заўсёды ўдосталь на ёлачных кірмашах. 
Адным разам у саюзе дызайнераў павесілі ёлку «нагамі» 
да столі, а каб яна хутка не асыпалася, мы яе прамачылі 
рознымі кропельніцамі — каб не трэба было паліваць. 
Ёлка атрымала падсілкоўванне і вісела даволі доўга. 
Акрамя таго, што незвычайная ідэя, яшчэ і эканомія 
месца. Асабліва актуальнай такая ідэя будзе для сем’яў, 
у якіх ёсць маленькія дзеці і хатнія жывёлы. Яшчэ адна 
мая крэатыўная ёлка, якая запомнілася, была зроблена 
з веласіпедных колаў. Атрымалася брутальная і вельмі 
цікавая кампазіцыя. А ўвогуле ёлкі можна рабіць літа-
ральна з усяго. Фларысты могуць рабіць ёлкі з кветак. А 
ў хатніх умовах у ход могуць ісці ўсе падручныя сродкі, 
можна выкарыстоўваць нават жалеза і дрот. Памятаю, 
як калісьці Андрэй Капуснікаў рабіў вельмі цікавыя 
ёлкі з іржавага жалеза.

НА ВУЛІЦЫ: 
МАРКЕТЫНГ У ДАПАМОГУ
Дарэчы, сёлета ўпершыню ў многіх гандлёвых цэн-

трах Мінска ёлкі сталі падвешваць да столі. Вялікая 

колькасць такіх ёлак выклікае захапленне: ёсць адчу-
ванне, што трапіў у іншае вымярэнне. Што адметна, 
у такіх будынках робяць шмат ёлак з прадукцыі, якая 
прадаецца ў крамах. Напрыклад, ёлкі з касметыкі альбо 
джынсавыя ёлкі. Аднак на вуліцах Мінска на большасці 
святочных пляцовак па-ранейшаму пануе класічны 
стыль упрыгожвання ёлак.

— Тое, як упрыгожваюць ёлкі ў нас на вуліцах, до-
сыць затратна. Вядома, усё гэта стварае настрой, пад-
штурхоўвае людзей выходзіць на вуліцу. Хоць, на мой 
погляд, можна было б рэалізоўваць і арыгінальныя 
праекты, звязаныя з інсталяцыямі, аб’ектамі функцыя-
нальнага прызначэння (за гэтыя ж бюджэты), — мяркуе 
Дзмітрый Сурскі. — Напрыклад, можна было б зрабіць 
маленькую вуліцу крамак глінтвейну, менавіта не адну 
маленькую, як цяпер бачым, а цэлую вуліцу. Было б 
правільна, каб там прадавалі не толькі глінтвейн, а 
таксама беларускія традыцыйныя напіткі. А вакол па-
ставіць рознакаляровыя ёлкі. Можна было б зрабіць 
адну вялікую ёлку з маленькіх ёлак, упрыгожыўшы яе 
толькі агнямі, — атрымаўся б незвычайны арт-аб’ект. 
А ў будынках можна рабіць смачныя ёлкі, напрыклад, 
з цеста або садавіны. Калі сын вучыўся ў Вільнюсе, у 
іх было кулінарнае заданне, і мы з жонкай параілі яму 
зрабіць дрэва з батона, сасісак і пятрушкі — атрымалася 
цікава. Думаю, што гэты спосаб можна выкарыстоўваць 
для стварэння навагодняй ёлкі.

З МАРАМІ: 
КАБ ЗДЗЯЙСНЯЦЬ ЖАДАННІ

Навагодняя ёлка можа быць увасабленнем мары. 
Упрыгожваючы яе, вы можаце адлюстраваць усё, чаго 
чакаеце ад жыцця. Магчыма, жадаеце нарадзіць дзіця? 
Тады ўпрыгожце ёлку маленькімі анёламі. Жадаеце 
больш падарожнічаць? Тады можна ўпрыгожваць ёлку 
сцягамі розных краін. А калі ў наступным годзе вы-
рашылі вывучыць новую мову, стварыце ёлку з літар. 
Псіхолагі кажуць, што мары пачынаюць здзяйсняцца, 
калі мы пачынаем рабіць маленькія крокі да іх. Дык, 
можа, упрыгожванне ёлкі — гэта і ёсць той самы ма-
ленькі і вырашальны крок? А цяпер загадайце жадан-
не: яно падкажа, якой павінна быць ваша ёлка, каб яго 
здзейсніць.

Вікторыя АСКЕРА, 
фота аўтара

Як упрыгожым, так і правядзём…
Ёлка — не проста сімвал свята. Ці думалі вы, што яна можа стаць сапраўдным 
арт-аб’ектам у хаце ці нават на вуліцы? Калі, напрыклад, адысці ад стэрэатыпаў 
і ўпрыгожыць яе крэатыўна. Крохкія бліскучыя шарыкі, гірлянды ды пакупныя 
святочныя аксесуары ніхто не адмяняў. Але сёння існуе шмат ідэй, каб не проста 
арыгінальна, але і дастаткова танна стварыць самім навагодні арт-аб’ект. Здаецца, 
што самае простае — знайсці ў шафе скрынку з ёлачнымі цацкамі і пачаць 
упрыгожваць зялёную красуню. Аднак у наш час ёсць прафесійныя і нават 
дызайнерскія падыходы да гэтай адказнай справы: ёлка можа стварыць настрой 
на ўвесь год і нават запраграмаваць яго падзеі, сцвярджаюць спецыялісты.


