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Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску — не проста ўнікальны і прыцягальны аб’ект архітэктуры, а вялікая скарбніца 
памяці як для беларускай, так і ўсёй постсавецкай прасторы. 22 кастрычніка найбуйнейшаму ў нашай краіне сховішчу падзей Вя-

лікай Айчыннай споўнілася 75 гадоў. Дата знакавая і важная! З моманту прыняцця гістарычнага рашэння аб заснаванні гэтай установы 
праляцела шмат дзесяцігоддзяў, але музей-летапісец гісторыі вялікай бітвы і Вялікай Перамогі нашага народа пазіцый не здае, наадварот, 
толькі ўмацоўвае. Цяпер гэта прызнаны культурны, навуковы і адукацыйны цэнтр сусветнага ўзроўню. 18 кастрычніка музею ўпершыню 
была аб’яўлена падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Урачыстае адкрыццё музея ў Мінску адбылося 22 кастрычніка 1944 года ў адным з ацалелых у гады вайны будынкаў — Доме праф-
саюзаў на плошчы Свабоды. Наведвальнікам прадставілі зброю, сцягі, рукапісныя часопісы, парашуты, лыжы, чырвонаармейскія 

кніжкі, ваенныя білеты, лісты, у тым ліку нямецкія, ваенную тэхнічную літаратуру, асабістыя апазнавальныя знакі і іншыя экспанаты.

Калі толькі выйшаў загад аб стварэнні першай экспазіцыі музея, многія паняцця не мелі, што такое музей і як з ім працаваць. Адзін 
з заснавальнікаў установы Пётр Ганчароў да вайны не быў ні ў адным музеі, але за справу ўзяўся з асаблівай заўзятасцю, працэс 

закіпеў. Работа над стварэннем экспазіцыі пачыналася з экспедыцый на фронт. Яшчэ грымела вайна: супрацоўнікі ездзілі ў Польшчу, 
Германію і адтуль прывозілі экспанаты. Першакрыніцай будучых музейных аб’ектаў былі партызанскія лясы. Навуковыя супрацоўнікі 
адпраўляліся туды, каб шукаць экспанаты.

Народны мастак СССР Міхаіл Савіцкі знаёміць наведвальнікаў з серыяй сваіх карцін «Лічбы на сэрцы» ў Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 1980 год. 
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Прыярытэты. Прэзідэнт Белару-
сі Аляксандр Лукашэнка хоча 

і ў перспектыве бачыць краіну сва-
боднай і незалежнай. Як падкрэсліў 
кіраўнік дзяржавы падчас сустрэчы ў 
Акадэміі кіравання, надзвычай важ-
на, «каб больш ніколі ў нашай гісторыі 
не кіравалі намі з-пад бізуна. Каб мы 
самі кіравалі працэсамі ў сваёй краіне і 
вызначалі яе будучыню. Гэта галоўнае, 
што трэба захаваць». Прэзідэнт ад-
значыў, што Беларусь не прэтэндуе на 
чужое і толькі імкнецца захаваць сваё.

Што датычыць Акадэміі кіра-
вання пры Прэзідэнце  

Беларусі, тут павінны сканцэнтраваць 
намаганні на падрыхтоўцы ўпраўлен-
цаў новай фармацыі. Адпаведную 
задачу перад ВНУ паставіў Прэзі-
дэнт на сустрэчы са слухачамі, сту-
дэнтамі, магістрантамі і аспірантамі, 
прафесарска-выкладчыцкім складам, 
супрацоўнікамі Акадэміі кіравання. 
«Змяняецца свет, змяняецца грамад-
ства. Патрабаванні да кампетэнцый 
сучаснага кіраўніка становяцца ўсё 
вышэйшыя», — адзначыў кіраўнік 
дзяржавы. Не колькасць, а якасць 
падрыхтаваных спецыялістаў мае 
прынцыповае значэнне, упэўнены 
Прэзідэнт.

Пашана. Падзяка Прэзідэнта  
Беларусі аб’яўлена Беларускаму 

дзяржаўнаму музею гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. Адпаведнае распа-
раджэнне кіраўнік дзяржавы падпісаў 
18 кастрычніка. Установа ўдастоена 
Падзякі Прэзідэнта за вялікі ўклад у 
рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў 
сферы культуры, шматбаковую плён-
ную дзейнасць па захаванні памяці аб 
Вялікай Айчыннай вайне.

Стасункі. Беларусь і Германія раз-
гледзяць магчымасць стварэння 

спецыяльнага кансультацыйнага фар-
мату для выпрацоўкі дарожнай карты 
двухбаковага ўзаемадзеяння. Такой да-
моўленасці дасягнулі падчас сустрэчы 
міністр замежных спраў Беларусі Ула-
дзімір Макей, які наведаў з рабочым 
візітам Германію, і федэральны міністр 
замежных спраў ФРГ Хайка Маас. Аса-
блівая ўвага была ўдзелена праблематы-
цы гістарычнага дыялогу і прымірэння 
ў кантэксце рэалізацыі адпаведных 
дамоўленасцей прэзідэнтаў Беларусі і 
Германіі. У сувязі з гэтым бакі адзначы-
лі паспяховае фарміраванне сумеснай 
камісіі гісторыкаў, якая павінна пачаць 
працаваць у пачатку 2020 года.

Каштоўнасці. Міністэрства 
культуры надало статус нема-

тэрыяльнай гісторыка-культурнай 
каштоўнасці «Спеўнай традыцыі выка-
нання купальскіх і жніўных песень “упера- 
хлёст” у вёсцы Багатырская Полацкага 
раёна Віцебскай вобласці», паведаміла 
БелТА. Выконвае песні і падтрымлівае 
традыцыю народны фальклорны ка-
лектыў «Галасы спадчыны», заснаваны 
ў 1971 годзе пры Багатырскім сельскім 
Доме культуры. Спіс гісторыка-куль-
турных каштоўнасцей Віцебскай во-
бласці ўключае 957 пазіцый. Сёлета 
пералік папоўнілі яшчэ тры аб’екты: 
помнік бітве 1812 года ў аграгарадку 
Вароны Віцебскага раёна, Шухаўская 
воданапорная вежа ў Талачынскім раё-
не і помнік «Суражскія вароты».

Конкурсы. Вызначаны перамож-
цы рэспубліканскага конкурсу 

сцэнарыяў фільмаў у ігравой форме 
«Мая Беларусь». Паводле інфармацыі 
Міністэрства культуры, паступіла 
25 заявак па трох намінацыях. Пер-
шае месца ў намінацыі «Жыццё сучас-
най Беларусі» аддадзена пісьменніцы 
Юліі Ляшко за сцэнарый «Агонь. По-
лымя пад попелам», вядомай як сцэ-
нарыст фільмаў «Сяброўка Восень», 
«Пяшчотная зіма», «Рыфмуецца з 
каханнем…», «Ой, ма-мач-кі!». Дру-
гім у намінацыі «Тайны чалавечых 
адносін» стаў Мікалай Рудкоўскі, які 
напісаў сцэнарый «Сынок», трэцім — 
Дзяніс Нупрэйчык са сцэнарыем 
«Практычная псіхалогія». У наміна-
цыі «Легенды спорту» месцы не пры-
суджаны, паведамляе БелТА.

Агляд афіцыйных падзей  
ад Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Часапіс
акцэнты тыдня у Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Мінскае гарадское аддзяленне СПБ 
запрашае:

25 кастрычніка — на пасяджэнне 
літаратурнай гасцёўні «Аўтограф»  
з удзелам Леаніда Багдановіча і Іны Фра-
ловай (16.00).

28 кастрычніка — на прэзентацыю 
кнігі Кацярыны Стройлавай «Заботою 
хранимы» ў галоўны корпус Белдзяржуні-
версітэта (аўд. 217) (15.00).

28 кастрычніка — на сустрэчу з Воль-
гай Шпакевіч у межах Дзён праваслаўнай 
культуры ў галерэю Універсітэта куль-
туры і мастацтваў (17.00).

28 кастрычніка — на сустрэчу з Аляк-
сандрам Плавінскім, прымеркаваную да 
Года малой радзімы, у дзіцячую бібліятэ-
ку № 15 (13.30).

29 кастрычніка — на літаратур-
на-музычную імпрэзу «Мой родны кут»  

з удзелам пісьменнікаў аддзялення ў СШ 
№ 53 (12.30).

30 кастрычніка — на сустрэчу з Міко-
лам Чарняўскім у гімназію-каледж пры 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 
(17.00).

30 кастрычніка — на вечар паэтэсы, 
кампазітара і спявачкі Таццяны Атро-
шанкі «Я чую музыку ўва мне...» у Мінскі 
гарадскі тэатр паэзіі пры Цэнтральнай 
гарадской бібліятэцы імя Янкі Купалы 
(17.30).

31 кастрычніка — на прэм’еру оперы 
«Вялікае Княства Любові» па творах бе-
ларускіх пісьменнікаў у Беларускую дзяр-
жаўную філармонію (19.00).

Брэсцкае абласное аддзяленне СПБ 
запрашае:

28 кастрычніка — на пасяджэнне 
літаратурнага клуба «Адкрыццё» з удзе-

лам Зінаіды Дудзюк у Брэсцкую гарадскую 
бібліятэку імя А. С. Пушкіна (17.00).

Віцебскае абласное аддзяленне СПБ 
запрашае:

30 кастрычніка — на прэзентацыю 
новай кнігі Галіны і Сяргея Трафімавых 
«Мой родны край» у СШ № 20 г. Оршы 
(11.00).

Гродзенскае абласное  
аддзяленне СПБ запрашае:

25, 26 кастрычніка — на літаратур-
ную акцыю «Чытаем разам. Марыя Ка-
напніцкая» з удзелам пісьменнікаў у СШ 
№ 36 г. Гродна з польскай мовай навучан-
ня (12.00).

30 кастрычніка — на чарговае пася-
джэнне грамадскага дыскусійнага клуба 
«Словадром» на тэму «Мая ініцыятыва» 
ў Гродзенскую абласную навуковую бі-
бліятэку імя Я. Ф. Карскага (17.00).

Саюз пісьменнікаў Беларусі 
браў удзел у святкаванні 
100-годдзя службы 
Дзяржаўнага кантролю 
Беларусі і 25-годдзя Камітэта 
дзяржаўнага кантролю.

Пунктам адліку ўтварэння Каміса-
рыята дзяржаўнага кантролю Часовага 
рабоча-сялянскага Савецкага ўрада Бе-
ларусі стаў 1919 год. За векавую гісто-
рыю галоўная кантрольная структура 
краіны неаднойчы мяняла сваю назву. 
Але нязменнай заставалася сутнасць 
работы: кантроль за выкананнем ра-
шэнняў кіраўніцтва краіны, клопат пра 
гаспадарлівасць ва ўсіх сферах, барацьба 
з раскрадальнікамі дзяржаўных сродкаў 
і маёмасці.

Найноўшая гісторыя кантрольнай 
установы пачынаецца з 1994 года, калі 

была створана Служба кантролю Ад-
міністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. У 1995-м яна перастворана ў 
Службу кантролю Прэзідэнта Рэспу-
блікі Беларусь. У 1996 годзе ўтвораны 
Камітэт Дзяржкантролю Рэспублікі 
Беларусь, які і сёння з’яўляецца най-
вышэйшым органам фінансавага кан-
тролю краіны.

Нядаўна ва ўстанове ўганаравалі 
ветэранаў Камітэта дзяржкантролю  
Беларусі. Шмат цёплых слоў пра сваіх 
калег выказаў старшыня КДК Беларусі 
Леанід Анфімаў. Урачыстасці мерапры-
емству надало ўручэнне юбілейных ме-
далёў.

Яшчэ адным важным складнікам су-
стрэчы стаў канцэрт, зладжаны Саюзам 
пісьменнікаў Беларусі.

— Нам было прыемна павіншаваць 
супрацоўнікаў Камітэта са знакавай 
для іх установы падзеяй, — адзначыла 

першы намеснік старшыні СПБ Алена  
Стэльмах. — Тое, якой мы бачым  
Беларусь праз 25 гадоў, час незалеж-
насці краіны — эканамічна стабільнай, 
добраўпарадкаванай — гэта і заслуга 
людзей, чый лёс звязаны з кантралюю-
чай службай.

Кастусь Цыбульскі, Міхась Пазня-
коў, Марыя Кобец, Віктар Мяцельскі 
дарылі гледачам свае найлепшыя тво-
ры, прысвечаныя Радзіме. Гэтае вы- 
сокае пачуццё — любоў да сваёй Баць- 
каўшчыны — яднае ўсіх нас, не раз 
згадвалі падчас выступленняў паэты і 
спевакі. Прыгожым вершам, душэўнай 
песняй яны ўслаўлялі Беларусь і людзей, 
якія ствараюць яе дабрабыт. Песенны су-
венір уручыў ветэранам Камітэта дзяр-
жкантролю і народны атрыст Беларусі 
Эдуард Ханок.

Марыя ЛІПЕНЬ

ДАЛУЧЫЛІСЯ ДА ВІНШАВАННЯЎ

Выстаўка «Беларускі рубель. Гісторыя ў чвэрць 
стагоддзя» адкрылася ў Музеі сучаснай 
беларускай дзяржаўнасці ў Мінску. 

Сёлета спаўняецца 25 гадоў з таго моманту, як Вярхоўны Са-
вет Рэспублікі Беларусь прыняў пастанову, якая заканадаўча 
замацавала беларускі рубель у якасці адзінага законнага пла-
цёжнага сродка. У экспазіцыі ўпершыню прадстаўлены прад-
меты і дакументы, што расказваюць аб працэсе распрацоўкі і 
фарміравання грашовай сістэмы ў краіне.

Матэрыялы экспазіцыі адлюстроўваюць храналогію ста-
наўлення і развіцця беларускага рубля ў Рэспубліцы Беларусь 
пачынаючы з 1990-х гг. і заканчваючы сучасным этапам, ад пер-
шых дакументаў да ўзораў тых грошай, якія былі выпушчаны 
ва ўжытак.

Дарэчы, у свой час разглядаўся варыянт беларускага рубля 
з выявамі знакавых асоб айчыннай гісторыі: напрыклад, Якуб 
Колас на купюры наміналам 10 рублёў, а на білеце ў 50 рублёў 
мог быць Максім Багдановіч. На іншых банкнотах — Янка Ку-
пала і Францыск Скарына. Аднак гэты праект не знайшоў на-
лежнай падтрымкі ні ў Вярхоўным Савеце, ні ў Нацыянальным 
банку, у адрозненне ад так званых «зайчыкаў».

Часовая экспазіцыя ўключае і праект так і не выпушчаных 
у абарачэнне купюр, а таксама рабочыя малюнкі, гіпсавыя ма-
дэлі і арыгінальныя інструменты Нацыянальнага банка Бела-
русі, якія выкарыстоўваюцца пры выпуску памятных манет. Да 
стварэння выстаўкі спрычыніліся Нацыянальны банк, Нацы-
янальны архіў Беларусі і Беларусбанк. Наведаць яе можна да 
21 снежня.

Дарэчы, грашовай тэме прысвечана і пастаянная экспазіцыя 
«Ад рымскага дынарыя да беларускага рубля» ў Нацыяналь-
ным гістарычным музеі Беларусі, якая дэманструе, як змянялі-
ся грашовыя адзінкі ў Беларусі на працягу амаль дзвюх тысяч 
гадоў. Асобны раздзел выставачнага праекта распавядае пра 
манетныя скарбы, знойдзеныя на тэрыторыі нашай краіны ў 
розныя перыяды. Як паведаміў дырэктар Нацыянальнага гі-
старычнага музея Павел Сапоцька, змест экспазіцыі плануюць 
мадэрнізаваць.

— Плануем асобна стварыць выстаўку с Беларусбанкам. Па-
куль умоўны час — люты-сакавік 2020 года. У банка ёсць свой 

музей, які захоўвае цікавыя артэфакты. Паўнавартасная экс-
пазіцыя будзе прысвечана грашоваму абарачэнню Мінска з 
XVIII па 20-я гады XX стагоддзя, — распавёў Павел Сапоцька.

Да юбілею беларускага рубля была прымеркавана і сёлет-
няя, 9-я па ліку, Міжнародная нумізматычная канферэнцыя, 
якая сабрала на адной пляцоўцы больш чым 60 прадстаўнікоў 
буйных музеяў, цэнтральных банкаў, даследчыкаў гісторыі 
грашовага абарачэння і сучаснай манетнай чаканкі з Белару-
сі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Славакіі, Украіны. Падчас 
пленарнага пасяджэння і на тэматычных секцыях было прад-
стаўлена каля 50 дакладаў. Тэматыка выступленняў шырокая: 
ад гісторыі грашовага абарачэння на Беларусі і на тэрыторыях, 
якія мяжуюць з ёй, да гісторыі станаўлення банкаўскай спра-
вы ў краіне. Сярод актуальных пытанняў — сучасная чаканка 
манет, вытворчасць купюр і змяненне графічнага рашэння. 
Дызайн 20- і 50-рублёвых банкнот, якія плануюць абнавіць у 
2020 годзе, пакуль трымаецца ў сакрэце.

Яўгенія ШЫЦЬКА
Фота прадстаўлена  

Нацыянальным гістарычным музеем Беларусі

Наміналам у 25 гадоў
мінулае і сёння

З экспазіцыі выстаўкі «Беларускі рубель. Гісторыя ў чвэрць стагоддзя».
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26 кастрычніка — 100 гадоў з дня нараджэння 
Івана Міхалюты (1919—2002), тэатразнаўца, за-
служанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь.

26 кастрычніка — 80 гадоў з дня нараджэння 
Мікалая Мішчанчука (1939—2012), паэта і літа-
ратуразнаўца.

26 кастрычніка — 60 гадоў з дня нараджэння 
Анатоля Сыса (1959—2005), паэта.

28 кастрычніка — 135 гадоў з дня нараджэн-
ня Фларыяна Ждановіча (1884—1937), акцёра, 
рэжысёра, тэатральнага дзеяча.

29 кастрычніка — 95 гадоў 
з дня нараджэння Акцябрыны 
Мельдзюковай (1924—1996), за-
служанай артысткі БССР.

30 кастрычніка — 95 гадоў з 
дня нараджэння Анатоля Агафо-
ненкі (1924—1990), мастака тэатра.

31 кастрычніка 85-годдзе адзначае Тадэвуш 
Кокштыс, народны артыст БССР.

31 кастрычніка 65 гадоў спаўняецца Вале-
рыю Сідорчыку, публіцысту.

Паводле інфармацыі сайта прэміі 
ALMA Astrid Lindgren Memorial 

Award, беларускі пісьменнік Пётр Ва-
сючэнка пасмяротна намінаваны на гэ-
тую самую прэстыжную міжнародную 
прэмію ў сферы дзіцячай літаратуры. 
Беларускі аўтар намінуецца ўпершыню. 
У спіс, аб’яўлены на 71-й Франкфурц-
кай міжнароднай кніжнай выстаўцы-
кірмашы, увайшлі 237 кандыдатаў з 
68 краін. Яны прадстаўляюць усе кан-
тыненты. Ліст уключае 49 новых імёнаў. 
ALMA Astrid Lindgren Memorial Award 
заснавана ў гонар шведскай пісьменні-
цы Астрыд Ліндгрэн, прэмію прыраў-
ноўваюць да Нобелеўскай у гэтай галіне 
і ўручаюць за ўклад у развіццё дзіцячай 
і юнацкай літаратуры. Уручэнне прэміі 
запланавана на 31 сакавіка 2020 года ў 
час кніжнага кірмашу дзіцячай літара-
туры ў Балоньі.

Вясельныя галаўныя ўборы і ар-
тэфакты жыхароў Віцебскай 

вобласці прапануюць на выстаўцы ў 
горадзе на Дзвіне, паведамілі БелТА ў 
Віцебскім абласным цэнтры народнай 
творчасці. Тут адкрылася выстаўка 
«Вянок нявесты». Традыцыйныя галаў-
ныя вясельныя ўборы розных рэлігій-
ных канфесій прывезлі прадстаўнікі 
раённых дамоў рамёстваў. У складзе 
калекцый таксама можна пабачыць 
павязкі і вянкі дружак нявест, шапкі 
жаніха і шафераў, хустачкі, якія насілі 
на плячах жаніх і яго шаферы, букеты, 
што насілі на грудзях шаферы, артэ-
факты пасагу нявесты, атрыбуты вя-
сельнага абраду, лялечныя кампазіцыі 
вясельнага сюжэта і многае іншае. Не-
каторыя рэчы адноўлены па захаваных 
успамінах старажылаў і этнаграфічных 
навуковых звестках. Азнаёміцца з вы-
стаўкай можна да 29 лістапада.

Акцёр тэатра і кіно Мікалай Даб-
рынін, які сыграў Міцяя ў серы-

яле «Сваты», вырашыў сысці з праекта, 
бо з яго персанажа пастаянна насмі-
халіся, паведамляюць «Известия». 
Заслужанаму артысту Расіі Дабрыні-
ну надакучыла тое, што, па задумцы 
сцэнарыстаў, з яго героя жартавалі 
іншыя, з-за чаго ён стаў «няўдачнікам 
і алкашом». Раней з той жа прычыны 
сышоў з праекта і Анатоль Васільеў, 
які іграў Юрыя Кавалёва. Ён таксама 
стаміўся «інтэлігентна маўчаць» і тры-
ваць падколы акцёра Фёдара Дабран-
равава, распавядае РІА «Новости».

Рукапіс пятай часткі «Аповесці 
пра Гэндзі», якая лічыцца самым 

старым у свеце раманам, знайшлі ў 
доме нашчадкаў японскага феадала, 
паведамляе РІА «Новости» са спасыл-
кай на The Guardian. «Аповесць пра 
Гэндзі» створана ў пачатку XI стагод-
дзя ў эпоху Хэян. У ёй распавядаецца 
пра лёс сына імператара. Мяркуецца, 
што аўтар кнігі — прыдворная дама 
Мурасакі Сікібу. Арыгінальны тэкст 
не захаваўся, самую старую з вядомых 
версій запісаў паэт Тэйка, які памёр 
у 1241 годзе. Дагэтуль толькі чатыры 
часткі (іх усяго 54) лічыліся пацвер-
джанымі яго копіямі, цяпер даказана, 
што знойдзены раздзел таксама на-
пісаў ён. Прафесар Кіёцкага ўнівер-
сітэта Джанка Ямамота патлумачыў, 
што папярэднія звесткі аб гэтым раз-
дзеле былі заснаваныя на пазнейшых 
рукапісах: «Вельмі важна, што ў да-
следчыкаў з’явіўся доступ да тэксту, 
напісанага самім Тэйка».

Асабняк у Оксфардзе, у якім 
жыў Дж. Р. Р. Толкіен, калі напі-

саў «Хобіта», выстаўлены на продаж 
за 5,9 мільёна долараў, паведамляе 
Daily Mail. Блакітная таблічка на сця-
не абвяшчае: «Дж. Р. Р. Толкіен, аўтар 
“Уладара кольцаў”, жыў тут з 1930 па 
1947 гг.». Дом быў набыты прыватнай 
асобай у 2004 годдзе за 1,95 мільёна 
долараў. У будынка няма выбітных ар-
хітэктурных вартасцей, але яму была 
прысвоена другая катэгорыя (у Вя-
лікабрытаніі яе атрымліваюць дамы, 
якія ўяўляюць асоблівую цікавасць) 
толькі з-за таго, што ў ім жыў Толкіен.

Агляд цікавінак  
ад Іны ЛАЗАРАВАЙ

Часапіс
люстэрка тыдня

Саюз пісьменнікаў 
Беларусі і Мінскае 

гарадское аддзяленне 
СПБ выказваюць шчы-
рыя спачуванні пісьмен- 
ніцы Анастасіі Сярге-
еўне КУЗЬМІЧОВАЙ з 
прычыны напаткаўшага 
яе вялікага гора — смер-
ці БАЦЬКІ.

У Мінску на чале з намеснікам губернатара Кастрамской 
вобласці Юрыем Макавым пабывала дэлегацыя гэтага 

расійскага рэгіёна. Прайшлі перамовы ў Міністэрстве інфар-
мацыі Рэспублікі Беларусь, удзельнікі дэлегацыі наведалі шэ-
раг беларускіх прадпрыемстваў, з якімі ўжо наладжаны добрыя 
партнёрскія сувязі.

У Беларусі і Кастрамской вобласці ў апошнія гады рэалізава-
на шмат сумесных ініцыятыў, якія самым непасрэдным чынам 
звязаны з гуманітарным складнікам беларуска-расійскіх сувя-
зяў. З боку расійскага рэгіёна іх каардынуе начальнік інфарма-
цыйна-аналітычнага ўпраўлення Кастрамской вобласці Ірына 
Жабко. Выступаючы на сустрэчы ў Міністэрстве інфармацыі 
нашай краіны, спадарыня Жабко заўважыла, што развіццю 
адносін спрыяе шырокая інфармацыйная прастора. Толькі за 
апошні час на старонках друкаваных СМІ, у інтэрнэт-рэсур-
сах Кастрамской вобласці з’явілася болей чым 300 публікацый, 
прысвечаных беларускай тэматыцы. Гэта датычыцца і тых  
падзей, якія адбываюцца ў Беларусі, і непасрэдна ініцыя-

тыў, звязаных з сумеснымі праектамі Беларусі і Кастрамы,  
Кастрамской вобласці.

Ірына Жабко нагадала пра сяброўства расійскага літара-
туразнаўцы Ігара Дзядкова і народнага пісьменніка Беларусі 
Васіля Быкава. Цяпер прапрацоўваецца пытанне аб стварэнні 
дакументальнага фільма, прысвечанага гэтай тэме.

— Мы ведаем, як у Беларусі адносяцца да памяці пра Вя-
лікую Айчынную вайну, — зазначыла Ірына Уладзіміраў-
на, — і таму ініцыіруем разам з беларускім бокам творчы 
конкурс на найлепшую публікацыю, прысвечаную ваеннай 
тэме. Вынікі падвядзём у пярэдадзень 75-годдзя Вялікай Пе-
рамогі.

Пасчас візіту ў нашу краіну прадстаўнікі Кастрамской во-
бласці звярнулі ўвагу і на вартасці турыстычнага патэнцыялу 
Беларусі. Безумоўна, магчымасці беларускага боку ў прада-
стаўленні турыстычных паслуг патрабуюць болей шырокай 
рэкламы і цікавага інфармацыйнага суправаджэння.

Сяргей ШЫЧКО

кантакты
Кастрамская вобласць:  
кропкі судакранання

Намеснік дырэктара 
Інстытута кітаязнаўства 
імя Канфуцыя Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта Лю 
Сулін наведала Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь.

У Міністэрстве інфармацыі адбылася 
рабочая сустрэча кіраўніка ведамства 
Аляксандра Карлюкевіча са спадарыняй 
Лю Сулін. Размова ішла пра ўдзел бела-

рускіх кніжных і медыйных выдавецтваў 
у справе пашырэння беларуска-кітайскіх 
літаратурных і гуманітарных сувязяў. 
У прыватнасці, намеснік дырэктара Ін-
стытута кітаязнаўства імя Канфуцыя 
пацвердзіла, што ў найбліжэйшы час з 
падтрымкай Інстытута выйдзе «кітайскі 
выпуск» літаратурна-мастацкага часопі-
са «Маладосць».

Аляксандр Карлюкевіч пазнаёміў гос-
цю з бібліятэчкай кніг беларускіх вы-
давецтваў па кітайскай тэматыцы, якія 
выйшлі з друку апошнім часам. Асаблі-

вае месца займаюць зборнікі вершаў 
класікаў кітайскай літаратуры ў серыі 
«Светлыя знакі: паэты Кітая». Раней пе-
ракладной серыяй апекаваўся Выдавецкі 
дом «Звязда». Цяпер гэтую місію ўзяло 
на сябе выдавецтва «Мастацкая літара-
тура». Пачынаючы з 2014 года пабачылі 
свет у перакладзе на беларускую мову 
кнігі кітайскіх паэтаў Ван Вэя, Ду Фу, Ай 
Ціна, Лі Бо, Мэн Хаажаня, Ван Гачжэня, 
Лі Цінчжаа, Сюй Чжымо, Вэнь Ідо, Су 
Шы, Лі Хэ і іншых знакамітых творцаў.

Сяргей ШЫЧКО

БЕЛАРУСКА-КІТАЙСКІЯ ПРАЕКТЫ
сумоўе

за падзеяй

«На хвалі 
паччуццяў»

Так называў-
ся канцэрт 

камернай музыкі, 
прымеркаваны да 
200-годдзя з дня 
нараджэння Стані-
слава Манюшкі, які 
прапанавала гэтымі 
днямі Віцебская аб-
ласная філармонія. 
Выканаўца — за-
служаны калектыў 
Беларусі Дзяржаў-
ны камерны хор пад 
кіраўніцтвам На-
таллі Міхайлавай.

Для аматараў кла-
сікі — сапраўдная асалода! У праграме — маштаб-
ная духоўная музыка, харавыя мініяцюры без 
акампанементу, арыі і дуэты, а таксама рэдкія тво-
ры для аргана сола.

Кампазітар, які ў першую чаргу вядомы як ства-
ральнік нацыянальнай оперы, напісаў і нямала 
адметных харавых, камерных вакальных і інстру-
ментальных твораў, патлумачылі ў філармоніі. 
Манюшка звяртаўся да беларускага, літоўскага, 
польскага фальклору. Зборнікі песень мелі вялікую 
вагу. Разам са стварэннем больш як 400 мініяцюр 
кампазітар заклаў асновы нацыянальнага вакаль-
нага рэпертуару. Гэтыя малавядомыя старонкі 
творчасці Станіслава Манюшкі і прадставіў Дзяр-
жаўны камерны хор у суправаджэнні аргана.

Іна ЛАЗАРАВА

Персанальная выстаўка жывапісу і керамікі сябра 
Беларускага саюза мастакоў Уладзіміра Андраянава, 
прысвечаная 75-гадоваму юбілею аўтара, адкрылася ў 
Гарадской мастацкай галерэі твораў Л. Д. Шчамялёва.

У экспазіцыі — больш як 20 работ, якія прадстаўляюць своеасаблівую 
рэтраспектыву творчасці Уладзіміра Андраянава. Яркія фарбы, арыгі-
нальныя сюжэты, майстэрства выканання і асаблівы стыль адрозніваюць 
работы гэтага мастака. Для аўтара няма сумных тэм. З аднолькавай за-
хопленасцю ён бярэцца за адлюстраванне сюжэтаў з жыцця і закаханых, 
і адзінокіх старых, і строгіх манахаў, і чароўных прыгажунь. Асабліва ж 
захапляюць наведвальнікаў галерэі яго краявіды.

Уладзімір Андраянаў жыве і працуе ў Гомелі, а нарадзіўся ў Архангель-
ску. Скончыў факультэт дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Маскоўска-
га тэхналагічнага інстытута. Творца вядомы не толькі сваімі карцінамі, 
але і дэкаратыўна-архітэктурнымі кампазіцыямі, якія ўпрыгожваюць 
вуліцы Мінска і Гомеля. 
Мастак браў удзел у больш 
чым ста мастацкіх вы-
стаўках як у Беларусі, так 
і ў Расіі, Польшчы, Пар-
тугаліі, Эстоніі, Германіі, 
Азербайджане, Ізраілі.

Многія яго работы за-
хоўваюцца ў музеях Бела-
русі, у фондах Беларускага 
саюза мастакоў, Міністэр-
стве культуры Расіі, у 
прыватных калекцыях Бе-
ларусі і іншых краін.

Пазнаёміцца з вы-
стаўкай можна да 10 ліста-
пада.

Міра ІЎКОВІЧ

з нагоды

ЮБІЛЕЙНЫ ВЕРНІСАЖ
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Першапачаткова ў музеі 
працавалі толькі дзве экс-

пазіцыі: «Узбраенне беларускіх 
партызан» і «Бальшавіцкі друк 
Беларусі ў дні Вялікай Айчын-
най вайны». Да іх стварэння быў 
прыцягнуты пазаштатны актыў: 
былыя партызаны, франтавікі-
інваліды, мастакі, архітэктары, 
скульптары, пісьменнікі, жур-
налісты, фатографы.

Увесну 1964 года музей гісто-
рыі Вялікай Айчыннай вайны 
пераехаў на вуліцу Карла Марк-
са, 12. Але экспазіцыя разраста-
лася, і месца не хапала. Пачалі 
шукаць варыянты: падыходзіў 
новы будынак на Цэнтральнай 
плошчы (сучасная Кастрычніц-
кая), у якім на той час знаходзіў-
ся гісторыка-краязнаўчы музей 
(цяпер Нацыянальны гістарыч-
ны музей Рэспублікі Беларусь). 
Пачалі разважаць, дзе каму 
працаваць. У выніку 15 студзе-
ня 1966 года ўсе залы на Ленін-
скім праспекце аддалі музею 
гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, а гісторыка-краязнаўчы 
перабраўся на Карла Маркса. 
Менавіта ў гэтым будынку му-
зей працаваў амаль 50 гадоў.

На пачатку двухтысячных 
востра паўстала пытанне аб бу-
даўніцтве новага сучаснага бу-
дынка музея гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. Праектавалі 
яго архітэктары Віктар Кра-
марэнка і Віктар Нікіцін. Месца 
для будоўлі выбралі адпаведнае 
тэматыцы музея — на прас-
пекце Пераможцаў, каля стэлы 
«Мінск — горад-герой!».

Сёння Беларускі дзяржаўны 
музей гісторыі Вялікай Айчын-
най вайны звязвае розныя пака-
ленні — навукоўцаў-даследчы- 
каў, неабыякавых наведваль-
нікаў з тых, хто ваяваў, і тых, хто 
не ведае, што такое вайна. 75 га-
доў праляцела, але жыццё музея 
працягваецца і віруе. Шматлікія 
праекты, выстаўкі, адукацый-
ныя праграмы — ўсё гэта свед-
чыць пра развіццё і ўпэўненыя 
крокі наперад.

У свой юбілей музей падрых-
таваў для наведвальнікаў шмат 
розных падарункаў. Першым з 
іх стала адкрыццё маштабнай 
выстаўкі «Вяртаючы час», у ме-
жах якой прадстаўлена каля пя-
цісот музейных прадметаў, што 
паступілі ў фонды сховішча за 
апошнія пяць гадоў. Два аўта-
номныя інфармацыйныя блокі 
«Старонкі гісторыі» і «Музей 
сёння» наўпрост звязаныя са 
стварэннем музея ў 1944 годзе.

Своеасаблівы дыялог мінулага 
і сучаснасці дазваляе наведваль-
нікам параўнаць розныя часы 
і падзеі. Дзякуючы рарытэт-
ным музейным прадметам рас-
крываюцца асобныя старонкі 
гісторыі ўстановы. Інтэр’ерная 
экспазіцыя пабудавана з вы-
карыстаннем фондавай мэблі 
ваеннага і пасляваеннага часу. 
Усё гэта стварае вобраз паў-
сядзённай рабочай музейнай 
абстаноўкі. Гэта своеасаблівая 
даніна памяці першым супра-
цоўнікам музея і яго ветэранам. 
На працягу месяца ў гонар свай-
го свята музей будзе праводзіць 
розныя мерапрыемствы і акцыі, 
даведацца пра якія можна на 
сайце ўстановы.

Тым не менш 75 гадоў — не 
толькі знакавая дата і працэс 

святкавання, але і нагода параз-
важаць над тым, як сёння нала-
джаны працэс функцыянавання 
музея і як адбываецца пошук 
новай формы падачы музейнага 
матэрыялу. Пра гэта і не толькі 
карэспандэнт «ЛіМа» пагута-
рыла з дырэктарам Беларуска-
га дзяржаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны Ула-
дзімірам ВАРАПАЕВЫМ.

— Уладзімір Сяргеевіч, він-
шуем вас і калектыў музея з 
75-годдзем! Дарэчы, яшчэ да 
святкавання вы казалі, што му-
зей да знакавай даты мае намер 
здзіўляць новымі праектамі і 
ідэямі. Раскажыце падрабязней 
пра тое, што чакае наведваль-
нікаў вашай установы?

— Дзякуй за віншаванні. Трэба 
заўважыць, што развіццё музея 
залежыць не толькі ад юбілей-
най даты. Мы многа гадоў пра-
цуем над тым, каб нашы крокі 
наперад былі заўважныя. Сёння 
адзін з прыярытэтных напрам-
каў дзейнасці музея — міжна-
роднае супрацоўніцтва. Мы ўжо 
падпісалі пагадненні аб супра-
цоўніцтве з ваенна-гістарычны-
мі музеямі Расійскай Федэрацыі, 
музеем Войска Польскага, двума 
музеямі Кітайскай Народнай 
Рэспублікі, Дзяржаўным музеем 
гісторыі і культуры Ферганскай 
вобласці (Рэспубліка Узбекі-
стан). Дарэчы, за апошнія 5 га-
доў музеем рэалізавана звыш 
100 выставачных праектаў, 
створаных як на аснове ўласных 
фондавых матэрыялаў, так і су-
месна з іншымі музеямі і аргані-
зацыямі, у тым ліку замежнымі.

2020-ы азнаменаваны 75-год-
дзем Перамогі савецкага народа 
ў Вялікай Айчыннай вайне. І да 
гэтай даты мы плануем абмен 
выстаўкамі з Музеем-запавед-
нікам «Сталінградская бітва». 
Да святочных і памятных дат 

будзем праводзіць розныя тэма-
тычныя мерапрыемствы, якія 
спалучаюць пазнавальныя, 
выхаваўчыя і забаўляльныя 
функцыі. Для наведвальнікаў ар-
ганізоўваюцца конкурсныя пра-
грамы, інтэрактыўныя пляцоўкі, 
творчыя майстэрні, займальныя 
майстар-класы, канцэртныя 
праграмы. Заўважаем, што по-
спехам у наведвальнікаў кары-
стаюцца тэматычныя фотазоны, 
а прасоўванню музея ў інтэрнэце 
спрыяюць арыгінальныя фота з 
хэштэгам музея #warmuseumby, 
якія хутка распаўсюджваюцца па 
сацыяльных сетках.

Нашы супрацоўнікі аналі-
зуюць сітуацыю, і мы ведаем, 
што наведвальнікамі запатра-
баваныя шматлікія міжмузей-

ныя акцыі, такія 
як «Героі глядзяць 
з фатаграфій», вір-
туальны альбом 
«Як нашы дзяды 
ваявалі», «Пар-
тызанская ліра», 
«Галасы з пажоў-
клых старонак», 
«Дзень музейна-
га сэлфі». Таму ад 
гэтага кірунку за-
баўляльна-адука-
цыйнай праграмы 
адмаўляцца не бузем. А пра ўсё 
астатняе пакуль казаць не хачу, 
бо сюрпрызу тады можа і не 
атрымацца.

Ладзім аглядныя, тэматыч-
ныя і індывідуальныя экскурсіі, 
у тым ліку на замежных мо-
вах. Акрамя таго, наведваль-
нікам прадастаўляюцца гіды 
на рускай, беларускай, кітай-
скай, іспанскай, нямецкай і 
англійскай мовах. Адной з 
асаблівасцей музея стаў новы 
віртуальны тур. Любы яго на-
ведвальнік зможа прайсціся па 
залах і азнаёміцца з напаўнен-
нем вітрын з дапамогай спецы-
яльнай тэхнічнай сістэмы.

— Ці ёсць сёння ў музея пэў-
ны план развіцця ўнутранага 
патэнцыялу? Калі ёсць, то ў 
чым ён заключаецца?

— Будучыню нашага музея мы 
бачым у развіцці пастаяннай экс-
пазіцыі. Нам трэба будзе мадэрні-
заваць экспазіцыю адной з самых 
складаных залаў — № 2. Яна ахо-
плівае міжваенны перыяд з 1919 
па чэрвень 1941 года. Таксама 
плануем развіваць інфраструк-
туру філіяла «Мінскі ўмацраён», 
удасканальваючы не толькі яго 
экспазіцыі, але і экскурсійнае аб-
слугоўванне. Натуральна, будзем 
працягваць укамплектоўваць 
нашы фонды, весці навуковую і 
асветніцкую дзейнасць.

Сёння шмат размоў пра пе-
рапісванне гісторыі і скажэнне 
праўды аб вайне. У гэтым кан-
тэксце праца Беларускага дзяр-
жаўнага музея гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны мае каласаль-
нае значэнне для захавання гі-
старычнай памяці.

А што тычыцца патэнцыялу, 
то асноўныя і самыя важныя 
яго складнікі ў любой аргані-
зацыі — людзі. Беларускі дзяр-
жаўны музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны імкнецца ўсімі 
магчымымі сродкамі падтрым-
ліваць сваіх супрацоўнікаў, 
развіваць іх асабісты патэнцы-
ял, што ў сваю чаргу заўсёды 
станоўча ўплывае на прафесій-
ную дзейнасць усяго калектыву. 
Дарэчы, музей таксама плануе 

набор маладых таленавітых спе-
цыялістаў на вакантныя пасады 
што дазволіць рухацца ў акту-
альных кірунках.

— Якія глабальныя даследчыя 
праекты сёння рэалізоўваюць 
супрацоўнікі Музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны?

— Беларускі дзяржаўны му-
зей гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, як і астатнія музеі гіста-
рычнага профілю, вядзе сваю 
пастаянную навукова-даслед-
чую дзейнасць праз вывучэнне 
і развіццё калекцый, а затым — 
распаўсюджванне атрыманых 
ведаў з дапамогай экспазіцый і 
выставак. Выкарыстоўваем ка-
лекцыі пры падрыхтоўцы экс-
курсій, лекцый, прэзентацый і 
музейна-педагагічных заняткаў. 
Фокус на музейных прадметах 
становіцца асноўным спецыфіч- 
ным момантам музеязнаўчых 
даследаванняў. Напрыклад, 
літаральна нядаўна нашы су-
працоўнікі скончылі маштабны 
даследчы праект па вывучэнні 
калекцыі «Рукапісныя парты-
занскія часопісы», вынікам яко-
га стала выданне трох каталогаў.

— Калі казаць пра фонды 
музея, ці можна даведацца 
больш падрабязна пра іх на-
паўняльнасць?

— Фонды нашага музея сёння 
налічваюць 30 калекцый, дзве з 
якіх — «Рукапісныя часопісы» і 
«Зброя самаробная» — маюць аса-
блівую каштоўнасць: у 2009 годзе 
ім быў прысвоены статус гісто-
рыка-культурнай каштоўнасці 
першай катэгорыі. У музеі захоў-
ваецца 248 рукапісных партызан-
скіх часопісаў і 62 узоры розных 
відаў самаробнай зброі. Усяго 
наш музейны збор налічвае звыш 
154 тысяч прадметаў і навукова-
дапаможных матэрыялаў.

Дарэчы, выстаўка, якая адкры-
лася ў музеі 22 кастрычніка, свед-
чыць пра наш багаты патэнцыял. 
Усе экспанаты дэманструюцца 
ўпершыню. Хтосьці скажа, што 
гэта звычайная экспазіцыя, ды 
яна цалкам захапляе гістарычнай 
фактурай. Наведвальнікі могуць 
убачыць баявыя ўзнагароды, аса-
бістыя рэчы, дакументы ўдзель-
нікаў Вялікай Айчыннай вайны, 
зброю, аўтарскія фота ваенных 
фотакарэспандэнтаў Аляксандра 
Дзітлава і Яўгена Падшывалава, 
малюнкі і эцюды беларускіх і рас-
ійскіх мастакоў Сяргея Каткова, 
Дзмітрыя Красільнікава, Барыса 
Аракчэева, Георгія Паплаўскага, 
Сямёна Абрамава і Пятра Ша-
рыпы. Акрамя таго, у нашых 
фондах шмат каштоўных пада-
рункаў, зробленых музею ўрада-
вымі дэлегацыямі Расіі, Арменіі, 
Казахстана, Туркменістана, Та-
джыкістана, Егіпта, КНР, М’янмы 
і іншых краін.

— Музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны ў пэўным 

сэнсе вузкапрофільная ўста-
нова. Ці магчыма ў такіх умо-
вах прадстаўленне сінтэзу 
мастацтва: як традыцыйнага, 
так і сучаснага?

— У экспазіцыі і фондах му-
зея знаходзіцца мноства твораў 
выяўленчага, пісьмовага, му-
зычнага і іншых мастацтваў. Бо 
мастацтва заўсёды мае сваё мес-
ца ў культуры і памяці людзей.  
Сёння Беларускі дзяржаўны 
музей гісторыі Вялікай Айчын-
най вайны рэгулярна працуе 
над стварэннем новых экспазі-
цый, якія ўключаюць розныя 
выяўленчыя і дызайнерскія 
рашэнні. Таксама праводзяцца 
творчыя сустрэчы і музычныя 
мерапрыемствы.

Мы не адмаўляемся працаваць  
з сучаснымі відамі мастацтва, 
але ж ад тэматыкі ўсё-такі зале-
жым і абавязаны рабіць так, каб 
нашы мерапрыемствы мелі ад-
паведны характар. Тым не менш 
наш музей народны, мы пра гэта 
памятаем і ведаем, таму заўсё-
ды гатовыя разглядаць розныя 
кірункі супрацоўніцтва.

— Ваш музей — адзін з самых 
папулярных у Рэспубліцы Бела-
русь, і гэта сведчыць пра поспех. 
Ва ўмовах канкурэнцыі вель-
мі складана дамагчыся такога 
выніку. Раскажыце, у чым са-
крэт прыцягнення аўдыторыі?

— Супрацоўнікі Музея гісто-
рыі Вялікай Айчыннай вай-
ны накіраваны на стварэнне 
камунікацыйнай і творчай аб-
станоўкі, бо сучасны музей — 
гэта не толькі збор музейных 
і народных рэліквій, а вельмі 
важная і буйная платформа для 
сувязі паміж пакаленнямі. Мы 
стараемся рэгулярна праводзіць 
розныя тэматычныя мерапры-
емствы, накіраваныя на дыялог. 
Таксама музей арганізоўвае мно-
гія сеткавыя акцыі, якія дазваля-
юць наведвальнікам далучыцца 
да міжнародных падзей, бо для 
зацікаўленай аўдыторыі цяпер 
вельмі важна стаць літаральна 
часткай атрыманай інфармацыі 
і прыняць удзел у актыўнасцях.

Наш музей — візітка Белару-
сі. І гэта не проста гучныя словы. 
У праграму візітаў кіраўнікоў 
замежных дзяржаў, вышэйшых 
службовых асоб, грамадскіх дзе-
ячаў, як правіла, уключаецца на-
ведванне музея гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. У зале Перамогі 
на працягу года ладзяцца ўрачы-
стыя мерапрыемствы: прыняцце 
вайсковай прысягі, уручэнне па-
гонаў, ведамасных узнагарод, пры-
няцце ў піянеры. На нашай базе 
ладзяцца шматлікія міжнародныя 
навуковыя форумы. І гэта таксама 
з’яўляецца фактарам прыцягнен-
ня гледачоў. Людзі разумеюць, што 
гэта месца гісторыі не толькі ваен-
най, а таксама і сучаснай.

Вікторыя АСКЕРА,  
фота аўтара

ПАДМУРАК ДЛЯ СУВЯЗІ  
ПАКАЛЕННЯЎ

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Дырэктар Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Уладзімір Варапаеў.

Фрагмент экспазіцыі «Вяртаючы час».
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Шмат каго з пісьменнікаў выпеста-
вала капыльская зямля. У гэтым 

шэрагу — і Адам Бабарэка — чалавек 
няпростага, бунтарнага лёсу. Дакладна 
сказаў пра яго літаратуразнавец Ула-
дзімір Конан: «Трыццаць дзевяць гадоў 
жыцця… Дзевяць гадоў творчасці… На-
пружанасць і трагічная паскоранасць ва 
ўсім: бядачае дзяцінства; ранняе сіроцт-
ва; бязбацькаўшчына; белапольскі палон 
і катаванні ў засценках, служба ў ВЧК; 
бурлівае літаратурнае жыццё, — час  
адзіноты, час пакут, і трагічныя перажы-
ванні на апошнім этапе…»

Як прыгадваў А. Бабарэка ў аўтабія-
графіі, паходзіў ён з «беззямельных 
сялян (па вясковай тэрміналогіі — “бру-
сковых”) вёскі Слабада-Кучынка, зараз 
Мінскай акругі, Капыльскага раёна». 
Нарадзіўся 14 кастрычніка 1899 года. 
Бацька яго, каб пракарміць сям’ю, не 
цураўся ніякай работы: быў і краўцом, 
і шаўцом. Прыдбаў невялікі млын, а ў 
канцы жыцця (у магілу рана звялі сухо-
ты) меў нават сваю невялічкую краму. 
Грошай усё адно не ставала. Зарабляў 
няшмат. Чалавек душэўны, шчодры, са 
спагадай ставіўся да іншых. Апошнім 
дзяліўся, хоць і ведаў, што дадзенае ў 
доўг наўрад ці вернуць. Калі памёр, і 
пахаваць не было за што.

Адам застаўся з маці і малодшым бра-
там, бо сёстры яго і астатнія браты такса-
ма заўчасна пайшлі з жыцця. Даводзілася 
нялёгка. Выйсце — атрымаць прафесію. 
Пра яго іншыя паклапаціліся. Як сіра-
ту прынялі ў Слуцкую бурсу. Потым — 
Мінская духоўная семінарыя. Магчыма, 
і звязаў бы назаўсёды свой лёс са святар-
скай дзейнасцю, калі б не павевы новага 
жыцця. Змены ў жыцці грамадства вітаў. 
І яшчэ больш пераканаўся, як шмат зна-
чыць адукацыя народа. Бо што іншае 
дапаможа беларусам успрымаць сябе на-
родам, пераканае ў неабходнасці «людзь-
мі звацца»?

Скончыўшы чатыры класы семінарыі 
(а гэта адпавядала сярэдняй адукацыі), у 
1918 годзе паехаў настаўнічаць на вёску. 
Загадваў і саветам народнай асветы Пу-
каўскай воласці. Адначасова ўваходзіў у 
валасны рэўкам, быў адным з найбольш 
актыўных яго чальцоў. Аўтарытэт яго 
мацнеў. Гэта відаць з пратаколаў пася-
джэнняў аддзела ў 1919 годзе, якія заха-
валіся ў архіве.

Савет народнай асветы на той час 
складаўся з 29 прадстаўнікоў: 22 з іх 
уваходзілі ў сельскія камітэты, двух вы-
бралі самі настаўнікі, уваходзілі ў савет 
і 5 вучняў. Работа ажыццяўлялася дэма-
кратычна. Нават каму даручыць вучыць 
школьнікаў, вырашалі тайным галаса-
ваннем. У спіс прэтэндэнтаў на такую 
працу ўносілася больш кандыдатур, чым 
было вакантных месцаў. Выкладчыкамі 
зацвярджаліся тыя, хто карыстаўся да-
верам, за каго і галасавала большасць. 
На выбарах у вёсцы Пукава (з 1964 года 
яна называецца Камсамольская) за  
А. Бабарэку прагаласавалі 22 чалавекі,  
супраць — сем. Ён настаўнічаў у Суна-
еўскай школе. Крыху пазней — у роднай 
Слабадзе-Кучынцы, потым — у Крыніц-
кай школе.

У першыя гады савецкай улады ад 
настаўнікаў на сяле залежала многае. 
Найбольш перадавыя з іх станавіліся 
цэнтральнай фігурай на вёсцы. Да такіх 
народных педагогаў належаў і А. Баба-
рэка. Разам з актывістамі растлумачваў 
палітыку партыі, агітаваў за стварэнне 
сельскагаспадарчых камун, удзельнічаў 
у харчразвёрстцы. У воласці арганізоў-
ваў гурткі вясковай моладзі. Наладжваў 
літаратурныя вечары, ставіў аматарскія 
спектаклі.

Усё яму імпанавала. Змены ў чымсь-
ці ўспрымаў празмерна ідэалістычна. 
Не заўважаў, што на сонцы шчаслівай 

рэальнасці ёсць і цёмныя плямы. Ды ці 
толькі ён так жыў і дзейнічаў у той час?! 
А што словы ў яго не разыходзіліся са 
справай, пераконвае час белапольскай 
акупацыі. Тое, за што агітаваў, абараняў. 
З сябрам, загадчыкам аддзела народнай 
асветы Пукаўскага рэўкама Астрэйкам, 
перабраўся ў Мінск, дзе звязаліся з адной 
з падпольных рэвалюцыйных арганіза-
цый. Атрымалі заданне нелегальна дзей-
нічаць на Случчыне.

Паведамлялі камандаванню Чырвонай 
Арміі пра настроі насельніцтва, інфар-
мавалі пра колькасць войск непрыяцеля, 
яго ўзбраенне. Выпускалі лістоўкі, у якіх 
расказвалі пра падзеі на фронце. Аргані-
завалі і ўдарныя мабільныя групы, у якія 
ўваходзілі, у залежнасці ад мэтазгоднас-
ці, па пяць—дзесяць чалавек. Групы ча-
ста мянялі месца сваёй дыслакацыі, таму 
доўгі час заставаліся няўлоўнымі для 
праціўніка.

Аднак ворагі ўсё ж натрапілі на след 
патрыётаў. Вясной 1920 года ў Слуц-
кай падпольнай арганізацыі, у якую 
тады ўваходзіў А. Бабарэка, аказаў-
ся правакатар. Разам з 12 баявымі 
таварышамі Адам Антонавіч трапіў 
у палон. Белапалякі падвергнулі 
іх жорсткім катаванням. Асабліва  
здзекваліся з А. Бабарэкі. Пра гэта 
ведаю са слоў вядомага беларускага 
пісьменніка Станіслава Шушкевіча, 
які быў вучнем А. Бабарэкі. Станіслаў 
Пятровіч расказваў, што на спіне ў 
А. Бабарэкі засталіся рубцы і вялікая 
выпаленая чырвоная зорка.

Але зверствы не зламалі вязняў. Яны 
трымаліся мужна і сваіх баявых тава-
рышаў не выдалі. А восенню 1920 года 
змаглі ўцячы, сталі партызаніць. Пасля 
выгнання акупантаў Адам Антонавіч 
да 1922 года служыў у Чырвонай Арміі. 
Далейшая жыццёвая дарога прывяла яго 
на этнолага-лінгвістычнае аддзяленне 
педагагічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Адначасова 
выкладаў у мінскіх школах беларускую 
мову і літаратуру, працаваў у рэдакцыі 
газеты «Савецкая Беларусь». Быў і вы-
кладчыкам беларускай мовы і літаратуры 
ва ўніверсітэце. Стаў адным з заснаваль-
нікаў літаратурнага аб’яднання «Малад-
няк». Калі ўзнікла «Узвышша», перайшоў 
туды.

Упершыню выступіў у друку ў 1918 го-
дзе як селькар. Як пісьменнік заявіў пра 
сябе двума гадамі пазней на старонках 
газеты «Савецкая Беларусь» апавядан-
нем «Атамсціў», вершамі «З фронту», 

«Чырвоным звонам», «Без спагнан-
ня»… Вершы падпісваў псеўданімамі 
Адам Чырвоны і Якім Каліна. З’яўленне 
першага з іх вытлумачваецца проста —  
А. Бабарэку па-ранейшаму вабіла чыр-
вонае полымя камуністычнага заўтра. А 
Каліна? Ці не з улюбёнасці ў родны кут 
узнікла гэтае літаратурнае прозвішча як 
напамінак аб вёсцы?

У вершы «Мы» прамаўляў не толькі ад 
свайго імя, але і ад імя многіх, пра каго 
гаварылі: «кто был ничем, тот станет 
всем». Лірычны герой А. Бабарэкі адчу-
ваў сябе раўнапраўным агульнай грама-
дзе будаўнікоў новага свету:

«Мы» у працы, «мы» у змове,
«мы» носіцца ўсюды,

Скрыжаваны молат і серп —
гэта «мы»!

«Мы» скрозь «я» змятае
ў працоўнага ладу,

Для вечнага жыцця, труда й барацьбы.
Іншыя яго вершы — як раннія, так і 

больш познія — таксама не пазбаўлены 
класававага падыходу, які быў немагчы-
мы без вітання новага дня, а галоўнае — 
без выкрыцця тых, хто перашкаджае 
надыходу чаканай светлай будучыні. 
Што да апошняга, то А. Бабарэка ў гэтым 
асабліва «не засвяціўся», а ў плясканні ў 
далоні не адставаў і ад іншых паэтаў.

Адама Бабарэку высока цаніў яго 
зямляк Цішка Гартны: «[…] таленавіты 
беларускі пясняр з новымі ідэямі пра-
летарскага характару […] Хлопец ма-
лады, багаты жаданнямі, але таксама 
жыццё скручвае яму рукі і зацягвае па-
вуціну цяжкага змагання з ім». Аднак 
сам «хлопец малады», відаць, зразумеў, 
што паэзія — гэта не тая дзялян-
ка, якую аздабляць яму, і больш увагі  
ўдзяляў прозе.

Часта пісьменнікі прамаўлялі тое, што 
трэба было, а не тое, да чаго ляжала іх 
душа. З-пад пяра і А. Бабарэкі нара-
джаліся творы пра класавую барацьбу, 
пра актыўнасць камсамольцаў… На-
збіралася іх на кнігу «Апавяданні», што 
выйшла ў 1925 годзе. Узяўся і за напі-
санне аповесці «Мяцежным шляхам», 
надрукаваўшы ўрыўкі з яе ў шостых і 
сёмым нумарах часопіса «Маладняк» за 
1925 год.

Гэты год — пачатак і яго літаратурна-
крытычнай дзейнасці. У тым жа сёмым 
нумары «Маладняка» змешчаны ягоны 
артыкул «Вясну радзіла восень. (Да пы-
тання аб кірунках у сучаснай беларускай 
літаратуры)», у дзявятым — «Лірыка 
Міхася Чарота». У часопісе «Маладняк 
Калініншчыны» (№ 2) з’явілася дасле-
даванне «Літаратура як зброя класавага 
змагання і шлях для яе аўладання». У 
газеце «Савецкая Беларусь» А. Бабарэ-
ка разгледзеў «контуры творчага шляху 
А. Гурло» — такі падзагаловак мае ар-
тыкул «Звоніць сэрца жарам» ў нумары 
ад 22 сакавіка. А 15 лістапада ў друку 
з’явілася яго рэцэнзія на кнігу К. Крапі-
вы «Крапіва».

Друкаваўся і ў іншых выданнях: «Уз-
вышша», «Чырвоны сейбіт», «Радавая 
рунь»… Даследаваў творчасць М. Баг-
дановіча, К. Чорнага, У. Дубоўкі, М. Ча-
рота, Я. Коласа, З. Бядулі. Задумваўся 
над метадалагічнымі пытаннямі літа-
ратуразнаўства і эстэтыкі. Ва ўмовах, 

калі баль правіў сацыяльна-вульгары-
затарскі падыход да асэнсавання маста-
коўскага працэсу, А. Бабарэка належаў 
да тых нямногіх сумленных творцаў, 
якія ніколі не кіраваліся ў сваіх ацэнках 
кан’юнктурнымі меркаваннямі. Важнае 
яго разуменне, што сапраўныя набыткі 
беларускую літаратуру чакаюць не тады, 
калі яна будзе ісці толькі ў нагу з часам, а 
тады, калі апярэдзіць яго і выйдзе на аб-
сягі сусветнай прасторы.

Такая думка прагучала ў яго дакладзе 
«Творчы шлях “Маладняка”», з якім вы-
ступіў на І Усебеларускім з’ездзе гэтай 
пісьменніцкай арганізацыі: «Маладня-
коўцы павінны пашыраць рамкі ўбірання 
ў сябе творчага вопыту як народнай твор-
часці і папярэдніх беларускіх пісьмен- 
нікаў, так і творчага вопыту літарата-
раў Захаду і Усходу, каб на гэтым грунце 
стварыць станаўленне новага жыцця ма-
стацтва як формы матэрыялізацыі стыку 
Захаду і Усходу».

Якім крытыкам, літаратуразнаўцам, 
дый чалавекам А. Бабарэка быў, яскра-
ва сведчаць згадкі тых, хто працаваў 
поруч. З іх бачна, што нават самыя та-
ленавітыя пісьменнікі прыслухоўвалі-
ся да яго голасу, ацэнак, давяраючы 
ягонаму высокаму эстэтычна-мастац-
каму густу. У. Дубоўка ўспамінаў: «Гэта 
быў шчыры, сардэчны чалавек, выдат-
ны крытык, цудоўны сябра… Усе свае 
раманы і аповесці […] Кузьма Чорны 
папярэдне абмяркоўваў з Адамам». 
Прыслухоўваліся да яго меркавання і 
сябры «Узвышша». Тым больш літара-
тары маладзейшыя. Трапна засведчыў 
Я. Скрыган: «Ён, крытык, маладня-
коўскі Бялінскі, і відаць, што яго не ба-
яцца, а паважаюць». М. Лужанін назваў 
Адама Бабарэку «чалавекам таленавіта-
га сэрца, хто даў не адну пуцёўку ў друк 
першым вершам маладых». «Чалавек 
вялікай душы, поўны любві да людзей, 
да літаратуры і працы, да ўсяго добрага 
і прыгожага на зямлі» — так сказаў пра 
яго ўжо згаданы мною У. Конан, які на-
пісаў кнігу «Адам Бабарэка. Крытыка-
біяграфічны нарыс» (1976).

Арыштавалі яго 25 ліпеня 1930 года па 
справе міфічнага «Саюза вызвалення Бе-
ларусі», а 10 красавіка 1931-га прысудзілі 
да пяці гадоў высылкі. Пакаранне адбы-
ваў у гарадскім пасёлку Сладскі на Вят-
чыне (Расія), а потым — у самой Вятцы. 
А ў 1937 годзе — чарговыя абвінавачван-
ні. І новы прысуд: яшчэ 10 гадоў высыл-
кі. Зрэдку дазвалялі перапіску, але толькі 
па-руску.

Як сведчыў У. Конан («Зруйнаванае 
“Узвышша”», «Роднае слова», 1999, № 10), 
«апошні раздзел рукапісу (яго кнігі — 
А. М.), заснаваны на вытрымках з лістоў 
А. Бабарэкі, прысланых ссыльна-катарж-
ным пісьменнікам […]», не быў надру-
каваны. У ім і звесткі пра апошнія дні 
жыцця гэтага выдатнага крытыка і літа-
ратуразнаўцы.

Вытрымкі толькі з двух з іх, што свед-
чаць пра тое, у якім стане знаходзіўся 
пісьменнік:

«18. ІХ. 38 г. Сердце совсем расстрои-
лось, и на этой почве все тело отекло и 
опухло. Сегодня доктор обещал поло-
жить в больницу […]». Забыўся аб перас-
цярозе, звярнуўся да дачушак на роднай 
мове: «Шануйцеся і беражыцеся, любыя 
дзетанькі, каб быць здаровымі і выдатна 
вучыцца!»;

«1. Х. 38 г. С 20 сентября нахожусь я 
в стационаре (больнице) 42 лагпункта 
на излечении от асцита (отека всего 
тела)».

А. Бабарэкі не стала 10 кастрычніка. 
Пайшоў ён у вечнасць у пасёлку Княж-
Пагост Комі АССР. У літаратуры пакінуў 
след найперш як пачынальнік беларуска-
га літаратуразнаўства.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

НАШ БЯЛІНСКІ  
З КАПЫЛЬШЧЫНЫ

Важнае яго разуменне, што са-
праўныя набыткі беларускую 

літаратуру чакаюць не тады, 
калі яна будзе ісці толькі ў нагу 
з часам, а тады, калі апярэдзіць 
яго і выйдзе на абсягі сусветнай 
прасторы.



6 Лiтаратура i мастацтва  № 42   25 кастрычніка 2019Крытыка

Настраёвасць рама-
на Вітаўта Чаропкі 

«Паўшыя анёлы», што ад-
крывае кастрычніцкае «По-
лымя», вельмі гарманіруе з 
меланхалічна-восеньскімі 
адчуваннямі: галоўны ге-
рой, дасягнуўшы сталасці 
(адзначыў трыццаты дзень 
нараджэння), перажывае 
творчы і ўзроставы крызіс. 
Вабіла мара дасягнуць ня-
бачаных дагэтуль вышынь 
у мастацтве, раскрыць 
на палотнах незвычайны 
сусвет сваёй душы, былі 
імпэт і натхненне, а заста-
лося пахмелле, жыццёвая 
неўладкаванасць, адзінота 
і безграшоўе... Ёсць у творы і элементы 
сюррэалістычнага, спробы паглыблення 
ў падсвядомасць. Створаная пісьмен-
нікам рэальнасць не падпарадкоўваецца 
законам простай абывацельскай логікі, 
не задумваецца, што магчыма, а што — 
не, яна існуе, адпавядаючы ўяўленням 
творцы аб найвышэйшай справядлівасці. 
Лагічна завершаныя невялікія апавядан-
ні, з якіх складаецца раман, маюць ін-
трыгоўныя, часам афарыстычныя назвы: 
«Чорт ведае што, калі не ведаеш што», 
«Будучыя людзі — гэта яшчэ не людзі», 
«Аўтар без героя», «Фантомы саміх сябе» 
ды іншыя. Твор варты таго, каб азнаёміц-
ца з ім: аўтар, як і яго герой, — мастак. 
Ён распавядае пра тое, што прайшоў на 
ўласным досведзе.

Другі аўтар, чыя проза прадстаўлена на 
старонках выдання, — Алесь Кажадуб. 
Мова яго апавяданняў («Як я зрабіўся 
пісьменнікам» і «Гурыі ў Галіцыне») над-
звычай яскравая і жывая, і гэта пры тым, 
што пісьменнік, як пазначана ў даведцы 
пра яго, з 1990 года жыве ў Маскве... Рас-
поведы — таксама з рэальнага жыцця. 
Гэта гісторыі, якія маглі здарыцца з кож-
ным. Напрыклад, таксіст-гастарбайтар, 
едучы па навігатары, прыехаў кудысьці не 
туды: «...Я стаяў на вуліцы, дзе на адных 
з варот вісела шыльда з назваю “Бара- 
дзінская”. І ў той жа час Барадзінскай яна 
не была, таму што на ёй не было бачна 
Проліна. Між іншым, галіцынскага аба-
рыгена.

“Можа быць, менавіта вось гэтак 
вар’яцеюць? — зноў вылезла маё другое 
«я». — У газетах часта пішуць пра старых, 
якія згубіліся”.

“Па-першае, я яшчэ не стары, — за-
пярэчыў я, — а па-другое, не твая сабачая 
справа. Сядзі і маўчы”.

“Ну-ну, — гмыкнуў субяседнік. — Ба-
радзінскую ўжо знайшоў, цяпер шукай 
праспект Рэвалюцыі”.

— І гэта я яшчэ не піў! — услых здзівіў-
ся я».

Аўтары, якія выступілі 
на старонках выдання з па-
эзіяй, традыцыйныя і па 
тэмах, і па сродках выяўлен-
ня: Мікола Маляўка з пад-
боркай «Звёны радаводу», 
Валянціна Гіруць-Русакевіч 
з нізкай вершаў «Слязінка 
Бога» і Мікалай Намеснікаў 
з творамі, перастворанымі з 
рускай мовы на беларускую 
Міколам Шабовічам — 
«Хвіліны прымрояцца 
вечнасцю». Для першага з 
аўтараў характэрнае най-
глыбейшае пранікненне 
ў сутнасныя асновы таго, 
што складае паняцце Ра- 
дзімы (родны кут, дзе зрабіў 

першыя крокі, продкі і гістарычны шлях 
як наканаванне). Паняцце гуманізму для 
Міколы Маляўкі вызначальнае... Радкі 
Валянціны Гіруць-Русакевіч пра ўсведам-
ленне сябе і сваёй наканаванасці ў гэтым 
свеце напоўненыя высокім пафасам. У 
спалучэнні з пэўнай сентыментальнасцю 
(пра што сведчаць памяншальна-ласка-
выя суфіксы, якія выкарыстоўвае паэтка: 
«расінка маленькім сонцам», «на лісціку», 
«сцяжыначкі», «чысцюткай вадзіцы», 
«зорачка»), але без магутнай сэнсавай 
асновы, адкуль было б відаць уласнае «я» 
лірычнага героя, адрознае ад іншых, вер-
шы пакідаюць у нечым штучнае ўражан-
не.

Найперш вобразныя, намаляваныя 
стрыманымі, але вычарпальнымі штры-
хамі, вершы Мікалая Намеснікава. Тонкія 
пачуцці, выказаныя ў іх, спалучаюцца з 
маляўнічасцю краявіду альбо гарадско-
га пейзажу і прымушаюць чытача ісці за 
аўтарам след у след, ціха-ціха, каб не спа-
лохаць сваёй прысутнасцю там, дзе мес-
ца — толькі для дваіх:

Якая ноч была!
Маланкі трапяталі
сярэбранай змяёй на прывіднай сцяне!
Дождж расчыняў акно,
і кроплі астуджалі
два целы, як адно,
на змятай прасціне...
Рубрыка «Галасы свету» знаёміць з 

творчасцю маладога польскага драматур-
га: Беньямін М. Букоўскі асэнсоўвае лёс 
выбітнага мастака авангарду Ёны Штэрна 
ў п’есе з аднайменнай назвай. На пачат-
ку твора ў спісе асоб, акрамя самога Ёны 
Штэрна, пазначаны чатыры чорныя каты. 
І «кожнага разу, калі ў п’есе з’яўляецца 
хтосьці акрамя іх і Ёны, ягоную ролю 
выконваюць чатыры чорныя каты». Пры-
намсі, падтрымаць свецкую гутарку з 
філасофскім падтэкстам атрымліваецца 
як нельга лепш...

Яна БУДОВІЧ

Шукаць, радавацца 
і пакутаваць — 

кастрычніцкі «Нёман» 
прапаноўвае паназіраць 
за лёсамі тых асоб, да 
якіх яшчэ доўга будуць 
звяртацца...

Паэтычную падбор- 
ку Людмілы Рублеўскай 
«Я разбіраю тонкі по- 
чырк неба…» (у пе-
ракладзе Ізяслава Кат- 
лярова) пранізвае імк-
ненне ўзірацца ў аблічча 
Беларусі скрозь стагод-
дзі: вобразы балот і пус-
так, звярыных сцежак і 
пушчаў, лясоў і ніў, шэра-
га горада і такога ж шэра-
га дня… І кожны — нагода любіць сваё:

Мы знали: до весны еще далёко,
Что трудно жить, что надо бы

учесть:
У нас камней на каждого пророка
Достаточно... И все ж остались

здесь.
Аўтар дадае: «И мову себе выбираю 

одну среди родственных ей». Менавіта 
гэты радок дае зразумець, што які б 
прафесійны перакладчык не пераст-
вараў вершы, сапраўднае гучанне яны 
набудуць толькі ў арыгінале.

Урывак з рамана ў вершах «Ундзіна» 
Анатоля Адрэева пачынаюць наступ-
ныя радкі:

Нет правды на земле. Но правды
нет и выше.
И ниже нет. В морских пучинах
также
Ее не сыщешь. Иже с ними. Как же
быть?
Идти своей дорогой, не ропща.
И не сгибаясь.
Я это знаю — я, законно потопивший
Громаду «Густлова». Законно! И могу я,
Не опуская глаз, смотреть в глаза
любому.
Но не любой.
Далей ідзе дыялог з дзяўчынкай, 

што загінула падчас ваенных дзеянняў 
ад рук апавядальніка, Марынеска, які 
меў мэту — знішчыць ворага. Увесь 
урывак быццам запрашае да дыскусіі: 
«Отныне не герой — убийца жалкий? 
Так? / Но нет! Такого быть не может! / 
Абсурд и клевета! Ведь мы тогда / Ли-
шимся всех героев! Всех! До одного!». 
Асноўны вынік такіх разважанняў 
звычайна зводзіцца да парадаксальна-
га пытання, у якім многія бачаць сла-
бадушнасць: а хто ж тады абароніць 
нас ад смерці? У выніку герой ад-
маўляецца ад жыцця, чым ставіць 
яшчэ больш пытанняў.

Вершы нізкі «Калы-
ханка для слоў» Лізаветы 
Палеес можна аднесці да 
інтымнай лірыкі, што не 
вылучаецца ні навізной 
увасаблення пачуццяў, 
ні адметнасцю лірычнай 
гераіні. Яна — летуцен-
ніца, звычайная жан-
чына, ва ўяўленні якой 
ужо склалася карцінка 
жаданага шчасця: зімні 
вечар, дотыкі, погляд, 
цёплае дыханне і «Чтоб 
тишь наполнилась зву-
чаньем, / Чтоб разгова-
ривать — молчаньем». 
Але і радасць не можа 
быць доўгай, таму ге-

раіні наканавана страціць і мучыцца, 
«узрыхляючы памяць».

«Ніць» — дынамічная аповесць 
Алены Паповай, якая дае права на 
існаванне ў адной плоскасці героям 
наўмысна розным, нібыта хаваючы 
за імі сваю постаць. Праз лёс Грыні, 
асноўнага персанажа, аўтар выяўляе 
разнастайнасць жыцця, на якое мож-
на так ці інакш уплываць, змяняючы і 
рухаючы ў пэўны бок. І якім чынам у 
будучыні сплятуцца гэтыя ніці, ніхто 
не скажа.

Твор Алы Жур «Сшытак з зорачка-
мі» — «апавяданні ў прасвеце часу», 
якія знаёмяць чытача з аўтарскімі 
разважаннямі на традыцыйныя тэмы. 
Што такое час? Ці варта імкнуцца да 
перфекцыянізму? Што ёсць геній? Як 
знайсці сябе ў жыцці? Ці ёсць у ім мес-
ца цуду? Нельга сказаць, што развагі, 
дзе аўтар нібыта размаўляе з чытачом, 
як з сябрам, выглядаюць арыгіналь-
на. Аўтар выкарыстала, напрыклад, 
гісторыю пра рымскага імператара 
Дыяклетыяна і капусту, вядомую з кі-
нафільма «Масква слязам не верыць».

Апавяданне «Двое з “Каралеўскай 
раці”» Уладзіміра Арлова бачыцца 
працягам яго твораў, што ўжо публіка-
валіся ў «Нёмане» як прысвячэнне 
беларускаму кінафільму «Вся королев-
ская рать». Значную частку аўтарскіх 
успамінаў займае расповед пра по-
стаць Паўла Луспякаева, жыццё якога 
абарвалася ў перыяд здымак... Аўтар-
ская манера апавядання дазваляе 
назіраць за падзеямі і людзьмі кінема-
тографа, па сутнасці, звычайнымі, але 
адчуваць хваляванне з-за трагічнасці, 
якая вельмі часта крочыць поруч з 
імі, бо асабістае стаўленне аўтара да 
герояў прымушае і чытача спачуваць 
ды шкадаваць, хоць любы жыццёвы і 
творчы шлях мае сваё лагічнае ці не-
лагічнае завяршэнне.

Яўгенія ШЫЦЬКА

На паэтычнай пля-
цоўцы кастрычніц-

кага нумара «Маладосці» 
адбылася сапраўдная, як 
кажуць, вайна стыляў. 
З аднаго боку — агуль-
напаэтычна падкаваны 
Цімур Буйко, які быццам 
наўмысна задаецца мэтай 
уразіць як мага больш 
чытачоў за кошт разна-
стайнасці сваёй нізкі пад 
назвай «Хада працінае 
плынь». Што ні возь-
меш — здаецца, аўтар 
можа ўсё. Густа алітэры-
раванае лірычнае палат-
но, здольнае ўсцешыць 
слых самых заўзятых 
аматараў вершаванага 
«тэхнарства». Кароткія, 
але змястоўныя верлібры, 
працятыя царскай эпікай і 
рэлігійна-экзістэнцыяль-
нымі матывамі. Вершы ў 

традыцыйным выканан-
ні, за якімі, тым не менш, 
адчуваецца пастаўленая 
рука паэта. Да таго ж 
аўтар падкрэслівае сваё 
бездакорнае валоданне 
мовай праз два кароткія 
эксперыменты: цвёрдую 
форму англійскага пахо-
джання — лімерык, а так-

сама паліндром. Цікава, 
што ў гэтых вершах супа-
дае адзін з цэнтральных 
вобразаў, таму, дзеля ад-
люстравання гэтай асабі-
стай, унутрана аўтарскай 
«вайны стыляў», цягне 
стукнуць гэтыя тэксты ад-
зін аб аднаго і на старон-
ках «ЛіМа»:

Нос
(Лімерык)

«Ах, не смотри на всё 
сквозь розовую призму!

Поверь, что этот нос 
вредит и героизму»

(«Сірано дэ Бержэрак»)

Дзяўчына з насішчам
кірпатым

паехала ўзімку ў Карпаты:
палезла ў вышыні,
але да вяршыні
прымерзла насішчам

кірпатым.

Паліндром
Мы Рым!
Масоны носам,
а крокамі міма корка!
Ура ног гонару!
Чэрпацца прэч,
рукі кур!
Эра арэ!
З іншага боку — нізка 

вершаў шмат у чым больш 
традыцыйнай Кацярыны 
Роўды з назвай «Чорным 
па белым». У большасці 
сваёй вершы багатыя на 
лірапейзажныя штампы: 
«веры — ветры», «ран-
кі — ганкі», і розныя 
іншыя кветкі, сонейкі, 
зоры і дрэвы. Замкнёнае 
кола адвечнага «пясняр-
ства», чый зрок быццам 
бы неяк клінічна не можа 
асэнсаваць нешта больш 
«ненатуральнае» і «рука-
творнае». Быццам і вершы 

піша не чалавек, а крохкі 
матылёк-аднадзёнка. Але, 
на радасць, часам паэт-
ка імкнецца пераадолець 
тое, што старэйшыя калегі 
любяць называць «Тра-
дыцыйнасцю», — тады ў 
вершах з’яўляецца свежы 
подых сучаснасці, у якім 
лунаюць і «суседка з мік-
серам», і «сябрук-веган». 
Назва нізкі адсылае да 
аднайменнага і заключ-
нага яе тэксту, які ўдаска-
нальвае наяўнасць факта 
спроб аўтаркі асэнсаваць і 
пераасэнсаваць сябе ў па-
этычнай іпастасі. 

Што датычыцца прозы, 
усе вялікія тэксты нума-
ра цалкам адпавядаюць 
надзённым трэндам. Апа-
вяданне Дар’і Значонак 
«Акно ў цемру» грае ў 
магічны рэалізм, з лёгкай 
рукі ўводзячы ў дзярж-

апарат новую структу-
ру — Міністэрства лёсаў.

Маргарыта Латышкевіч 
друкуецца ў часопісе з 
чарговай часткай свай-
го фэнтэзійнага рамана 
«Век людзей». Паміж імі 
надрукаваны тэкст Але-
ся Яфімава «У разбітым 
люстэрку», які павольна 
разгортвае перад чыта-
чом карціну ў жанры псі-
халагічнага трылера. Калі 
пераадолець палову (ці 
нават дзве трэці) тэксту, 
на сваёй шкуры адчува-
еш, як эмацыянальны 
ролер-костэр, наладжаны 
аўтарам, набірае хуткасць 
і стрымгалоў імчыць да 
заканчэння, каб гэтак жа 
рэзка спыніцца і пакінуць 
цябе сам насам з назвай і 
ўласнымі роздумамі.

Данііл ЛЫСЕНКА

НЕ АПУСКАЮЧЫ ВАЧЭЙ«Дождж расчыняў акно...»

НА ВАЙНЕ СТЫЛЯЎ



7Лiтаратура i мастацтва  № 42   25 кастрычніка 2019 Кніжны свет

Далучэнне Беларусі да су-
светнага руху павелічэння 

чытацкага інтарэсу — членст-
ва ў IBBY — дапаможа больш 
шырока прадставіць айчын-
ную дзіцячую кнігу на міжна-
роднай прасторы і ў той жа час 
пазнаёміць з найлепшымі ўзо-
рамі замежнай класікі і сучас-
най кнігі для дзяцей.

Міжнародная некамерцыйная 
арганізацыя, якая займаецца 
літаратурай для дзяцей і юнацт-
ва, была створана ў Цюрыху 
(Швейцарыя) у 1953 годзе Між-
народным саветам па дзіцячай і 
юнацкай кнізе ЮНЕСКА. Цяпер 
у яе ўваходзяць 78 краін, дзе пра-
цуюць нацыянальныя секцыі. 
Заснавальнік IBBY Джэла Леп-
ман упэўнена: кнігі могуць бу-
даваць масты ўзаемаразумення 
і міру. Маючы такое пераканан-
не, яна і стварыла міжнародную 
арганізацыю, якая яднае дзяцей 
з дапамогай кніг.

IBBY лічыць, што кожнае 
дзіця, незалежна ад асабістых 
абставін, мае права быць чы-
тачом і мець доступ да кніг. Та-
кім чынам, паўстае не проста 
пытанне пісьменнасці — гэты 
прынцып прадугледжвае абу-
дзіць цікавасць да чытання з 
дзяцінства, каб і ў далейшым 
дзіця магло крытычна мысліць, 

актыўна ўдзельнічаць у жыц-
ці грамадства, разумець свет і 
знайсці ў ім сваё месца. Дзяку-
ючы кнігам, моладзь пашырае 
кругагляд, набывае больш глы-
бокія веды пра іншыя краіны 
і культуры, а гэта ў выніку са-
дзейнічае міжнароднаму ўзае-
маразуменню.

Для IBBY надзвычай важныя 
самі кнігі — цудоўна напісаныя 
і выдатна ілюстраваныя. Яны як 
люстэркі, у якіх чытач бачыць 
сябе, свой досвед, чуе знаёмыя 
імёны, пазнае гарады і вуліцы, 
дзе жыве. Да таго ж, як сцвяр-
джае Джэла Леман, нам патрэб-
ны кнігі накшталт вокнаў, што 
адкрываюць свет і дапамагаюць 
даведацца, як жывуць іншыя 
людзі, у якіх тыя ж эмоцыі і па-
чуцці, што і ў нас.

На жаль, права быць чытачом 
ёсць не ва ўсіх дзяцей. Мно-
гія з іх церпяць ад стыхійных 
бедстваў, войнаў, разам з ба-
цькамі з’яўляюцца бежанцамі, 
таму маюць асаблівую патрэбу 
ў кніжнай мудрасці. У Белару-
сі кніжная культура дзяцінства 
прадстаўлена найлепшым чы-
нам. Але ж і мы не пазбаўлены 
клопату пра тое, каб роля і знач-
насць чытання мела ў грамад-
стве больш шырокі розгалас. 
Для нас важна, каб аб’яднаныя 

намаганні пісьменнікаў, ілю-
стратараў, выдаўцоўцоў, кніга- 
гандляроў, бібліятэкараў, пе-
дагогаў — усіх, хто займаецца 
прасоўваннем кніжнай спра-
вы, — мелі большы плён. Каб 
краіна ў поўным сэнсе гэтага 
слова была самай чытаючай. 
Як вядома, далучэнне дзяцей да 
чынання і да пісьмовай культу-
ры ёсць неабходная ўмова фар-
міравання новага пакалення 
беларусаў, якім давядзецца ад-
казваць на выклікі сучаснасці, 
забяспечваць устойлівае развіц-
цё краіны.

IBBY мае шмат праектаў, якія 
звязаны з аналізам і крытыкай 
кніг, напісаных для дзяцей і 
падлеткаў з мэтай адбору най-
лепшых твораў, з уручэннем 
узнагарод за выдатныя здабыт-
кі пісьменнікаў, ілюстратараў, 
перакладчыкаў, з арганізацыяй 
кніжных выставак, семіна-
раў, прысвечаных розным ас-
пектам дзіцячай літаратуры з 
мэтай абмену досведам. Нап-
рыклад, з 1956 года аўтарам, а з 
1966 года — і ілюстратарам тво-
раў для дзяцей і юнацтва адзін 
раз на два гады прысуджаецца 
прэмія імя Ханса Крысціяна 
Андэрсэна, уручэнне якой ад-
бываецца 2 красавіка, у дзень 
нараджэння знакамітага ка-

зачніка. Штогод адна з секцый 
IBBY выступае арганізатарам 
гэтай урачыстасці.

Акрамя таго, IBBY стварыла 
некалькі калекцый дзіцячых 
кніг, і кожная па-свойму асаблі-
вая. Самая вялікая — для ма-
ладых людзей з абмежаванымі 
магчымасцямі — знаходзіцца 
ў публічнай бібліятэцы Тарон-
та (Канада). Штоквартал вы-
ходзіць часопіс IBBY Bookbird, 
дзе змешчаны навіны з розных 
краін, спісы найлепшых кніг, 
рэкамендаваных для перакла-
ду, артыкулы па дзіцячай літа-
ратуры.

Прэзідэнтам IBBY на 2018—
2020 гг. абраны Мінчжоў Чжан 
(Кітай). Заступнікам IBBY прыз-
нана каралева Даніі Маргарэт ІІ.

Наступны, 37-ы, сусветны 
кангрэс Міжнароднага саве-
та па дзіцячай кнізе пройдзе 
5—7 верасня 2020 года ў Ма-
скве з тэмай «Вялікі свет праз 
дзіцячыя кнігі». Ёсць верагод-
насць, што сярод шматлікіх 
краін — удзельніц форуму будзе 
і Беларусь. Рэкамендацыі для 
ўступлення Беларусі ў IBBY га-
товы даць Расія і Малдова.

Алена СТЭЛЬМАХ

Часам мы не задумваемся, што за фармальнымі 
задачамі бібліятэкі — значная праца вялікай 

колькасці людзей. Але бібліятэка выконвае шмат 
функцый, якія сёння трансфармуюцца і ўдасканаль-
ваюцца. Магчымасцям і перспектывам, сённяшняму 
стану і месцу бібліятэкі ў будучыні быў прысвеча-
ны VI Міжнародны кангрэс «Бібліятэка як феномен 
культуры», арганізаваны Міністэрствам культуры 
Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай бібліятэкай Бе-
ларусі пры падтрымцы Міждзяржаўнага фонду гу-
манітарнага супрацоўніцтва дзяржаў — удзельніц 
СНД, Польскага Інстытута ў Мінску і Інстытута імя 
Гётэ ў Мінску.

Дэлегатамі, колькасць якіх сёлета дасягнула 400, сталі 
вядучыя спецыялісты бібліятэк, навукова-даследчых і 
адукацыйных устаноў, вытворцы праграмнага забеспя-
чэння, тэхнічных сродкаў і інфармацыйнай прадукцыі. 
Удзельнічалі спецыялісты з Беларусі, Расіі, Германіі, 
Казахстана, Кыргызстана, Украіны і Польшчы. Тэма 
VI Міжнароднага кангрэса — «Паслугі і сэрвісы біблія-
тэк у сучаснай інфармацыйнай прасторы», таму ў полі 
зроку выступоўцаў былі пытанні тэхналогіі воблачных 
вылічэнняў, інавацыйных падыходаў да арганізацыі аб-
слугоўвання і інш.

— Не заўсёды ёсць час прасачыць за ўсімі вынікамі на-
шай дзейнасці, асабліва за тым, што датычыць штодзён-
най працы — абслугоўвання карыстальнікаў. Аднак 
гэта і ёсць тое, што дазваляе ўбачыць асноўныя прабле-
мы, пра якія нам неабходна думаць і шукаць спосабы 
іх вырашэння, — адзначыў дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі падчас выступлен-
ня. — Як бы мы ні імкнуліся развівацца ў іншых кірун-
ках, асноўны крытэрый — задаволенасць нашай працай 
карыстальнікаў кніжніцы.

Мэта кожнай нацыянальнай бібліятэкі — збор на-
цыянальных дакументаў, вечнае захоўванне і прада-
стаўленне ў карыстанне чытачам. Яшчэ — стварэнне 
спрыяльных умоў для забяспечэння доступу жыха-
роў краіны да сусветных інфармацыйных рэсурсаў. 
Дарэчы, штогод 99,7 % друкаванай прадукцыі трапляе 
ў Нацыянальную бібліятэку, чым можа пахваліцца не 
кожная кніжніца такога ўзроўню. Астатняя частка, а 
гэта ў асноўным малатыражныя вузкаведамасныя вы-
данні, дакамплектоўваецца цягам наступных гадоў.

Беларусь валодае шматлікімі кніжнымі скарбамі, 
але некаторыя з іх малавядомыя нават у нашай краі-
не. З гэтай мэтай Нацыянальная бібліятэка право-
дзіць вялікую папулярызатарскую работу; у тым ліку 
гэта стварэнне факсімільных выданняў. Сярод важкіх 
вынікаў — Тураўскае Евангелле, Полацкае Евангелле, 
Слуцкае Евангелле, кніжная спадчына Францыска Ска-
рыны, Брэсцкая Біблія.

Каб павялічыць эфектыўнасць работы з аддаленымі ін-
фармацыйнымі рэсурсамі, а таксама для арганізацыі адзі-
нага пункту доступу ў Нацыянальнай бібліятэцы, сёлета 
ўпершыню быў падключаны сэрвіс інтэграванага пошуку, 
дзякуючы якому любы карыстальнік, незалежна ад мес-
цазнаходжання, без аўтарызацыі можа шукаць дакумен-
ты, што знаходзяцца ў фондах, рэцэнзаванай базе даных і 
інш., і атрымліваць доступ да поўных тэкстаў дакументаў 
з інфармацыйных рэсурсаў. Таму адна з галоўных задач — 
стварэнне нацыянальнай электроннай бібліятэкі, якая 
патрабуе адзінага падыходу ад усіх удзельнікаў, а таксама 
развіцця віртуальнай чытальнай залы.

Сучасная бібліятэка ў дынамічных умовах вымушана 
падстройвацца пад патрэбы пераменлівага грамадства, 
асобнага чытача, пад тэхналогіі работы з інфармацыяй, 
якія часта змяняюцца. Прытым у яе магчымасцях — 
застацца ўнікальным сацыяльным інстытутам і неза-
менным цэнтрам кніжнай культуры, што забяспечвае 
аб’яднанне духоўнай спадчыны ў свеце. Як лічыць 

дырэктар Нацыянальнага цэнтра прававой інфарма-
цыі Рэспублікі Беларусь Яўген Каваленка, ва ўсе часы 
бібліятэка была не толькі правадніком культуры.

— Сёння кніжніца — насамрэч надзейны памочнік і 
верны саюзнік у ажыццяўленні многіх важных ініцыя-
тыў і пачынанняў. У 2020 годзе сваё 20-годдзе адзначыць 
Беларусі цэнтр прававой інфармацыі, які функцыянуе 
на базе кожнай чацвёртай публічнай бібліятэкі краіны. 
Гэты ўнікальны сацыяльны праект зрабіў значны ўнё-
сак у фарміраванне прававой культуры грамадства, — 
адзначыў Яўген Каваленка на ўрачыстым адкрыцці 
кангрэса.

Развіваючы думку А. І. Герцэна, што бібліятэка — 
гэта адкрыты стол ідэй, за які запрошаны кожны, ён 
заўважыў: спецыялісты кніжніц павінны заклікаць да 
публічнага абмеркавання заканадаўчых праектаў на 
Прававым форуме Беларусі. Гэтым работнікі бібліятэк 
могуць садзейнічаць фарміраванню стваральнай пра-
вавой культуры. Такая практыка адлюстроўвае новы 
фармат дзейнасці бібліятэк у сучаснай інфармацыйнай 
прасторы, якая, сапраўды, можа прынесці вынікі як для 
кожнага чалавека і ўсяго грамадства, так і для бібліятэч-
най сістэмы ўвогуле.

На працягу двух дзён работы кангрэса працава-
ла пяць секцый: «Інфармацыйнае забеспячэнне на-
вуковых даследаванняў і адукацыйнага працэсу», 
«Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў абслугоў-
ванні карыстальнікаў», «Электронныя бібліятэкі і рэсур-
сы ў бібліятэчна-інфармацыйнай прасторы», «Знешняе 
асяроддзе бібліятэкі: фарматы ўзаемадзеяння». Тэматыка 
дакладаў сапраўды дае ўяўленне пра тое, што хвалюе сён-
няшняга бібліятэкара: ад развіцця мадэльных бібліятэк да 
сучасных трэндаў у сацыяльных сетках, якія могуць стаць 
пляцоўкай для прасоўвання кніжніц. Кангрэс садзейнічае 
як прафесійным, так і асабістым сувязям, бо спецыялісты 
ў гэтай сферы — асобы руплівыя і дзейныя. Прэзентацыі, 
майстар-класы, круглыя сталы — яшчэ адна нагода параз-
важаць пра тое, чаго чакаць ад бібліятэк, а таксама падзя-
ліцца досведам і пазнаёміцца з меркаваннямі калег. Новы 
стымул да здзяйсненняў!

Яўгенія ШЫЦЬКА 
Фота з сайта Нацыянальнага цэнтра  

прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь

ВЯЛІКІ СВЕТ ПРАЗ ДЗІЦЯЧЫЯ КНІГІ
Беларусь рыхтуецца ўступіць у Міжнародны савет IBBY

АДКРЫТЫ СТОЛ ІДЭЙ
Амаль 400 спецыялістаў аб’яднаў VI Міжнародны кангрэс  

«Бібліятэка як феномен культуры»

ініцыятыва

форум
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* * *
Няхай не пакіне мяне
Тое ўсё, абуджае што роздум,
Пагаджуся з чым або не,
Што заўсёды па строгай цане,
Ад чаго непакоіцца розум.

Няхай застаюцца са мной
Усе добрыя, чулыя людзі:
Без іх не адкрыць мне акно,
Свет з якога сапраўдны відно —
Ён пачуцці святыя абудзіць.

Ні сёння, ні заўтра, затым —
Хай не зведаю я аніколі
Тое ўсё, што нікчэмным, пустым,
Было што адвеку чужым,
Што прычынай сумненняў і болю.

Сустрэцца хачу з усім тым,
Мне заўсёды чаго не ставала,
Што вабіла сэнсам сваім
І часам няпэўным, глухім
На прастор неадрыўна гукала.

Падамся насустрач вятрам
Той дарогай, дзе ўдосталь спагады,
Дзе прарочым верыцца снам,
Сябе дзе дарэшты аддам,
Каб прайсціся дарогаю ладу.

* * *
Усе чатыры стораны
Паклічуць да сябе
Вятрамі непакорнымі,
Мясцінамі чароўнымі,
Адданымі журбе.

Адкрыюцца магчымасці
Не ў самы лепшы час.
Дарма прашу я міласці
У долі, што без літасці
І з жорсткасцю ў вачах.

Пайду па гэтай старыцы,
Што помніць крыгаход,
І тым правінаваціцца,
Што ўдалеч углядаецца,
Дзе часу паварот,

Дзе час пральецца ліўнямі —
Увойдзе ў берагі
Рака няхуткаплынная,
Ад лёсу неадымная
Кутка не без тугі.

* * *
Прайду скрозь сумёты
Няблізкай дарогі.
Абудзіць самота
Настрою лад строгі.

Прайду скрозь туманы —
Убачу прасторы:
Загояцца раны,
Што мучылі ўчора.

Прайду шлях цярністы —
Абудзіцца воля
Быць часу гарністам,
Не знацца з нядоляй.

Прайду скрозь цярпенне,
Скрозь боль і пакуты:
Знайду мо збавенне
Ад цяжару путаў.

Прайду скрозь няўдачы,
Скрозь гром, навальніцы
Мо тое пабачу,
Што мроіцца, сніцца.

Парой неспакою
Не знаў асцярогі.
Як меч нада мною
Загадкі дарогі.

Шукаючы выйсце
З няўпраўкі палону,
Звярнуся да ісцін,
Што ў дня на далоні.

* * *
Палявая дарога
Ўдзірванела як ёсць,
У абдымках былога —
Я спрадвеку ёй госць.

Да яе на сустрэчу
Я спяшаю і ў снах
Ёй зусім не пярэчу:
Шмат дарогай спазнаў.

Ідучы, буду марыць
Аб усім, што чакаў
І развеюцца хмары —
Пераможцам я стаў

Над сабой і над светам,
Што няволіў мой дух
І гублялася мэта,
Да якое іду.

Я ўдыхаў пахі жыта,
Пах травы, палыну:
Будзе шмат перажыта,
Калі ў вочы зірну

Усяму, што са мною,
Што даймае падчас:
Жыву праўдай зямною —
Праўды помню наказ.

Мне дарога адкрые
Даляглядаў прастор,
Дзе лагодны вятрыска,
Дзе суладдзе, дакор.

Іван КАПЫЛОВІЧ

* * *
Калі твой голас не пачую,
У ночы — не адчую крокаў
І дотык рук, што і чаруюць,
І цела працінаюць токам,

Калі не выпадзе спаткання,
Дзе першы раз душы крануўся,
Дзе надвячоркі і світанні
Вятры ўжо рвуць у жорсткай скрусе,

Калі імя тваё забуду
І нават на агні не ўспомню,
Асудзяць, нібы Юду, людзі,
З агідай плюне поўня ў вочы,

Калі спалю лісты дазвання
І ўсе напісаныя вершы, —
Ты быць адно не перастанеш
Маім уздыхам самым першым.

Маёй ачышчанай крывёю,
Што й скрозь смалу крыніцай б’ецца,
Той цёплай кропляй дажджавою,
Слязой апошняю жывою,
Што і за смерцю — застаецца.

* * *
Ты размаўляй са мною моўчкі.
Рамонкаў вечаровых пахам,
Вачэй каханых цёплай ночкай,
Пяшчотаю агністых макаў.

Ты размаўляй са мною небам,
Буслянкаю над роднай хатай.
На ручніку акрайцам хлеба,
Гарбатаю з ажыны й мяты.

Ты размаўляй са мною полем,
Дзе дзьмухаўцы такіх памераў,
Што сэрцаў, разам ўзятых, болей,
Хаваюцца ў туманах шэрых.

Ты размаўляй са мной паглядам,
Вішнёвым, сцішаным, адзіным…
І тым дажджом у нашым садзе,
Што льецца толькі над радзімай.

* * *
Грай без нот, сляпы музыка.
Грай натхёна ты пра тое,
Як Сам Госпад горка плакаў,
Дзе ў траве стаялі двое.

Адзінока і маўкліва,
Не краналіся рукамі;
І з вачэй — плылі аблокі,
Раставалі над дамамі…

І адзін трымаў гітару…
Не, пяшчотна гладзіў скрыпку.
Хоць струна на твары шнарам
Клала след крывава-зыбкі…

А яна — у сукні светлай,
Не хацела і хацела

Дакрануцца і паверыць:
Прыгажэй душа, чым цела.

Грай жа, грай, сляпы музыка!
Сёння нам смычок раскажа,
Як два нашы сшытыя сэрцы ціха
Травы назаўжды развяжуць.

* * *
Апошнім усплёскам,
Шэптам нячутным,
Замест цёплай коскі —
Кропкаю ў лютым;

Ледзь бачнай хадою,
Ветрам астылым,
Сцежкаю ў полі —
Адгаварылі;

Высахлым дрэвам
Няўчасна і рана,
Па выраку стрэлам
На чорным світанні;

Не будзеш, не станеш
У сне ці наяве.
Ў вачах дагарае
Захад крывавы.

Ігар СІДАРУК

* * *
самазнішчэнне як вечаровае хобі
твае пакуты=твае unknown pleasures
ты сам узводзіш гэтыя межы
межы свайго адчування
самазнішчэнне + катаванне
файны спосаб забіць свой час
забіць усе сэнсы
забыцца на н а с
і забіць паасобку

знішчаючы самога сябе
ты знішчаеш тых, каму не ўсё роўна

твой пульс няроўны
набывае рытм «Разладу»
by улюбёныя Джой Дывіжн
крышáццаалоўкіламаюццастрыжні
занатоўваючы твае спадзяванні
самазнішчэнне + катаванне
гэта выдатна
гэта прыемна

адмаўляць шчодра адмеранаму
шчасцю

на карысць сваіх unknown pleasures

ствараючы наўкол свае межы
пакінь куток для майго кахання
т в а ё самазнішчэнне + катаванне
забіваюць м я н е.

Уладар маёй свядомасці
паступова пазбавіцца ўсіх пачуццяў.
пакінуць толькі боль.
бо боль — найвышэйшая ступень

дасканаласці.
ён працінае кожны мой нерв.
перакручвае і сцягвае ўтаймавальнай

кашуляй,
пакідаючы волю толькі слёзным залозам.
боль дасканалы
бо спрыяе ачышчэнню праз слёзы.
боль усеабдымны
апякае і прымушае чырванець

ад безвыходнасці

ці са страшна халоднай абыякавасцю
намагацца адагрэць збялелыя пальцы
агнём ад танных запалак.
боль дасканалы
бо ён мой сябра
забівае не хаваючыся
імгненне болю — найвышэйшая ступень

дасканаласці
але нават самае дасканалае імгненне

не можа доўжыцца вечна.

яно дагарае разам з запалкай
пакідаючы як напамін апёкі на скуры.
але боль хітрун
з апёкаў фармуе тваё імя
каб застацца са мной назаўсёды.
я залью ўсе апёкі ёдам
каб удасканаліць мой боль.
ачысціць,
забіўшы рэшткі непатрэбных

пачуццяў.

Янка КАЛІНОЎСКІ
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ПАШТОЎКА З-ЗА АКІЯНА
Люблю час ад часу перабіраць свае старыя архіўныя 

папкі. Яны яшчэ тояць у сабе шмат таямнічага і неза-
быўнага: пажоўклыя за дзесяцігоддзі лісты, паштоўкі, 
выразкі з часопісаў і газет з даўнімі публікацыямі…

І раптам, як чайка з туману, на рукі мне выслізгнула 
паштоўка з-за акіяна, дасланая калісьці вядомым сёння 
пісьменнікам, журналістам і грамадскім дзеячам Але-
сем Карлюкевічам.

«Шаноўны Уладзімір Мазго!
Віншую з Новым 1990-м годам! Усяго вам самага добра-

га ў гэты няпросты час!
У памяці яшчэ вашы “бярозкаўскія” вершы.
На жаль, так і не трапіліся на вочы вашыя кніжкі… 

Увесь жа час вандрую. Зараз вось — на Кубе. Ці не дашле-
це адзін са зборнікаў?.. Але толькі ў звычайным канвер-
це… Іначай і не дойдзе… Буду вельмі і вельмі ўдзячны.

На ўсё добрае. Алесь Карлюкевіч.
10 снежня 1989 г.»
Адразу падумалася: як жа трэба моцна любіць сваю 

Радзіму, каб, знаходзячыся ад яе за тысячы кіламетраў, 
думаць пра родную літаратуру, беларускую кнігу, сваіх 
суайчыннікаў!

Пэўна, усё ж меў рацыю паэт Алесь Ставер, калі ка-
заў: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных 
краях пабываць». Відаць, на адлегласці прасторы і часу 
наша любоў да Радзімы адчуваецца яшчэ мацней.

ДЗІМА І РАДЗІМА
З яго песнямі я пазнаёміўся нашмат раней, чым з ім…
Кампазітар, аранжыроўшчык, былы клавішнік ансам-

бля «Песняры» Зміцер Яўтуховіч на той час быў добра 
вядомы як у Беларусі, так і за яе межамі дзякуючы сваім 
шматлікім шлягерам.

Мы сустрэліся восенню 1992 года пасля першай га-
строльнай паездкі кампазітара з беларускімі спевакамі ў 
ЗША. Я нярэдка наведваўся да Яўтуховіча ў рабочы ін-
тэрнат па вуліцы Гурскага, дзе ён жыў з жонкай і дачкой. 
Дзіма таксама любіў зазірнуць да мяне на Магілёўскую, 
тым больш што побач са мной «гнездаваліся» ўдзельнікі 
дзіцячага ансамбля «Буслік», якім ён кіраваў.

Бадзёры, энергічны, заўсёды перапоўнены творчымі 
ідэямі, Дзіма выклікаў пачуццё павагі і захаплення.

Толькі за адзін год мы стварылі з ім песні «Лісто-
та разлук», «Лодачка-малодачка», «Летняй ночкаю», 
«На Нямізе», «Шадар-Падар». Выконвалі іх Анжаліка 
Ют, Алег Цівуноў, Юрый Багаткевіч, Сяргей Герасімаў, 
Дзмітрый Качароўскі, дзіцячы ансамбль «Буслік». З «Лі-
стотай разлук» Анжаліка Ют заваявала першую прэмію 
на першым фестывалі беларускай песні і паэзіі «Мала-
дзечна-93».

На вялікі жаль, не ведаў я тады, што словы нашай пес-
ні стануць для кампазітара і выканаўцы ў нечым пра-
рочымі:

Недалёка зіма,
А цябе ўсё няма
Кожны дзень, кожны міг.
Можа, ноччу ці днём
Прыляціш і спяём —
Удваіх, удваіх.
Кружыцца лістота над зямлёю,
Толькі ты сягоння не са мною, не.

У хуткім часе Зміцер Яўтуховіч з’ехаў з сям’ёю на мес-
ца жыхарства ў ЗША, а вось Анжаліка Ют — бліжэй, у 
Маскву.

Не ведаю, што паўплывала на такое рашэнне творцы, 
але Беларусь назаўсёды засталася жыць у сэрцы і песнях 
кампазітара.

У першыя гады эміграцыі Дзіма дасылаў мне шмат 
папяровых (электроннай пошты тады ў нас не было) 
пісем. І амаль у кожным з іх былі адны і тыя ж пытан-
ні: як Радзіма? Як сябры?.. Быццам птушкі з выраю, яго 
сяброўскія лісты перыядычна прыляталі да мяне.

А я ў адказ адрасаваў яму вершаваны «Недасланы 
ліст».

Калі дрыготкая рабіна
Крывёй сцякае на двары,
Ляцяць у вырай сумным клінам,
Як жураўлі, твае сябры.

Ім адгукаецца апошні
Расстайны птах тваёй тугі.
А погляд колецца аб пожні
І спадарожныя стагі.

Забыць такое немагчыма,
Іначай — грош усім цана:
Краёў нямала, а Радзіма
(Ажно нямее сэрца, Дзіма!),
Нібы матуля, ў нас адна.

І вось праз дзясятак расстайных гадоў Дзіма прыля-
цеў на Радзіму. У Доме літаратара адбылася яго творчая 
вечарына. На сустрэчу прыйшлі толькі самыя блізкія 
сябры — паэты і спевакі, а таксама прыхільнікі твор-
часці. З эстрадных зорак — Іна Афанасьева і Андрэй 
Хлястоў.

Чаму не адгукнуліся іншыя? Няўжо забылі?.. Загадка!
Пасля першых акордаў шлягераў зала захлынулася 

гарачымі апладысментамі, пачала падпяваць. Значыць, 
не забыліся. Значыць, не разлюбілі. Большасць песень 
спяваў сам аўтар музыкі.

Пасля вечарыны мы заехалі з Дзімам да мяне дадо-
му, выпілі па фужэры сухога віна. У час сяброўскай 
размовы кампазітар падарыў свой музычны альбом, 
прывезены з ЗША, у які ўвайшла песня «Летняй 
ночкаю» на мае словы ў выкананні Юрыя Багаткеві-
ча. Зміцер распавядаў пра сваё заможнае замежнае 
жыццё, аднак усе яго думкі і пачуцці гарнуліся да 
Беларусі.

На развітанне мы сфатаграфаваліся. Здымак увайшоў 
у кнігу «Песню бярыце з сабою», выдадзеную ў 2005 го-
дзе выдавецтвам «Мастацкая літаратура».

НАВАГОДНЯЕ ВЯСЕЛЛЕ
У студэнцкія гады мне выпаў гонар пагуляць на мно-

гіх сяброўскіх вяселлях: у Міколы Мятліцкага ў Бабчы-
не, у Алеся Пісьмянкова ў Мінску, у Васіля Скарыны ў 
Бярозаўскім раёне…

Найбольш запомнілася навагодняе вяселле на Хой-
ніччыне.

Вы толькі ўявіце: на календары — 31 снежня 1976 года, 
на гадзінніку — 23 гадзіны 45 хвілін. Поезд на Гомель 
адыходзіць з мінскага чыгуначнага вакзала. Да Новага 
года застаецца роўна пятнаццаць хвілін.

У вагоне — студэнцкая сябрына, якая накіроўваецца 
на вяселле ў Хойніцкі раён. Сват, будучы дэкан Мін-
скага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, 
Васіль Старычонак разлівае ў пазычаныя ў правадніцы 
шклянкі шампанскае. Цягнік, набіраючы ход, спяшаец-
ца ў новы 1977 год.

Навокал — жарты, смех. Да нашай кампаніі далуча-
юцца нават заўсёды строгія правадніцы.

Новы год заспявае нас у дарозе, а цягнік працягвае 
свой імклівы бег…

З цягніка мы перасаджваемся ў аўтобус і едзем у Баб-
чын, дзе нас ужо чакаюць маладыя — Мікола і Ірына.

Нібы сват захмялелы,
Заінелы, ля Хойнік —
З ручніком снежна-белым
Сустракае бор хвойны.

Усё наўкола кружыцца, нібыта ў снежнай каруселі: і 
людзі, і дрэвы, і белыя, як падушкі, сумёты.

Льецца музыка, гучаць вершы. Весяліцца, гуляе Па-
лессе. Воклічы «горка» саладзеюць ад пацалункаў.

Да палыновага Чарнобыля, што знаходзіцца зусім не-
далёка, застаецца менш як дзесяць гадоў...

СВЯТЛО ВАЧЭЙ
Ядвіга Паплаўская і Аляксандр Ціхановіч даўно сталі 

легендай беларускай эстрады. Упершыню іх галасы і 
твары пачуў і ўбачыў, калі народныя артысты яшчэ 
былі ў першым складзе вакальна-інструментальнага  
ансамбля «Верасы». Потым яны часта радавалі нас 
сваім дуэтам. Спявалі гэтак шчыра і пранікнёна, што, 
здавалася, мурашкі бегаюць па скуры.

Мне пашчасціла даволі часта сустракацца з імі ў час 
паездак па Беларусі з тэлефестывалем «Песню бярыце 
з сабою».

Аднойчы я паказаў Ядвізе некалькі сваіх вершаў. На 
другі дзень яна патэлефанавала і сказала, што пакідае ў 
сябе «Святло вачэй». Маўляў, няхай крыху паляжыць. 
Мажліва, нешта атрымаецца. І гэтае «крыху паляжыць» 
расцягнулася ажно на пару гадоў.

Іду па прадукты на Камароўскі рынак, а ў адным з ша-
пікаў круцяць новыя запісы беларускай эстрады. І рап-
там чую такія блізкія і дарагія сэрцу галасы:

Святло вачэй, тваіх вачэй,
Усё ярчэй і гарачэй.
І зразумеў раптоўна я:
Святло вачэй — любоў мая.

Дык гэта ж Паплаўская і Ціхановіч спяваюць песню 
на мае словы, музыку да якой стварыла сама Ядзя!

Уражанне — невымоўнае. Гадоў дзесяць таму наўрад 
ці паверыў бы ў такое.

Потым народныя артысты Беларусі шчодра сагравалі 
ўсіх «Святлом вачэй» на міжнародным фестывалі ма-
стацтваў «Славянскі базар» у Віцебску, на радыё і тэле-
бачанні. І гэта не адзіная мая песня ў іх рэпертуары.

Памятаю, як лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі 
кампазітар Уладзімір Дамарацкі паказаў мне ў сваёй 
кватэры некалькі мелодый. Я выбраў на свой густ дзве 
і напісаў на іх вершы. Песня «Свята кахання» проста 
напрошвалася для дуэта. І калі суаўтар запытаў у мяне, 
каму яе, на маю думку, прапанаваць з выканаўцаў, я 
шчыра прызнаўся, што нікога, акрамя Ядзі і Сашы, у ёй 
не бачу. Валодзя пагадзіўся. Гэта, відаць, і вырашыла да-
лейшы лёс твора.

Беларускае тэлебачанне для перадачы «Прэм’ера пес-
ні» ў 2000 годзе зняло кліп, дзе Паплаўская і Ціхановіч 
запісваліся ў сваёй студыі, былі таксама выкарыстаны 
найбольш яркія фотаздымкі з сямейнага альбома арты-
стаў.

Апошняя мая сустрэча з гэтым цудоўным дуэтам ад-
былася ў Палацы Рэспублікі, дзе ў тэлепраекце «Залатая 
калекцыя беларускай песні» Ядвіга Паплаўская і Аляк-
сандр Ціхановіч дарылі нам «Святло вачэй». Я глядзеў 
уважліва ім у вочы — і ў гэты міг мне здавалася, што 
яны праменяцца радасцю і любоўю…

РУЖЫ ДЛЯ ВАЛЯНЦІНЫ
Нягледзячы на халодны студзень, у Доме афіцэраў да-

волі горача. У тутэйшым рэстаране вялікай кампаніяй 
святкуем юбілей нашай сяброўкі Валянціны — нявесткі 
паэта Аляксея Русецкага.

З Валяй і яе мужам Валодзем сябруем даўно. Сябруем 
сем’ямі. Некалі нас пазнаёмілі нашы дзеці, калі мы адпа-
чывалі ў Доме творчасці «Іслач». Спачатку пасябравалі 
дзеці, а потым — бацькі… Усе разам ездзілі ў «Іслач», 
ляталі ў Піцунду, хадзілі адны да адных у госці.

А цяпер — юбілей сяброўкі ў рэстаране Дома афіцэ-
раў. Льецца музыка, шампанскае, гучаць тосты, песні ў 
выкананні вакальна-інструментальнага ансамбля. Та-
нец змяняецца танцам.

Акрамя нашай кампаніі, людзей у рэстаране няма-
ла. З-за суседняга ад нас стала нехта заказаў песню для 
каўказскага госця. І пакуль гучала энергічная мелодыя, 
у мяне ў галаве саспела ідэя.

Некалькі хвілін таму я падарыў імянінніцы букет ру-
жовых руж. А чаму б не прэзентаваць ёй і адпаведную 
песню? Ведаю, што ў рэпертуары ансамбля «Весёлые ре-
бята» ёсць такая.

Падыходжу да рэстаранных музыкаў:
— Хлопцы, для імянінніцы патрэбны «Ружовыя 

ружы». Толькі замест «Светкі Сакаловай» сягоння неаб-
ходна іх падарыць «Валі Бурдзялёвай». Таму што яна ў 
нас гераіня дня. Рытм і рыфму гарантую…

І тут, на радасць імянінніцы і на здзіўленне слухачам, 
музыкі зацягнулі:

Розовые розы
Вале Бурделёвой,
Вале Бурделёвой,
Однокласснице моей…

Да мяне падышоў свёкар імянінніцы паэт Аляксей 
Русецкі:

— Нешта раней я не чуў гэтай песні…
— Затое цяпер пачулі, Аляксей Сцяпанавіч! — зада-

волена ўсміхнуўся я.
Як прызналася віноўніца ўрачыстасці, для яе гэта быў 

незвычайны сюрпрыз.

Уладзімір МАЗГО

ЗНІЧКІ ВЕЧНАСЦІ
Лірычныя мініяцюры
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Што вызначае геніяльнасць? 
Хто мае права насіць гэтае 

званне і хто мае права яго прысуд-
жаць? Лічыцца, што расплачвац-
ца за яго няшчасцем натуральна і 
апраўдана: найлепшыя сыходзяць 
раней. Ёсць безліч прыкладаў, якія 
пацвердзяць гэты тэзіс, і не менш 
тых, што аспрэчаць яго.

26 кастрычніка 2019 года магло б 
споўніцца 60 гадоў беларускаму паэ-
ту Анатолю Сысу. Яго імя гучыць ся-
род першых, калі гаворка заходзіць 
пра сучасную беларускую літарату-
ру. І калі б хтосьці ўзяўся за складан-
не лікбезу «што трэба прачытаць, 
каб разумець сучасную беларускую 
літаратуру?», творы Анатоля Сыса, 
безумоўна, былі б у гэтым лісце.

Ва ўніверсітэце наш выкладчык 
па сучаснай беларускай літаратуры 
паспрабаваў скласці такі ліст, вы-
дзяляючы ў кожным дзесяцігоддзі 
галоўныя творы паэзіі, прозы, публіцыстыкі і драматур-
гіі. Найбольш значным паэтычным творам за 80-я стаў 
«Пан лес», зборнік Анатоля Сыса. Дзякуючы алімпіядзе 
па беларускай мове ведала яго імя са школы. Акрамя 
імені, у галаве было некалькі афарыстычных радкоў, 
якія зручна выкарыстоўваць у вусных выказваннях: 
«памірай, а жыта сей — рунь пра сейбіта раскажа», бай-
ка пра рондаль баршчу на нейкім важным пасяджэнні і 
прывідны статус аднаго з самых цікавых і скандальных 
беларускіх літаратараў канца мінулага стагоддзя. Што 
стала вядомым пасля непасрэднай сустрэчы з вершамі? 
Што ў іх хрысціянскія вобразы ходзяць поруч з паган-
скімі, што зямля, птушкі, дрэвы, сонца і смерць утва-
раюць бясконцы танец метафар, што, калі прачытаць 
цэлы зборнік нагбом, адчуваеш пасля на сваім твары 
цеплыню і чорную цень, быццам сядзіш ноччу каля во-
гнішча.

Суд птушак
Калі сэрца дзяўбуць крумкачы,
гнеў сочыцца. Не да болю.
Крылы чорныя, быццам мячы,
паласуюць няшчадна долю.

Калі сэрца дзяўбуць буслы,
крыўда сочыцца. Прыкра слухаць

пір крывавы пад галасы
высакародных птушак.

Значыць, ёсьць за табой віна,
калі птушка такая судзіць.
Павініся. Не праклінай —
птушкі літасьцівыя, як людзі.
Тэксты прасякнуты дзіўным су-

ладдзем жывой расліннай прыро-
ды з агнём. Нараджэнне іх аўтара  
суправаджалася гісторыяй, вартай 
легенды, — маці выпадкова ўчыніла 
пажар і моцна абгарэла ў тую ноч, 
калі нарадзіўся яе сын.

Наўрад ці з гэтай гісторыяй вар-
та звязваць чалавечую і паэтычную 
харызму Анатоля Сыса, але зразуме-
ла, што асабістая легенда моцна 
паўплывала на аўтарскае самаўсве-
дамленне. Першы зборнік Сыса мае 
назву «Агмень». У інтэрв’ю Алесю 
Ліпаю, якое ён даў пасля выхаду кнігі 

для газеты «Знамя юности», аўтар расказвае: «“Агмень” 
(па-руску — “очаг”) — гэта метафара Радзімы. Чась-
цінка маёй Радзімы, якую я насіў у сабе, якая сагравала 
мяне падчас службы ў Польшчы. Прычым слова гэтае 
амаль забытае намі. Я знайшоў яго толькі ў “Расейска-
Крыўскім (Беларускім) слоўніку” Вацлава Ластоўскага, 
кнізе рэдкай. Бо адзін з абавязкаў пісьменьніка — вяр-
таньне сябе праз вяртаньне страчанага народам». На 
просьбу адказаць на пытанні, якія ён узняў у кнізе і не 
даў тлумачэнняў, Анатоль Сыс кажа: «Прабач, паэт не 
павінен сябе разжоўваць. Інакш ён будзе прапаноўваць 
чытачу ня вершы, жвачку», — а на пытанне «хто ж такі 
Анатоль Сыс?» адзначае супярэчлівасць свайго характа-
ру: «Ёсьць у мяне такая рыса характару — жорсткасьць,  
якая ўжываецца з сентыментальнасьцю. Бывае, калі 
ідуць вершы, ваяўнічыя вершы, я адчуваю адчай, адчай 
да сьлёз…»

У інтэрв’ю 2002 года, пасля выхаду апошняй кнігі, ён 
паўстае зусім іншым. І ў вершах, і ў словах аўтара ста-
новіцца значна менш дэкларатыўнасці, больш спакою і 
святла. Аўтар пяшчотна расказвае пра сваю маці, лю-
дзей, якія атачаюць яго, кажа, што адчувае, што пачне 
пісаць.

У апошнім зборніку менш канцэнтраваныя паганскія 
матывы, хаця рытмічная пабудова імкнецца да замоваў-
закляццяў, болей разважанняў ад першай асобы. Тэкс-

Калісьці, даследуючы твор-
часць народнага пісьмен-

ніка Беларусі Васіля Быкава, 
прафесар Іван Штэйнер зга-
даў даўнюю легенду пра Анёла 
Смерці, які спрэс пакрыты ва-
чыма. Здараецца, што нябесны 
пасланец спускаецца па чалаве-
ка зарана, калі яшчэ не прыйшоў 
час развітвацца душы з целам, і 
тады ён адлятае назад, перад гэ-
тым пакідаючы агаломшанаму 
нябозе «кампенсацыю» — адну 
сваю пару вачэй, і робіцца той 
чалавек незвычайна відушчым, 
пачынае бачыць тое, што непа-
дуладна зроку іншых. Стагод-
дзе таму гэтую ж прыўкрасную 
легенду выкарыстаў філосаф-
экзістэнцыяліст Леў Шастоў, 
аналізуючы постаць Фёдара Да-
стаеўскага ў сваім знакамітым 
творы «На шалях Іова». Два 
вялікія прарокі двух стагоддзяў 
пабывалі на мяжы быцця і не-
быцця і вярнуліся, каб у сваю 
чаргу таксама падараваць чала-
вецтву дадатковы зрок — толькі 
ці хопіць бачання, неабходна ж 
яшчэ разуменне і ўсведамленне 
памылак папярэднікаў…

У падобным глабальным 
ключы, ва ўласным «фірмо-
вым» стылі, дэманструючы вы-
ключнае валоданне фактурай, 
высноўваючы адну за адной 
гісторыка-літаратурныя пара-
лелі, Іван Штэйнер звяртаецца і 

да творчасці свайго былога сту-
дэнта Анатоля Сыса. Сёлета па-
бачыла свет кніга «FECI QUOD 
POTUI… (Спадчына Анатоля 
Сыса і паэзія XX стагоддзя)», 
(Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны), 
дзе змешчана эсэ пра выбітна-
га беларускага паэта, з асобай 
якога ў пэўнай меры суадносіц-
ца і вышэйзгаданая легенда: 
напрыклад, у вершы «Неапале-
ная Купіна» прысутнічае віда-
вочны матыў памежнага стану 
і абранасці звыш: «…I была я 
цяжарная табою, сынок мой, 
і ўсе казалі, гэта я даведалася 
потым, што ці я памру, ці дзіця 
народзіцца мёртвым. Аж нара-
дзіла я цябе, сынок мой, жывень-
кага…».

Але цяпер даследчык рушыў 
іншым шляхам: ён змясціў на 
вокладку карціну Пітэра Брэй-
геля Старэйшага «Падзенне 
Ікара». Гэты твор мастацтва ад-
метны тым, што нават пільнае 
вока не адразу знойдзе на па-
латне цэнтральную фігуру. Ара-
ты, пастух, рыбак робяць сваю 
справу, карабель плыве, жыццё 
ідзе сваёй звычайнай хадою і 
ніхто не заўважае, што адбы-
ваецца, бадай, самае трагічнае 
і дзівоснае дзейства ў свеце: у 
моры патанае хлопец, які кінуў 
выклік нябёсам; нікому няма да 
яго справы: «…Велічны палёт 
Ікара не мог зварушыць абыяка-

васці людзей, звыклых глядзець 
толькі пад ногі».

Для тых, хто сочыць за літара-
турна-навуковай перыёдыкай, 
эсэ Івана Штэйнера, безумоўна, 
не стане адкрыццём, бо частко-
ва яно ўжо друкавалася раней. 
Сёлетняе выданне адметнае і 
тым, што своеасаблівымі «ўво-
дзінамі» тут служыць прадмова 
паэта і крытыка Леаніда Галубо-
віча, які ўжо на самым пачатку 
прызнаецца, што яны з Іванам 
Штэйнерам «аднаго культурнага 
абсягу», а стыль даследчыка яму 
«вельмі блізкі і зразумелы…». 
Хаця двух творцаў раздзяляе не 

так адлегласць паміж Мінскам 
і Гомелем, як рознасць жыццё-
вых шляхоў: адзін — кніжнік і 
навуковец-эрудыт, другі — па-
эт-філосаф ад зямлі, ад «таем-
насці агню». Іх яднае падобнае 
стыхійна-хаатычнае абвостра-
нае вычуванне рэчаіснасці, што 
дазваляе незвычайна глыбока і 
пранізліва тонка разумець паэ-
зію. Але ў адрозненне ад Штэй-
нера, які апрыёры лічыць Сыса 
класікам, не толькі роўным Ку-
палу і Багдановічу, але і амаль 
што геніем сусветнага маштабу, 
ЛеГал больш стрыманы ў ацэн-
ках: прызнаючы адметнасць і 
значнасць таленту Сыса, ён ад-
значае, што ўсё-ткі самы спра-
вядлівы суддзя — Час, якому 
вырашаць, хто пакліканы, а хто 
абраны.

Лейтматывам праз усё эсэ 
праходзіць думка: «па сутнасці 
жыццё і творчасць паэта — гэта 
своеасаблівы эксперымент, пра-
ведзены нейкай сілай з адпавед-
най мэтай — вызначыць змест, 
сутнасць, перспектывы белару-
скага прыгожага пісьменства 
мінулага стагоддзя».

Падаецца, што даследаванне 
Івана Штэйнера — гэта ў нейкім 
сэнсе і «пакаянне» настаўніка 
перад вучнем. Невядома, як 
складваліся ў іх адносіны ва 
ўніверсітэцкія часы, але ў тэкс-
це ёсць намёкі, што яны былі 

даволі няпростымі: «пішучы 
гэтыя радкі… меў надзею, што 
ён зразумеў бы колішняга на-
стаўніка, а калі не, то прабачыў 
бы за жорсткасць у непаразу-
менні ягонай творчай сутнасці, 
ягонага жыццёвага прызначэн-
ня». Нават назва кнігі, якая пе-
ракладаецца з лацінскай як «я 
зрабіў усё, што мог…», больш 
дапасуецца да самога даследчы-
ка, чым да аб’екта. І ў звязку з 
метафарычнасцю брэйгелеўска-
га шэдэўра гэта стварае ма-
гутны аўтарскі мэсэдж: людзі, 
спыніцеся, заўважце, не будзь-
це глухімі... «Беларускія Ікары» 
побач, бо, як пісаў Сыс, «а ска-
наю — паэт прыйдзе».

Дзякуючы кнізе Івана Штэй-
нера ўвесь наш сучасны свет 
можна ўявіць як гіганцкую кар-
ціну Брэйгеля, дзе ўсё адбыва-
ецца тут і цяпер: Ікар патанае, 
а абыякавыя людзі корпаюцца ў 
зямлі. Паўсюдна квітнее цыніч-
ны лозунг: «Ратунак тапельца — 
справа рук самога тапельца», 
грамадства працягвае забіваць 
раўнадушшам сваіх паэтаў, каб 
пасля ставіць ім помнікі. Дык 
няўжо нашай цывілізацыі, каб 
стаць відушчай, патрэбен новы 
візіт Анёла Смерці? Ці будзем 
мы ў такім выпадку вартыя 
яшчэ адной пары вачэй?

Янка ЛАЙКОЎ

НАСТАЎНІК І ВУЧАНЬ

МОВА  АГНЮ ты падаюцца больш жыццесцвярджальнымі, у іх ёсць 
прыхаваная надзея. Стаўленне да смерці становіцца ў 
ім амаль самурайскім — заўсёды памятаць, што смерць 
ёсць і рана ці позна прыйдзе і да цябе.

I калі вясёлкай над труной
вып’е кроў да кроплі з маіх жылаў,
Беларусь, накрый мяне зямлёй.
Не, счакай, яшчэ аддам я вочы
сваёй здані,
каб мая душа
не зблудзіла на чужыну ўночы,
каб між намі не лягла мяжа.
Успаміны пра паэта сведчаць, што апошнія гады далі-

ся яму цяжка праз вымушанае маўчанне, праз тое, што 
«вершы не прыходзілі». Магчыма, гэта выхавала пэў-
ную цярплівасць.

Дарэчы, сустрэча з апошнім зборнікам Анатоля 
Сыса сталася для мяне таямніцай. Ва ўсіх біяграфічных 
крыніцах у інтэрнэце ёсць звесткі пра гэтую кнігу пад 
назвай «Сыс». Але знайсці саму кнігу атрымліваецца 
толькі пад назвай «Ягамосць». Зразумець, што чытаеш 
менавіта той самы апошні зборнік, атрымалася толькі 
дзякуючы вышэйзгаданаму інтэрв’ю.

Дзесяць гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею 
паэта, пад назвай «Ягамосць» быў выдадзены зборнік 
прысвячэнняў яму. Сяржук Сыс згадваў, што паэт ха-
цеў назваць такім чынам сваю апошнюю кнігу, але па-
саромеўся. Сам жа Анатоль Сыс у інтэрв’ю адказвае на 
пытанне пра назву так: «Я ў гэтым не вінаваты. Я хацеў 
назваць кніжку “Лён”. Але яе афармляў мастак Аляк-
сей Марачкін, і ён прапанаваў назваць яе “Сыс”. А мне 
што? Кажу — назаві мяне хоць чыгуном, толькі ў печ 
ня стаў». Назву «Лён» мае аднатомны збор выбраных 
твораў, дапоўнены невядомымі вершамі, інтэрв’ю і ар-
тыкуламі Анатоля Сыса, укладзены Міхасём Скоблам.

Ва ўсялякім выпадку, не назва робіць кнігу, а яе змест. 
Здавалася б, чым болей вершаў прачытаеш, тым глы-
бей зразумееш аўтара. Але ў выпадку з Анатолем Сы-
сом ёсць вялікае пытанне — ці магчыма яго ўвогуле 
зразумець. Творчая кухня некаторых аўтараў, у тым 
ліку эмацыйны, духоўны складнік, надзвычай праз-
рыстая, якая счытваецца з паэтычнага радка з перша-
га погляду. Анатоль Сыс — не такі выпадак. Прырода 
яго болю, яго абурэнняў, яго змрочнага погляду на свет 
і яго надзеі засталася вядомай толькі носьбіту. Можа, 
Анатоль Сыс у пэўным сэнсе быў тым, чым варта быць 
кожнаму? І нават не ў тым сэнсе, што «паэтам можаш 
ты не быць, а беларусам абавязаны». Справа хутчэй у 
тым, што праблемы пакалення, актуальныя тэмы, улас-
ныя ўнутраныя пытанні, пошукі і перакананні аўтар 
умеў выказаць сваёй непаўторнай мовай, словамі, што 
энергетычна і сэнсава супадалі і з ім самім, і са светаад-
чуваннем яго чытачоў.

Дар’я СМІРНОВА
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З Гродзеншчынай у XX — на пачатку 
XXI стагоддзя звязаны імёны шмат 

каго з рускіх пісьменнікаў. У Сапоцкіне 
(Гродзенскі раён) і Жыровічах (Слонімскі) 
жыў і вучыўся празаік, паэт, перакладчык 
Міхаіл Папоў. Свіцязянскія ваколіцы былі 
прытулкам класіка сучаснай рускай паэзіі 
Андрэя Вазнясенскага. 1902-і — год нарад-
жэння Аляксандра Курса, які зрабіў свае 
першыя крокі ў Гродне. У 1921 годзе наш 
зямляк выдаў у Адэсе кнігу «Чырвонаармей-
ская лірыка» — пра творчасць вайсковых 
паэтаў грамадзянскай вайны. З 1924 года А. 
Курс — у Маскве. Праявіў сябе як драматург, 
аўтар кінасцэнарыяў. Працаваў галоўным 
рэдактарам усесаюзнага часопіса «Экран».

У 1969 годзе ў Гродне нарадзілася рускі 
драматург і кінасцэнарыст Алена Сазановіч, 
якая зараз жыве і працуе ў Маскве. У Люб-
чы (на Навагрудчыне) убачыў свет рускі і 
амерыканскі кампазітар і пісьменнік Міка-
лай Набокаў (1903—1978), стрыечны брат 
Уладзіміра Набокава. Яшчэ адна цікавая 
гарадзенская асоба — маскоўскі літаратар, 
краязнаўца Уладзімір Казлоў (нарадзіўся ў 
Гродне ў 1955 годзе).

Вось і рускі пісьменнік-марыніст Мікалай 
Чаркашын свае першыя крокі зрабіў на Грод-
зеншчыне, у Ваўкавыску. Пра яго распавяду 
больш падрабязна.

Пачынаючы з 1989 года сярод маіх кніж-
ных збораў вылучаецца сціплае выданне ў 
мяккай вокладцы: «Сэрца камандзіра» Міка-
лая Чаркашына. Была некалі такая серыя — 
«Бібліятэчка часопіса “Советский воин”». 
Дык вось у 11-м выпуску была змешчана 
дакументальная аповесць М. Чаркашына 
«Сэрца камандзіра (Тры гісторыі з жыцця 
Абатурава)», выдадзеная ў 1988 годзе.

А як трапіла да мяне — гісторыя асобная. 
У 1988—1990 гадах я жыў на Востраве Сва-
боды — паблізу ад кубінскай сталіцы. І до-
сыць часта зазіраў у кнігарню савецкай кнігі 
імя Максіма Горкага ў Гаване, якая месціла-
ся тады непадалёк ад набярэжнай Малекон. 
Сябруючы з дырэктарам, кубінцам Арманда, 
любіў пасядзець у яго кабінеце, пагартаць 
навінкі. Сярод апошніх і разгледзеў кніж-
ку ваеннага марака Мікалая Чаркашына, 
пра якога і раней чуў як пра журналіста і 
пісьменніка. Перагарнуў вокладку і прачы-
таў аўтограф: «!Armando! Прапагандысту 
рускай кнігі на востраве Свабоды з самы-
мі добрымі пажаданнямі. Мік. Чаркашын.  
22. 01. 89. Масква». Далей намаляваны мачты 
парусніка. Ці сам Чаркашын быў на Кубе, ці 
кнігу хтосьці перадаў Арманда, прыехаўшы 
з Масквы, — так і не зразумеў. А гаспадар 
кнігарні, убачыўшы, як мае вочы загарэліся, 
аддаў кніжачку мне: «Табе болей патрэбна. 
Чытай».

Прачытаўшы аповесць пра капітана трэця-
га ранга Абатурава, я не мог не пазнаёміцца з 
біяграфіяй аўтара, змешчанай на вокладцы. 
Уражлівым і тады было для мяне: «...нарад-
зіўся ў 1946 годзе ў горадзе Ваўкавыску Грод-
зенскай вобласці».

Шмат рознага мінулася з тых 1980-х… 
Неаднойчы бываючы ў Маскве, я ўсё неяк 
хацеў знайсці Мікалая Чаркашына. Сярод 
ваенных пісьменнікаў заўсёды хапала знаё-
мых. Нават пісаў ліст на яго, Чаркашына, 
хатні адрас. Ды пісьмы двойчы вярталіся 
назад… Але не буду расказваць пра гісто-
рыю пошукаў. Мы ўсё ж такі сустрэліся з 
Мікалаем Чаркашыным, пра што распавя-
ду ніжэй.

А цяпер — пра зробленае творцам, які 
жыве ў Маскве, працуе на ніве рускай літа-
ратуры. Нарадзіўся Мікалай Андрэевіч 
26 лістапада 1946 года. Закончыў філасофскі 
факультэт і аспірантуру Маскоўскага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава. 
Займаўся гісторыяй рускай філасофіі. Слу-
жыў на Паўночным флоце ў 4-й эскадры 
падводных лодак — самым буйным у свеце 
ваенна-марскім аб’яднанні падводных ло-
дак. Удзельнічаў у далёкіх марскіх паходах 
у Атлантычным акіяне і Міжземным моры. 

Адзначаны ордэнам «За службу Радзіме ва 
Узброеных Сілах СССР» III ступені, многімі 
медалямі.

У 1980-я гады наш зямляк быў членам рэ-
дакцыйнай калегіі літаратурна-мастацкага 
альманаха «Подвиг». Творчыя здабыткі М. 
Чаркашына высока адзначаны і чытачамі, і 
калегамі па літаратурнай працы. Вось што 
казаў Валянцін Пікуль: «З пісьменнікаў-ма-
рыністаў я вылучыў бы Мікалая Чаркашына. 
Ён руплівец надзвычайны, і дай яму Бог зда-
роўя. Так і трэба ісці па гісторыі, у ёй яшчэ 
шмат чаго загадкавага, што напоўнена дра-
матычным характарам. І ён якраз вышуквае 
тэмы зусім невядомыя… Малайчына! Спра-
ва нават не ў тым, як ён піша, хаця і піша 
ён нармальна. Марыністыка павінна быць 
пазнавальнай...».

Вось назвы некаторых з кніг Мікалая 
Чаркашына: «Крык дэльфіна», «Напад на 
крэйсер», «Выбух карабля», «Апошні рэйс 
“Нахімава”», «Адысея мічмана Д...», «Я — 
падводная лодка», «Авантуры адкрыта-
га мора», «Адміралы мяцежных флатоў», 
«Мора любові», «Надзвычайныя здарэнні на 
савецкім флоце», «Аперацыя “Джэніфер”», 
«Чорная эскадра»… Не пералічана і паловы 
з напісанага і выдадзенага. Творчыя здабыт-
кі Мікалая Андрэевіча ўганараваны прэміяй 
Ленінскага камсамола (1982), Міжнароднай 
прэміяй Андрэя Першазваннага, Усерасій-
скай літаратурнай прэміяй імя Аляксандра 
Неўскага, Прэміяй імя Г. К. Жукава — за вы-
датны ўклад у развіццё і ўмацаванне абаро-
наздольнасці Расійскай Федэрацыі.

Часам кнігі Мікалая Чаркашына можна 
сустрэць у беларускіх кнігарнях. Вось і я ня-
даўна набыў невялікі томік — «Парушальнікі 
глыбінь», які выйшаў у маскоўскім выда-
вецтве «Вече» ў серыі «Ваенна-гістарычная 
бібліятэка». У падзагалоўку кнігі: «Сакрэт-
ныя аперацыі савецкіх падводных лодак у 
гады халоднай вайны».

А што да нашай сустрэчы з Мікалаем 
Аляксандравічам, то яна адбылася сёлетнім 
кастрычнікам падчас працы Пленума Саю-
за пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Белару-
сі і Расіі, які праходзіў у Магілёве. Мікалай 
Чаркашын прыехаў у горад на Дняпры разам 
з дэлегацыяй Саюза пісьменнікаў Расіі. Па-
казаў творцу яго кнігу з аўтографам, датава-
ным 1989 годам. Здзіўленню не было межаў. 
Надпісу ўсё ж трыццаць з хвосцікам гадоў. 
Мікалай Аляксандравіч дадаў да ранейшага 
малюнка яшчэ адзін і сцвердзіў усё новым 
подпісам.

Высветлілася, што рускі пісьменнік пад-
трымлівае добрыя сувязі з Беларуссю. 
Супрацоўнічае з мінскай кінастудыяй «Бела-
русьфільм». Наведваючыся ў Мінск, зазірае 
ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі, у Бе-
ларускі дзяржаўны музей Вялікай Айчыннай 
вайны.

— Сябрую з музейшчыкамі і краязнаўцамі 
з Баранавіч, Смаргоні, Гродна, Ваўкавыска, 
Слоніма, — расказаў Мікалай Андрэевіч. — 
Зараз ідзе мантаж майго дакументальнага 
фільма «Белостокский кровосток». Пра тое, 
як савецкія войскі сыходзілі ў 1941 годзе з 
Беластоцкага выступа. Драматычныя падзеі! 
Ёсць ідэя па мемарыялізацыі гэтай шматпа-
кутнай ваеннай дарогі.

...Ужо калі развітваліся з Мікалаем Чар-
кашыным, да нас падышоў сакратар Саюза 
пісьменнікаў Расіі, аўтар многіх кніг Вале-
рый Казакоў, які падоўгу жыве і ў Беларусі на 
лецішчы ў Карэліцкім раёне. Валерый Міка-
лаевіч і сам доўгія гады аддаў ваеннай жур-
налістыцы. І вось што заўважыў другі наш 
зямляк (нарадзіўся Валерый Мікалаевіч на 
Магілёўшчыне): «Такіх, як Чаркашын, варта 
часцей прыцягваць да супольных клопатаў 
па ўшанаванні ваеннай, гістарычнай памяці 
і ў Беларусі. Нераўнадушша Мікалая Андрэ-
евіча як пісьменніка, як публіцыста са сваімі 
яркімі, часта крывавымі па сваёй драматыч-
насці тэмамі, дарагога каштуе!..» І як з гэтым 
не пагадзіцца?

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

ПАРУШАЛЬНІК 
РАЎНАДУШША

Адрасы рускай літаратуры ў Беларусі

спадчына

ПЯРСЦЁНАК  
ДЛЯ НАРАЧОНАЙ

Яго пакліканнем было ўзгадаваць беларускі народ 
да самастойнага жыцця. Іван Луцкевіч пражыў усяго 
38 гадоў, але якімі плённымі, напоўненымі справай 
служэння беларушчыне яны былі!

Яркі пасіянарый, асоба, якая 
стаяла ля вытокаў абвяшчэння 
дзяржаўнасці нашай краіны, адзін 
з заснавальнікаў першага белару-
скага выдавецтва і першых бела-
рускіх газет «Наша Доля» і «Наша 
Ніва», чалавек, які «выцягнуў у 
людзі» Янку Купалу (і разам з бра-
там Антонам упершыню вызначыў 
паэта як прарока адраджэння), 
«бацька» віленскай беларускай 
гімназіі (дзе сярод настаўнікаў 
былі Максім Гарэцкі, Адам Стан-
кевіч, Францішак Аляхновіч, а 
сярод вучняў — Наталля Арсен-
нева). Яго шануюць і як збіраль-
ніка беларускіх старажытнасцяў, 
стваральніка беларускага музея ў 
Вільні, археолага...

Дакументы, якія экспанаваліся 
на выстаўках у Дзяржаўным літара-
турным музеі Янкі Купалы і Еўра-
пейскім гуманітарным універсітэце 

ў Вільнюсе, паказвалі лёс выбітнага дзеяча адраджэння, раскрывалі яго не 
толькі як падзвіжніка высокай мэты, але і як простага чалавека, які кахаў, 
пераадольваў цяжкасці, марыў...

Дакумент, які быў прадстаўлены ўпершыню ў Вільнюсе, — выпіска 
з касцельнай кнігі, сведчанне аб хрышчэнні Івана Германа Луцкевіча. 
Наведвальнікі Купалаўскага музея ў Мінску маглі палюбавацца вык-
шталцоным пярсцёнкам, што Іван падарыў нарачонай Юльяне Менке 
(якая так і не стала яго жонкай) — празрысты бірузовы камень у апра-
ве залатога колеру (цяпер — уласнасць нашчадкаў сям’і Луцкевічаў)... 
Сярод іншых прадметаў экспанаваліся ручнік, які Юльяна вышывала 
для каханага ў Вільні; пасведчанне аб адукацыі, якую Іван атрымліваў у 
Пецярбургу (юрыдычны факультэт), ліст Змітрака Бядулі да Івана і Ан-
тона Луцкевічаў, лісты самога Івана, яго запісныя кніжкі, старонкі якіх 
спрэс запоўнены дробным, далёка не самым акуратным почыркам. Гэта 
нататкі Івана Луцкевіча з апісаннем курганоў — ён праводзіў археала-
гічныя даследаванні ў ваколіцах Слуцка і Клецка і, відаць, вельмі спя-
шаўся занатаваць інфармацыю, — чакала праца і адкрыцці!.. (Дарэчы, 
гэта спадчына Івана Луцкевіча, якая цяпер знаходзіцца ў Бібліятэцы 
Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх, нерасчытаная, недаследаваная). 
Іншыя ж дакументы 
распавядалі пра Івана 
як грамадскага дзея-
ча. Сярод іх — Статут 
Беларускага навуко-
вага таварыства; Уні-
версалы аб стварэнні 
Вялікага Княства 
Літоўскага, напісаныя 
на чатырох мовах.

Былі на выстаўцы і 
фотаздымкі экспазі-
цыі, створанай Іванам 
Луцкевічам у тагачас-
най Вільні. А таксама 
замалёўкі экспанатаў 
і іх апісанні. Іван дбаў 
аб папаўненні музейнай 
калекцыі, нават калі за-
хварэў на сухоты: у тэлеграме, якую выслаў Вацлаву Іваноўскаму ў Пе-
цярбург, прасіў звязацца з калекцыянерам з Лондана па справе набыцця 
экспаната. Калі ж стала вядома, што ў Кракаве прадаецца Статут Вялікага 
Княства Літоўскага, — адразу ж нелегальна туды паехаў, рызыкуючы ўсім! 
І купіў!.. Адну з вітрын выстаўкі ўпрыгожваў ручнік, што памятае экспазі-
цыю музея, створанага яшчэ Іванам Луцкевічам.

Зборамі рарытэтаў Івана Луцкевіча узбагаціліся шмат якія ўстановы: 
Бібліятэка Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх, Літоўскі мастацкі му-
зей, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Экспана-
ты разышліся па ўсім свеце. Цяжка пераацаніць і тое, што Іван Луцкевіч 
зрабіў не толькі для Вільнюса, але і для спадчыны ўсяго Вялікага Княст-
ва Літоўскага: калі вежа Гедыміна на Замкавай гары была пад пагрозай 
зносу, ён выратаваў яе, распачаўшы ліставанне з рознымі інстанцыямі.

Сярод арганізатараў выставак у абодвух краінах — грамадская арганіза-
цыя «Беларускі музей імя Івана Луцкевіча» (Вільнюс). Яе сябры на чале з 
дырэктарам Людвікай Кардзіс збіраюць звесткі пра ўсё, што спрычыніла-
ся да дзейнасці музея, створанага Луцкевічам, вяртаюць з невядомасці ў 
тым ліку і тое, што сведчыць пра магутнасць дзяржавы, спадчыннікамі 
якой з’яўляюцца і Беларусь, і Літва.

Яна БУДОВІЧ
Мінск — Вільнюс — Мінск.

Пярсцёнак, які Іван Луцкевіч  
падараваў нарачонай, Юльяне Менке.
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Ручнік, які быў адным з экспанатаў экспазіцыі,  
створанай Іванам Луцкевічам.

Ф
от

а 
Ян

ы
 Б

уд
ов

іч
. 



12 Лiтаратура i мастацтва  № 42   25 кастрычніка 2019

«Алея».

Art-кірунак

Звычайна большасць людзей ідзе пракладзены-
мі шляхамі — так вада ў час дажджоў ці паводак 

імкнецца ва ўжо вымытыя, няхай цяпер і высахлыя 
рэчышчы.

Мастакі не выключэнне.
Авалодаўшы першапачатковым агульным майстэрст-

вам — перадаваць натуру, — яны пачынаюць шукаць 
уласны твар, сваю манеру, «фішку» — гэта можна назы-
ваць па-рознаму, але сэнс адзін: быць адметным, выбі-
вацца з шэрага. І калі гэтыя манера, «фішка» мелі пэўны 
поспех, яны могуць замацавацца за мастаком назаўсёды, 
робячыся, магчыма, выратаваннем для слабых — усы-
пляльнай бухтай у бурлівым моры канкурэнцыі, з інша-
га ж боку — ланцугамі і праклёнам застою.

Рыгору Несцераву такое ніколі не пагражала.
Усур’ёз займацца жывапісам (пасля вучылішча, інстыту-

та, працы манументалістам у мастацкім камбінаце, пасля 
калекцыі лакаў і манументальных работ) ён пачаў даволі 
позна, у сорак гадоў, калі ўжо сфарміраваўся як асоба.

Першыя гады пісаў на кардоне і шмат: нацюрморты, 
пейзажы... І не раскошныя, бліскучыя, багатыя нацюр-
морты паслядоўнікаў маленькіх галандцаў, а бедную 
гародніну з савецкіх крам: моркву, бульбу, капусту, 
цыбулю… Але яны былі напоўнены сваім унутраным 
святлом, па-свойму духоўным жыццём, нечым, што на-
гадвала жыццё савецкай інтэлігенцыі, беднае па форме, 
побыце, але глыбокае і адухоўленае па змесце. Невыпад-
кова амаль уся гэтая калекцыя была распрададзена і ра-
зышлася па ўсім свеце.

У пейзаж Несцерава перайшоў гэткі ж прынцып, тая 
ж аснова, той жа душэўны настрой. Яго прырода не сама 
па сабе, не адчужаная, не аб’ектыўная — яна поўная су-
працьлегласць натуралізму і гіперрэалізму. Прырода на 
пейзажах Несцерава — нібы працяг усё той жа чалаве-
чай душы з бясконцасцю і невычэрпнасцю яе палітры, 
яе сувязей са светам, яе пошукамі, зліццём і барацьбой.

Выстаўка пейзажа Несцерава ў Цэнтральным доме ма-
стака на Крымскім Вале ў 1991 годзе мела неверагодны 
поспех: адгукнуліся журналісты многіх газет. Каб тра-
піць на яе, трэба было гадзіну прастаяць у чарзе. Усё су-
пала: беспрытульная Масква першых гадоў перабудовы, 
тужлівая восень і зіхатлівы, таямнічы, заспакойвальны і 
ў той жа час аптымістычны пейзаж. Бажаство ёсць. Яно 
не пакіне нас. І гэтае бажаство — мастацтва.

Водгукі пісалі на асобных лістах паперы, напрыканцы 
выставы імі можна было напакаваць гаспадарчую сумку.

Здавалася, вось ён, Поспех. Шлях знойдзены, ідзі па ім 
і здабудзеш тое, чаго жадае кожны. Узнагароду.

Але Несцераў адзін з нямногіх, хто, знайшоўшы Шлях, 
ужо занепакоена шукае іншы. Не, пейзаж ёсць і будзе ў 
яго жыцці, але з’явілася і захапіла іншае — відаць, ма-
нументальнае мінулае не давала спакою. Захацелася 
буйных вобразаў, маштабу, падтэкстаў. На гэтым шля-
ху была свая небяспека: адхіліцца ў дыялектыку, у ма-
стацкае рэзанёрства манументалізму. Рызыкаваць, дык 
рызыкаваць. Але і тут адбылося зліццё інтэлектуальнага 
вобраза з найвышэйшым мастацкім узроўнем, з пад-
тэкстам, поўным моцы і глыбіні. Асаблівай моцы, нават 
калі работы «паветраныя». («Пыл стагоддзяў» — пастух 
гоніць статак бараноў каля руін Парфенону, «Сусвет» — 
натхнёны жаночы твар — яднанне свету душы са светам 
космасу, «Конь з жарабём» — бажаство азарае сабою 

ўсіх жывых істот.) А страты ў гэтым выпадку — жыццё. 
Мастака і чалавека.

Асобнае месца займае ў Несцерава калекцыя пас-
тэлей «Адлюстраванні». Пастэль — матэрыял крохкі, 
далікатны. Больш крохкі, чым акварэль. Нібыта пылок 
на крыльцах матылька. Паралельны свет, залюстроўе, 
праламленне рэальнасцей… Святло і поцемкі… «Пас-
тэль» Несцерава складана паказаць гледачу з-за чыста 
тэхнічных, афарміцельскіх цяжкасцей. Але гэты бок яго 
творчасці, гэты яшчэ адзін яго Шлях, чакае сваёй ацэнкі.

Знаёмячыся з творчасцю Рыгора Несцерава, не  
здзіўляешся яго шматгадоваму захапленню філасофіяй. 
З гэтага ракурсу ён разглядаў і гісторыю мастацтва — 
збіраў факты і сістэматызаваў іх.

У 2004 годзе па волі выпадку, а можа, і лёсу, ён, чалавек 
не надта грамадскі, хучэй паглыблены ў сябе, сабраў гру-
пу мастакоў, аб’яднаўшы іх простай назвай «Арцель», і 
пачаў рэгулярна, трацячы на гэта нямала сіл і ўласнага 
часу, арганізоўваць выстаўкі, разгарнуўшы як бы сцяг 
чыстага мастацтва. Для Мінска, хоць і сталічнага гора-
да, гэта было нешта новае. Выстаўкі «Арцелі» карысталі-
ся вялікім поспехам. Гэта быў своеасаблівы эстэтычны 
перформанс. Прайшло пятнаццаць гадоў — цэлае жыц-
цё. У кожнага з мастакоў «Арцелі» — сваё жыццё, 
выстаўкі, праекты, дасягненні, але і цяпер яны, адгукаю-
чыся на заклік Несцерава, гатовы прыйсці і падтрымаць  
яго задумы. І зноў «Арцель» ужо пятнаццаць гадоў з за-
дадзенай ад самага пачатку чыстай нотай — усё ж такі 
мастацтва не на продаж, не на патрэбу, не ў маскульту-
ру — а менавіта мастацтва! Яно было, ёсць і будзе.

За апошнія гады Рыгор Несцераў сабраў, канчаткова 
аформіў і выдаў у Канадзе работу свайго жыцця «Гадзін-
нік чалавецтва».

Дык хто ж такі Рыгор Несцераў? Мастак, гэта зразуме-
ла. Імпрэсіяніст, экспрэсіяніст, эксперыментатар, ра-
мантык, класік? Філосаф, які аперыруе фарбамі? Якому 
стагоддзю ён належыць — ХХ ці ХХІ? І што ён будзе 
рабіць заўтра? Відаць, апошняе пытанне для яго самае 
цікавае, таму што адказ шукае і ён сам.

Паляўнічы як вобраз часта з’яўляецца ў яго карцінах. 
Паляўнічы, які бяжыць за невядомым. Магчыма, гэта 
галоўная філасофія яго мінулага, сучаснасці і будучага.

Алена СМІРНОВА

Восенню ў краязнаўчым 
музеі ў Баранавічах ад-

крылі выстаўку сябра Саю-
за мастакоў БССР і СССР 
Канстанціна Іванавіча Мак-
сімцова «Памяці майстра». 
Выстаўка прымеркавана да 
100-годдзя з дня нараджэння 
творцы. Тут прадстаўлена звыш 
20 графічных і жывапісных ра-
бот аўтара са збору музея, яго 
асабістыя рэчы — узнагароды, 
фотаздымкі, дакументы, якія 
прадставілі родныя мастака.

Канстанцін Іванавіч нарадзіў-
ся ў 1919 годзе ў Гомелі. Яшчэ 
ў родным горадзе ў пачатку  
1930-х гг. пачаў займацца ў сту-
дыі выяўленчага мастацтва. 
Працягваў адукацыю на базе Ві-
цебскага мастацкага вучылішча ў 
знакамітых мастакоў Л. М. Лейт-
мана і І. А. Ахрэмчыка.

Канстанцін Іванавіч — удзель- 
нік Вялікай Айчыннай вайны. 
У пасляваенныя гады прыехаў 
у Баранавічы, дзе з 1945 па 1952 
год быў упаўнаважаным Саюза 
мастакоў БССР па Баранавіц-
кай вобласці. Канстанцін Іва-
навіч шмат зрабіў для развіцця 
культурнага і мастацкага жыц-
ця горада: арганізоўваў работу 
мастацкай школы, прымаў уд-
зел у стварэнні першай экспазі-
цыі Баранавіцкага абласнога 

гісторыка-краязнаўчага музея 
(знаходзіўся ў Слоніме), аказваў 
дапамогу па арганізацыі выста-
вак і сам удзельнічаў у іх.

У 1950—1960-я гады мастак 
напісаў карціны на тэму ад-
наўлення мірнага жыцця, славіў 
працу чалавека: «Дэпо», «Браня-
цягнік на раз’ездзе Хвоева», «Ка-
роўнік», «Электрычка працуе». 
Ва ўласнай творчасці на праця-
гу жыцця Канстанцін Іванавіч 
шмат увагі надаваў гарадскім 
краявідам, хацеў занатаваць усе 
змяненні, якія адбываюцца ў 
знакавай для яго прасторы.

Сёння, дзякуючы работам та-
ленавітага мастака, мы можам 
убачыць горад, якім ён быў дзе-
сяцігоддзі назад. У старым парку 
горада, дзе гучала музыка, яго 
цэнтральныя алеі ўпрыгожвалі 
транспаранты, лозунгі, партрэты 
Леніна і Сталіна. Такім святоч-
ным гарадскі парк намаляваны 
мастаком у 1949 годзе. А вось як 
працаваў майстар над карцінай, 
можна ўявіць дзякуючы эскізам 
і эцюдам, што захоўваюцца ў га-
радскім музеі. Графічныя і жы-
вапісныя работы мастака мелі 
поспех, выклікалі станоўчыя вод-
гукі ў наведвальнікаў выставак, у 
якіх ён удзельнічаў з 1945 года.

Пры жыцці Канстан-
цін Іванавіч правёў адзіную 

персанальную выстаўку ў вы-
ставачнай зале краязнаўчага 
музея ў 1999 годзе (прысвечана 
яго 80-годдзю). На адкрыцці 
выстаўкі мастак падарыў у яго 
фонды дзевяць сваіх лепшых 
карцін. Сярод падараваных ра-
бот вылучаюцца дзве — «Ка-
мень філарэтаў» і «Альтанка». 
Гэтыя палотны распавядаюць 
пра памятныя мясціны з жыцця 
вялікага паэта Адама Міцкевіча, 
які нарадзіўся недалёка ад Бара-
навіч на хутары Завоссе.

На карціне «Камень філа-
рэтаў» экспрэсіўна намаляваны 
велізарны валун, нібы трыбуна. 
Гэты камень стаў месцам першых 
выступленняў маладых сяброў 
Адама Міцкевіча — удзель- 
нікаў таварыства філарэтаў. На 
карціне «Альтанка» — стагадо-
выя ліпы, што быццам растуць 
з аднаго кораня. Яны ўтвараюць 
альтанку, дзе маглі сустракацца 
Адам Міцкевіч і Марыля Вераш-
чака. Якраз гэтыя дзве карціны і 
займаюць цэнтральнае месца на 
выстаўцы «Памяці майстра».

На рэтраспектыўнай вы-
стаўцы дэманструюцца рабо-
ты, напісаныя аўтарам з 1943 
па 1989 год. Цяжка адказаць, 
у якім жанры выяўленчага 
мастацтва падабалася пісаць 
Канстанціну Іванавічу. Яму 

аднолькава добра ўдавалася 
перадаць рысы характару ча-
лавека ў партрэтах і так жа яс-
крава распавядаць на палотнах 
аб прыгажосці роднай пры-
роды. У восеньскіх пейзажах 
мастака шмат святла і паветра. 
У іх сабрана ўся прыгажосць 
вераснёвых і першых кастрыч-
ніцкіх дзён з чырвона-жоўтым 
лісцем, чыстым паветрам і вы-
сокім светлым небам. У рабоце 
«Восеньская пара» зусім няма 
журбы.

У вясновых краявідах майстра 
прыцягвае прырода, якая абуд-
жаецца: вербныя коцікі, далікат-
нае першае лісце і зялёная трава, 
якая прабіваецца на праталінах, 
першыя кветкі, цёплыя сонеч-
ныя промні. Усё знаходзіць вод-
гук у душы аўтара! Ён заўважаў 
гэтыя ператварэнні прыроды і 
імкнуўся захаваць у сваіх рабо-
тах: «Ранняя вясна», «Бярозы, 
асвечаныя сонейкам», «Вясно-
выя бярозкі». Канстанцін Іва-
навіч быў не толькі выдатным 
жывапісцам, але і таленавітым 
графікам.

Простым алоўкам за некалькі 
хвілін напрыканцы 1970 — па-
чатку 1980-х гадоў мастак зрабіў 
замалёўкі будаўніцтва мікрараё-
на «Паўночны». Цікава бачыць 
гэта і ўяўляць, як забудоўваўся 
новы раён. Творца прыкмеціў 
усе змяненні і захаваў для нас на 
паперы.

У горадзе, дзе мастак пра-
жыў 60 гадоў, яго помняць. 
У 2009 годзе да 90-годдзя з дня 
нараджэння Канстанціна Іва-
навіча былі адкрыты выстаўка і 
памятная шыльда на сцяне дома 
№ 14 па вуліцы Царука. У гэтым 
доме размяшчалася майстэрня, 
дзе 40 гадоў працаваў мастак. 
У 2013 г. адна з вуліц горада была 
названа ў гонар Максімцова.

Работы творцы ўпрыгож-
ваюць сцены дзіцячай ма-
стацкай школы ў Баранавічах, 
захоўваюцца ў Нацыянальным 
мастацкім музеі Беларусі, фон-
дах Саюза мастакоў Беларусі,  
Брэсцкім краязнаўчым музеі, 
Магілеўскім абласным мастац-
кім музеі імя П. Масленікава.

Наталля ЯРАШ, фота аўтара

ВЕЧНЫ ПАЛЯЎНІЧЫ. БЕГ ЗА НЕВЯДОМЫМ
Невычэрпная філасофія Рыгора Несцерава

Альтанка Адама Міцкевіча  
і восень, асветленая сонцам
Матывы жывапісу Канстанціна Максімцова  
на выстаўцы ў Баранавіцкім краязнаўчым музеі



13Лiтаратура i мастацтва  № 42   25 кастрычніка 2019 Музыка

Незабыўныя мелодыі вечнасці, 
яркія восеньскія вечары, тале-

навітыя музыканты і спевакі. Усе гэтыя 
складнікі непарыўна звязаныя са зна-
камітым фестывалем мастацтваў «Бе-
ларуская музычная восень», які сёлета 
пачаўся 24 кастрычніка ў Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі. Музычнае свята 
працягнецца ў Мінску месяц — да 30 лі-
стапада. За гэты час госці атрымаюць 
магчымасць трапіць на разнастайныя 
канцэрты (а іх у праграме 25) і атрымаць 
асалоду ад музыкі.

Сёлета Беларуская музычная восень 
адзначае юбілей. Ужо сорак пяты раз 
калектыў філармоніі падрыхтаваў для 
слухачоў праграму, закліканую прадэ-
манстраваць усё багацце і прыгажосць 
сучаснага музычнага мастацтва Беларусі: 
класічную музыку, харэаграфічнае ма-
стацтва, арганную, папулярную музыку 
і многае іншае.

Першай падзеяй, якая адкрыла фе-
стываль, стаў гала-канцэрт да 90-годдзя 
Яўгена Глебава (прайшоў учора ў Вя-
лікай канцэртнай зале). Яўген Глебаў — 
класік беларускай музыкі, кампазітар, 
дырыжор, педагог. Аўтар твораў буй-
ной формы — опер, балетаў, сімфоній. 
Не менш папулярная яго музыка да кі-
нафільмаў, драматычных спектакляў, 
эстрадная. Дзяржаўны акадэмічны сім-
фанічны аркестр Рэспублікі Беларусь пад 
кіраўніцтвам Аляксандра Анісімава ўжо 
на працягу многіх гадоў адзначае юбілеі 
гэтага кампазітара. 90-годдзе таксама не 
стала выключэннем.

— Паколькі адзначаем не першы 
юбілей Яўгена Глебава, не хацелася 
паўтарацца, таму ўзнікла ідэя выканаць  
«Альпійскую баладу» і дзве часткі з 
балета «Мара», — расказаў Аляксандр 
Анісімаў. — Іншы аспект новага по-
гляду на праграму заключаецца ў тым, 
што мы вырашылі выкарыстаць не 
толькі ўласныя творчыя магчымасці 
і сілы, але і прыцягнулі яшчэ два ар-
кестры. Такім чынам, хацелі паказаць 
розны погляд на творчасць Глебава. 

Гэтым разам славуты філарманіч-
ны калектыў выступіў на адной сцэне з 
Прэзідэнцкім аркестрам Рэспублікі Бе-
ларусь (галоўны дырыжор — Віктар Ба-
барыкін), студэнцкім духавым аркестрам 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 
пад кіраўніцтвам Максіма Расохі, узор-
ным хорам старэйшых класаў «Дэцыма» 
Дзіцячай музычнай школы мастацтваў 
№ 10 імя Я. Глебава, канцэртным хорам 
малодшых класаў «Музычныя пацеркі» 
ДМШМ № 10 імя Я. Глебава і ансамблем 
«Мінск-Класік».

Ужо заўтра, 26 кастрычніка, на 
сцэне Вялікай канцэртнай залы 
Белдзяржфілармоніі адбудзецца ра-
мантычнае падарожжа па Францыі. 
Канцэрт «Французскі бульвар» Нацы-
янальнага акадэмічнага народнага ар-
кестра Рэспублікі Беларусь імя Іосіфа 
Жыновіча запрашае наведвальнікаў у 
рамантычнае падарожжа па мелодыях 
стагоддзяў.

— Мне здаецца, што тых, хто пры-
ходзіць на канцэрты ў філармонію, слу-
хаюць вачыма, — дзеліцца Аляксандр 

Анісімаў. — Для іх музыка — таксама 
ўнутраная ілюстрацыя, успамін, магчы-
ма, мара. І гэта ідэальнае ўспрыманне 
музыкі як феномена мастацтва. Менавіта 
для такога глядацкага падыходу мы пра-
цуем і спрабуем паказаць сябе не проста 
артыстамі, музыкантамі, а тымі самымі 
праваднікамі зацікаўленай аўдыторыі ў 
свет іх уражанняў.

Незвычайную праграму 27 кастрыч-
ніка пакажа іспанскі тэатр танца «Paya’s». 
Канцэрт носіць назву «З вытокаў фла-
менка», і замежныя госці прадэманстру-
юць, як развіваўся гэты неверагодны 
танец, дзе палкасць пераплятаецца са 
смуткам. Гэта маляўнічае шоу з удзелам 
найлепшых танцораў і музыкантаў з 
Мурсіі, Мадрыда, Алікантэ. 

Фестываль сёлета парадуе і аматараў 
арганнай музыкі. 29 кастрычніка прой-
дзе канцэрт, які адкрывае арганны сезон 
філармоніі «Прынашэнне Нотр-Даму», 
дзе прагучаць творы С. Франка, К. Сен-
Санса, М. Дзюпрэ ў выкананні заслужа-
най артысткі Расіі Людмілы Голуб. Яна 
падрыхтавала ўнікальную аўтарскую 
праграму, задуманую як акт памяці, 
надзеі і веры ў будучыню найвялікшага 
сімвала французскай гісторыі і культу-
ры — сабора Нотр-Дам. Гісторыка-куль-
турныя карані французскай арганнай 
школы трывала звязаныя з гэтым мес-
цам, вядомым знанымі кампазітарамі 
канца XIX — першай паловы ХХ стагод-
дзяў. Вядучая канцэрта — музыказнаўца 
Вольга Савіцкая. Яна правядзе і другі 
канцэрт з цыкла «Шэдэўры сусветнага 
арганнага мастацтва», які пройдзе 19 лі-
стапада на сцэне Вялікай канцэртнай 
залы. Музыку І. Баха, Ф. Мендэльсона,  
К. Шумана выканае Іаганэс Геферт — 
адзін з вядучых арганістаў сучаснай 
Германіі, прафесар класа аргана і імправі-
зацыі, загадчык кафедры пратэстанцкай 
царкоўнай музыкі ў Дзяржаўнай вышэй-
шай школе музыкі Кёльна. 

— Арганная праграма — вялікі зда-
бытак нашай Беларускай музычнай 
восені, — падкрэслівае дырэктар Белару-
скай дзяржаўнай філармоніі Аляксандр 
Гарбар. — Кожны раз мы заўважаем, як 
менавіта на канцэрты арганнай музыкі 
збіраецца абсалютна розная аўдыторыя: 
як моладзь, так і прадстаўнікі старэйшых 
пакаленняў. Таму сёлета мы падышлі да 
арганізацыі праграмы з вялікай адказ-
насцю. Раней у праграме нашага фесты-
валю было каля 40 канцэртаў, сёлета іх 
25, таму што мы разумеем: да кожнага 
патрэбна вялікая падрыхтоўка. 

У Мінск у межах Беларускай музыч-
най восені таксама вяртаецца невера-
годны віяланчэльны калектыў «Rastrelli 
Cello Quartet», вядомы ў першую чаргу 
дзякуючы спалучэнню жанраў рок і ме-
тал з класічнай музыкай. «Rastrelli Cello 

Quartet» — адзін з самых папулярных вія-
ланчэльных калектываў у свеце. Звычай-
на іх праграмы будуюцца на прынцыпе 
кантрасту дзякуючы спалучэнню класікі, 
джаза, року і іншых жанраў. Канцэрт у 
Беларускай дзяржаўнай філармоніі — 
не выключэнне: для фестывалю квар-
тэт падрыхтаваў асаблівую праграму. У 
першым аддзяленні артысты выканаюць 
класічныя творы, а ў другім звернуцца 
да музыкі кінематографа і многіх іншых 
цікавых музычных эксперыментаў. Кан-
цэрт знакамітага гурта пройдзе 2 ліста-
пада ў Вялікай канцэртнай зале.

Ад харавой музыкі госці Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі змогуць атры-
маць асалоду 17 лістапада ў Вялікай 
канцэртнай зале. Заслужаны калектыў 
Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная ака-
дэмічная харавая капэла Рэспублікі Бе-
ларусь імя Р. Шырмы пад кіраўніцтвам 
дырыжора Вольгі Янум сумесна з ансам-
блем «Камерныя салісты Мінска» пад 
кіраўніцтвам Дзмітрыя Зубава і салістамі 
Дзіянай Трыфанавай (сапрана), Натал-
ляй Акінінай (мецца-сапрана), Юрыем 
Гарадзецкім (тэнар) і Віталём Амбражэ-
вічам (бас) сустрэнуцца на сцэне, каб вы-
канаць творы аднаго з самых знакамітых 
кампазітараў у гісторыі. Вольфганг Ама-
дэй Моцарт ствараў па-сапраўднаму та-
ленавітыя творы, і музыканты гатовыя 
чарговы раз гэта даказаць, выканаўшы 
яго «Сімфонію № 40 соль мінор» і «Рэк-
віем рэ мінор».

— «Рэквіем» Моцарта — вядомы му-
зычны твор, які гучыць па ўсім свеце, але 
ж 17 лістапада гэтая мелодыя прагучыць 
у новай рэдакцыі, — расказаў Аляксандр 
Гарбар. — У свой час, калі Моцарт па-
мёр, яго жонка шмат думала пра тое, хто 
ж зможа завяршыць «Рэквіем». Многія 
кампазітары спрабавалі зрабіць гэта. На 
канцэрце вы ўбачыце, як сучасныя музы-
канты самі адчуваюць музыку Моцарта. 
Тое, што вы пачуеце, будзе адрознівацца 
ад звыклага ўспрымання творчасці кам-
пазітара.

Адной з галоўных падзей для аматараў 
эстраднай і народнай музыкі ў межах фе-
стывалю стане выступленне 20 лістапада 
Пятра Ялфімава. Канцэрт носіць назву 
«Незабыўнае» і прысвечаны 50-годдзю 
заснавання ансамбля «Песняры». Ар-
ганізатар — Нацыянальны акадэмічны 
народны аркестр Рэспублікі Беларусь імя 
І. Жыновіча пад кіраўніцтвам народна-
га артыста Беларусі Міхаіла Казінца. У 
суправаджэнні аркестра Пётр Ялфімаў 
выканае любімыя ўсімі творы, якія па 
праву ўвайшлі ў залаты фонд беларускай 
эстраднай песні.  Прыемным сюрпрызам 
вечара стане і прэзентацыя кампакт-ды-
ска «Падпарадкоўваючыся песеннаму 
дару», у якім сабраны рэдкія музычныя 
запісы Уладзіміра Мулявіна.

У малой канцэртнай зале імя Р. Шыр-
мы гасцей філармоніі 23 лістапада бу-
дуць вітаць музыканты адразу з трох 
краін: Беларусі, Расіі і Даніі. На канцэрце 
выступяць госпел хор «Revelation» пад 
кіраўніцтвам Сафі Хермінд (Данія), госпел 
хор «OpenDoor» (кіраўнік Ніна Елішава 
(Расія)), эстрадны хор «Імправізацыя» 
(Беларусь). Традыцыя харавога спеву ў 
Даніі вельмі старажытная, дацкія хара-
выя калектывы карыстаюцца папулярнас-
цю ва ўсім свеце, і для беларусаў канцэрт  
23 лістапада — унікальная магчымасць 
дакрануцца да тонкага мастацтва.

Разнастайным і цікавым для сапраўд-
ных знаўцаў класічнай музыкі будзе кан-
цэрт 27 лістапада. Абанемент № 4 «Для 
ўсіх!» даўно ўжо стаў візітнай карткай 
Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспу-
блікі Беларусь пад кіраўніцтвам Яўгена 
Бушкова, паколькі ставіць сваёй мэтай 
пазнаёміць з класічнай музыкай як мага 
большую колькасць людзей. Салісты — 
лаўрэаты міжнародных конкурсаў — за-
служаная артыстка Расіі Наталля Труль 
(фартэпіяна), Дзмітрый Хахамаў (скрып-
ка), заслужаны артыст Расіі Кірыл Родзін 
(віяланчэль). Праграма будзе складацца з 
твораў Людвіга ван Бетховена: уверцюра 
для балета «Стварэнне Праметэя», сім-
фонія № 1, патройны канцэрт до-мажор 
для фартэпіяна, скрыпкі і віяланчэлі. 
Гэта толькі першы з трох канцэртаў аба-
немента. Наступныя пройдуць 12 снеж-
ня і 8 красавіка.

Выступіць у межах фестывалю і аркестр 
«Метамарфоза» пад кіраўніцтвам маладо-
га дырыжора Паўла Любамудрава — ад-
зін з самых цікавых сучасных беларускіх 
аркестраў, які часта радуе слухачоў сваімі 
незвычайнымі выступленнямі: музыкан-
ты з аднолькавай лёгкасцю могуць сыг-
раць як з рок-групай, так і выканаць усе 
клавірныя канцэрты Іагана Себасцьяна 
Баха за два дні. Менавіта гэта пачуюць 
госці фестывалю 24 і 26 лістапада на сцэ-
не малой канцэртнай залы Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі. «Метамарфоза» 
выступіць у творчым тандэме з піяністам 
Станіславам Салаўёвым.

Найцікавейшую праграму падрых-
таваў і традыцыйны «фестываль у 
фестывалі» — Міжнародныя вечары 
фартэпіянных дуэтаў «Duettissimo». Гэты 
форум стане юбілейным: ужо пяць га-
доў музыканты з розных краін дэман-
струюць у Беларусі музыку, выкананую 
ў вытанчаным фармаце фартэпіянных 
дуэтаў. Форум якраз завершыць Міжна-
родны фестываль мастацтваў «Белару-
ская музычная восень».

Першы канцэрт пройдзе 28 лістапа-
да на сцэне Малой залы імя Р. Шыр-
мы і будзе аб’яднаны тэмай Другой 
сусветнай вайны. Польскія музыканты 
«Lutoslawskiduo» Эмілія Сітаж і Барта-
ламей Вонсік выканаюць творы Люта-
слаўскага, Дэбюсі і Гарэцкага, якія гучалі 
ў акупіраванай Варшаве, паглыбіўшы 
слухачоў у атмасферу ваеннага часу, калі, 
нягледзячы на ўсе цяжкасці, людзі пра-
цягвалі любіць выдатную музыку. Так-
сама ў малой зале, але ўжо 29 лістапада, 
пройдзе канцэрт, на якім выступяць 
фартэпіянныя дуэты з Расіі і Малдовы. 
Расію прадставяць лаўрэаты міжнарод-
ных конкурсаў Аліна Шарнякова і Каця-
рына Беразань, а Беларусь — народныя 
артысты Малдовы Анатоль Лапікус і 
Юрый Маховіч.

Завершыцца ўсё гала-канцэртам «Бе-
ларускія фартэпіянныя дуэты», які 
пройдзе 30 кастрычніка ў Вялікай кан-
цэртнай зале і стане грандыёзнай па-
дзеяй. Сем фартэпіянных дуэтаў сумесна 
з Дзяржаўным акадэмічным сімфаніч-
ным аркестрам Рэспублікі Беларусь пад 
кіраўніцтвам Аляксандра Анісімава вы-
канаюць творы найлепшых класічных 
кампазітараў.

Вікторыя АСКЕРА

ПАЛІТРА НЕЗАБЫЎНЫХ МЕЛОДЫЙ
Выканаўцы з розных краін свету з’язджаюцца ў Мінск  

на адзін з самых знакамітых фестываляў Белдзяржфілармоніі

«Рэквіем» Моцарта гучыць па 
ўсім свеце, але ж 17 лістапада 

мелодыю пачуюць у новай рэ-
дакцыі. Калі Моцарт памёр, яго 
жонка шмат думала пра тое, 
хто ж зможа завяршыць «Рэк-
віем». Многія кампазітары спра-
бавалі зрабіць гэта. На канцэрце 
вы ўбачыце, як сучасныя музы-
канты адчуваюць Моцарта.
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Гэта гісторыя здарылася 12 гадоў 
таму, але засталася ў памяці. Не толькі 
дзякуючы неверагоднай колькасці 
фантастычных эмоцый, перажытых у 
сталіцы Францыі, не толькі дзякуючы 
сапраўднаму феерверку візуальных 
уражанняў. Але і тым нервовым 
сітуацыям, якія тады падаваліся амаль 
фатальнымі і непапраўнымі, а цяпер 
выклікаюць іронію і лёгкі смех. Зрэшты, 
пра ўсё па парадку.

ІДЭЯ ФІКС
Зразумела, для кожнага адукаванага чалавека, які 

ў школьныя і студэнцкія гады зачытваўся класікамі 
французскай літаратуры, тамамі Гюго і Дзюма, Баль-
зака і Стэндаля, Флабэра і Мапасана, мара самому тра-
піць у Парыж невынішчальная. Гэта летуценне, мроя, 
ідэя фікс. Яна жыве ў табе гадамі. Ну, каму не хацелася 
б падыхаць парыжскім паветрам, пабачыць на ўласныя 
вочы знакамітыя бульвары, плошчы, масты, на якіх і ля 
якіх разгортваецца дзеянне раманаў?

У пэўны момант вырашыла: або гэтым летам усё 
ж такі даеду да Парыжа, або вандроўка не здарыцца 
ніколі! Паралельна ўзнікла ідэя: трэба ладзіць падарож-
жа і для двух сыноў-студэнтаў. Францыя заўжды была 
краінай дарагой. Толькі за музейную картку, якая дае 
магчымасць самому ці групай трапіць без чаргі ў які 
заўгодна музей, кожнаму трэба заплаціць па 40 еўра. А 
калі суму множым на тры?..

Карацей, мы абралі маршрут, які меў назву «Еўра-
пейская класіка» і даваў магчымасць пабачыць чатыры 
сталіцы — Берлін, Амстэрдам, Парыж, Люксембург. 
Ва ўсіх гарадах мы па адным дні, а на сталіцу Фран-
цыі — тры. Не буду распавядаць пра начныя пераезды 
і выдаткі аўтобуснага падарожжа па Еўропе, калі за сем 
дзён праехалі 5 тысяч кіламетраў. Значыць, у сярэднім 
700 кіламетраў за дзень. Калі ў пэўным горадзе шмат 
экскурсій, тады менш. А калі амаль суткі — дарога туды 
і назад, значыць, непараўнальна больш.

Гэта цяпер распаўсюджанай практыкай зрабілі-
ся лаўкосты (танныя авіяперавозчыкі, самалёты якіх 
лётаюць з Вільнюса ці Кіева), браніраванне жылля 
праз сістэму booking. А 10—12 гадоў таму пра іх ніхто 
не чуў. Тады большасць ахвотных падарожнічаць ішла 
ў турфірмы, дзе выбірала маршрут, які адпавядае ін- 
тэлектуальным запытам, а галоўнае — фінансавым маг-
чымасцям.

Хоць турфірма брала на сябе большую частку аргані-
зацыйных клопатаў, часам нервы «гарэлі»-дыміліся і 
тут. Маленькі прыклад. Стаім утрох на пляцоўцы перад 
французскім пасольствам. Чакаем, калі нам вынесуць 
пашпарты з візай.

Выносяць. Аддаюць. Гартаем.
Прастаўлены візы ў пашпарце маім і аднаго з сыноў. А 

трэцяга пашпарта няма. Мо па нейкіх прычынах візу не 
далі? Ніхто нічога не тлумачыць. У галаве круціцца пы-
танне: што рабіць? Калі ехаць удвух, у трэцяга застанецца 
крыўда на ўсё жыццё. Адмовіцца ўсім, не ехаць наогул — 
прападуць грошы за тры турпуцёўкі. Чакаем. Праз паўга- 
дзіны з пасольства вынеслі новы стос пашпартоў. І там — 
о, якое шчасце! — быў і трэці пашпарт з візай. Ура! Едзем 
усе.

СПАЧАТКУ КРЫХУ ЛІРЫКІ
Зразумела, у гэтым падарожжы Парыж падарыў са-

мыя яркія і неспадзяваныя ўражанні. Моцна здзівіла, 
што ўвесь гістарычны цэнтр мае стылёвае адзінства. 
Хоць тут будынкі, узведзеныя ў розны час, якія нале-
жаць да розных кірункаў, — готыка, рэнесанс, ракако. 
У архітэктуры французскай сталіцы пераважаюць бе-
лыя і светла-шэрыя колеры асабнякоў. (Яны пабудава-
ныя з парыжскага вапняку, які здабывалі некалі ў самім  

горадзе.) Эфектна кантрастуюць з імі  
цёмна-шэрыя, амаль чорныя колеры дахаў 
і мансардаў.

У Парыжы нечакана ўсведамляеш, што 
славутая Эйфелева вежа знаходзіцца амаль 
на самым беразе Сены. Ля Эйфелевай вежы 
радасна зелянее Марсава поле.

Славутыя Елісейскія палі — назва пе-
ракладаецца як «райскія палі» — насамрэч 
вялікі зялёны бульвар. Гэта своеасаблівы 
праспект, месца народных гулянняў, су-
стрэчы Новага года. Тут самыя фешэне-
бельныя буцікі, крамы, рэстараны. Каб 
ад’язджаць у прадмесце, дзе мы начавалі, 
аўтобус чакаў нас якраз побач з імі.

Палі даходзяць аж да плошчы Згоды (Пляс 
дэ ла Канкорд), адной з ключавых у горад-
зе. Яна — транспартная «развязка» і яднае 
многія шляхі сталіцы. Працяг плошчы Зго-
ды — сад Цюільры. Услед за ім — сад Ка-
рузель, які адначасова з’яўляецца ўнутраным 
дворыкам Луўра. На тым жа баку ракі — Парыжская 
опера і плошча, якая носіць назву тэатра. Вандомская 
калона і плошча, якая мае тую ж назву. Вышэй на карце, 
а значыць, крыху на поўнач — Манмартр і славутае ка-
барэ «Мулен Руж».

На другім беразе Сены, насупраць Эйфелевай 
вежы, — знакамітая 16-я акруга Парыжа. Некалі пісь-
менніца Тэфі іранічна заўважыла: «Рускія жывуць у 
Парыжы, як сабака на сене». Можна чытаць «Сена» 
з вялікай літары, можна — з малой. Справа ў тым, 
што 16-я акруга — адна з самых дарагіх. Менавіта там 
яшчэ да рэвалюцыі знаходзілася кватэра Дзмітрыя Ме-

ражкоўскага і Зінаіды Гіпіус. (У эміграцыю, 
дарэчы, яны ехалі праз Мінск.) Калі пісьмен-
нікі вярнуліся ў Парыж, рускія эмігранты 
пачалі сяліцца непадалёк ад іх. Таму амаль 
уся першая хваля рускай эміграцыі жыла ў  
16-й акрузе.

Непадалёк ад 16-й акругі — славутая плош-
ча Тракадэра. У канцэртнай зале, якая мела 
такую ж назву, у 1878 годзе падчас Парыжскай 
выстаўкі выконваўся славуты Першы канцэрт 
для фартэпіяна з аркестрам Чайкоўскага. 
Саліраваў Мікалай Рубінштэйн.

Падчас знаходжання ў Парыжы на кожным 
кроку чуеш і бачыш тое, што моцна ўздзей-
нічае на свядомасць і выклікае шмат асацы-
яцый. Напрыклад, мост Згоды пабудаваны з 
камянёў Бастыліі. Вандомская калона адлітая 
з пушак, захопленых французскай арміяй пад 
Аўстэрліцам. І тады ў памяці ўзнікаюць сцэны 
з «Вайны і міру» Талстога.

ПА ДАРОЗЕ Ў ЗАМАК
Але вярнуся да тэмы сваіх нататак. Сёння апошні 

дзень у Парыжы. Шкада, што ўсё незвычайнае так хутка 
заканчваецца! Вечарам выязджаем са сталіцы. Начава-
ваць будзем не ў сваім гатэлі ў прадмесці Парыжа, да 
якога прызвычаіліся, а ў іншым. Ён таксама на тэрыто-
рыі Францыі, але бліжэй да мяжы. Выбіраемся з гатэля. 
Трэба як мага раней трапіць у Версаль, пакуль перад яго 
брамай не сабраўся велізарны натоўп. Бо аб’ект вельмі 
запатрабаваны вандроўнікамі.

Што ведаю пра Версаль? Гэта палацава-паркавы ан-
самбль, былая рэзідэнцыя французскіх каралёў. Цяпер 
цэнтр турызму сусветнага значэння. Палац і парк вакол 
яго ўключаны ў Спіс сусветнай культурнай спадчыны 
ЮНЕСКА. Палац будаваўся пад кіраўніцтвам Людовіка 
XIV, «караля-сонца», таго самага, які дзейнічае ў рама-
не Дзюма-бацькі «Праз дваццаць гадоў». Замак зрабіўся 
помнікам эпохі, архітэктурным і мастацкім увасабленнем 
ідэі абсалютызму. З канца XVII стагоддзя быў узорам для 
парадных рэзідэнцый еўрапейскіх манархаў і арыстакра-
таў. У Версалі нарадзіліся Людовік XV і Людовік XVI.

У час Вялікай французскай рэвалюцыі натоўпы з 
прадмесцяў, а потым і нацыянальная гвардыя з’явіліся 
ў Версаль з патрабаваннем, каб кароль, яго сям’я і На-
цыянальны сход пераехалі ў Парыж. Людовік XVI, 
Марыя-Антуанета, іх сваякі і дэпутаты былі выму-
шаны падпарадкавацца. Пасля значнасць Версаля як 
адміністрацыйнага і палітычнага цэнтра краіны змен-
шылася і болей не аднавілася.

У 1789-м тут прынялі Дэкларацыю правоў чалавека 
і грамадзяніна. Калі добра падумаць, дык малайчына 
«кароль-сонца»!

НА СУСТРЭЧУ  
З МАРЫЯЙ-АНТУАНЕТАЙ

Да Версаля прыязджаем у дзевяць раніцы. Былая ка-
ралеўская рэзідэнцыя знаходзіцца ў прадмесці. Плошча 
перад палацам брукаваная буйнымі камянямі. Уяўляю, 
як звонка цокалі на ёй капыты коняў! Турыстаў няшмат. 
Праз некалькі гадзін мы выходзілі з Версаля, і натоўп зда-
ваўся бясконцым, мо ў дзесяць разоў большым. Велізар-
ны музейны комплекс складаецца з мноства будынкаў. За 
імі — дагледжаны, упарадкаваны сад, алеі, фантаны.

Пры ўваходзе кожны турыст можа ўзяць карту з раз-
мяшчэннем залаў. Можна ўзяць і навушнікі з гідам на 
патрэбнай мове. Падыходзіш да экспаната (яны пазна-
чаны пэўнай лічбай), набіраеш лічбы, нябачны гід тлу-
мачаць: хто, калі, як, чаму? Але па навушнікі — вялікая 
чарга. Шкада часу, таму абыдземся без іх.

Усе подпісы ў Версалі па-французску, дубліравання 
на англійскую няма. Шмат пра што можна здагадацца 
дзякуючы подпісам. Праўда, калі пазначана «Луі ХІІІ» 
або «Луі ХV», не адразу разумееш, што гэта выява Лю-
довіка ХІІІ ці Людовіка ХV, як іх называюць у рускамоў-
ных перакладах. З Марыяй-Антуанетай, Напалеонам 
Банапартам прасцей: іх пазнаць лягчэй. Цікава, што ў 
версальскай экспазіцыі па колькасці пераважаюць па-
радныя партрэты. На другім месцы — скульптуры, на 
трэцім — гістарычныя палотны са шматфігурнымі кам-
пазіцыямі. І, нарэшце, габелены.

Пры ўваходзе і на выхадзе з музея прадаецца неверагод-
ная колькасць друкаванай прадукцыі. Калі гартала адзін 
з альбомаў, прысвечаных палацу, з цікавасцю заўважыла: 
існуе спецыяльны, асобны Навукова-даследчы інстытут 
Вялікага версальскага замка. Не больш і не менш. Існуе на-
ват асобнае выдавецтва Версальскага замка.

ЧАКАЦЬ ЦІ НЕ ЧАКАЦЬ?
Нарэшце мы выйшлі з палаца. Агледзелі што маглі і што 

паспелі. Дзякуй богу, не заблукалі ў лабірынтах яго шы-
коўных залаў, не заблукалі ў парку. Застаецца яшчэ хвілін 
дзесяць да збору і ад’езду групы. Недалёка ад пляцоўкі, дзе 
чакае наш аўтобус, віруе турыстычны натоўп…

Нечакана сын кажа: «Наш фотаапарат перапоўнены. 
Што будзем рабіць?» А там шмат фота, фрагменты ві-
дэа. Самыя цікавыя і адметныя краявіды гарадоў, якія 
ўжо пабачылі, — Берліна, Амстэрдама, Парыжа. Зна-
чыць, далей трэба ці нічога не здымаць, ці сцерці знач-
ную частку таго, што адзнята. Шкада! Вялікіх і ёмістых 
картак памяці для фотаапаратаў тады не існавала. Ніхто 
не ведаў і пра флэшкі. Раптам сын заўважыў у адным з 
бела-сініх паласатых шапікаў (такіх, як у нас на Ждано-
вічах) аб’яву кшталту: «Мы перапішам вашы здымкі з 
фотаапарата на дыск. Кошт 5 еўра». Выдатна!

— Колькі часу зойме? — спыталі, паказваючы на га-
дзіннік.

— Хвілін 5—10, — на пальцах (ці на гадзінніку) па-
тлумачыў гаспадар.

Каб я здагадалася, што далёка не ўсім французам можна 
верыць! Тэхналогія нескладаная: з фотаапарата «карцінкі» 
адпраўляюцца ў камп’ютар, з яго — на дыск. Але перад 
намі ў чарзе — яшчэ некалькі чалавек, якія таксама чака-
юць, пакуль іхнія фота будуць «зліваць» на дыск! Карацей, 
на працягу наступных 20 хвілін я бегала ад палаткі, дзе да 
нас ніяк не магла дайсці чарга, і да аўтобуса, дзе сабралася 
ўся група і чакала толькі нас. Француз, як і раней, ветліва 
ўсміхаўся: маўляў, усё цудоўна і будзе «ок»!

Кіраўніца групы нервавалася. Бо наперадзе — тры 
пункты праграмы, куды мы павінны трапіць: Музей Ра-
дэна, месца пахавання Напалеона і грандыёзны Луўр. 
Час экскурсіі для пэўнай групы прызначаны дакладна. 
Што нам рабіць? І фотаапарат не кінеш ва ўсмешліва-
га француза. Што будзеш разглядаць і пра што ўспамі- 
наць, калі вернешся ў Мінск? І сына-першакурсніка ў 
Версалі аднаго не кінеш. І групу затрымліваць не хочац-
ца. Ніхто не плануе з-за разявак губляць запланаваныя 
пункты праграмы. Падыходжу да кіраўніцы:

— Едзьце. Мы паспрабуем неяк дагнаць! Можа, тут 
усяго 5—10 хвілін засталося?

Жанчына ўздыхнула з палёгкай. Праз дзесяць хвілін 
нам сапраўды аддалі і наш дарагі, любімы «фоцік». І 
злашчасны дыск. Але ўражанні ад наведвання кара-
леўскага палаца зніклі.

І Ў ЯКІ БОК БЕГЧЫ?
А што рабіць далей? Версаль — прыгарад. Як дабрац-

ца да цэнтра? Карты Парыжа засталіся ў сумцы, якая 
ў аўтобусе. Мовы не ведаем, надпісы па-французску, 
па-англійску не дублююцца, ні пра што не гавораць.  

Як мы згубіліся ў Версалі

Версаль.

Парыж. Мост праз Сену.
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Макет палаца Агінскіх у Лучаях.

Помнік Тадэвушу Агінскаму ў Лучаях.

Вандруем з «ЛіМам»
«Мовы вучыць трэба! Трэба вучыць мовы! І з дзяцін-
ства…» — здзекліва гучыць у галаве на розныя лады. 
Добра, што з сабой пашпарты і невялікая сума гро-
шай. Куды ісці, у які бок кінуцца? Галоўнае — трэба 
нагнаць групу. Даруй, Радэн! І ў Напалеона давяд-
зецца перапрасіць за няўвагу да яго асобы.

Калі мы прыехалі ў Францыю, кіраўніца групы 
папярэдзіла: ні ў якім выпадку не губляйцеся і не 
адставайце, іначай давядзецца даганяць на таксі. А 
яно вельмі дарагое. Пасля дзевяці вечара грамадска-
га транспарту амаль няма. Французы рана кладуцца 
спаць. Адрас атэля не ведаю. Калі ён не надта патрэ-
бен, навошта запамінаць?! Кіроўца ведае...

Настрой сапсаваўся канчаткова. А сын толькі смя-
ецца:

— Мама, самае цікавае толькі пачынаецца! Мы 
згубіліся не дзе-небудзь, а ў Версалі. У каралеўскай 
рэзідэнцыі. Будзеш потым успамінаць. І ўсім расказва-
ць. Дзе твой здаровы авантурызм і любоў да прыгодаў?

— Якія прыгоды! У мяне сэрца баліць… Ад страху!
— Якога страху? Слухай, мы не ў пустыні Гобі 

згубіліся, не ў Сахары, не ў саване побач з дзікімі 
звярамі. Горад усё-такі...

Пайшлі шукаць газетны кіёск ці невялікую краму. 
Каб купіць карту Парыжа і прыгарадаў. І спачатку 
зразумець, дзе менавіта знаходзімся і які транспарт 
ёсць недалёка да нас.

Карту купілі. Круцім туды-сюды, уверх-уніз, быц-
цам непісьменныя. Бо літары дробныя-дробныя! Ні-
чога не разбярэш. Зразумелі толькі, што недзе побач 
ёсць прыгарадная электрычка, яна ж лінія метро, 
якая ідзе часам у падземным танэлі, часам наверсе, 
па зямлі. Значыць, трэба шукаць літару «М».

Сустрэлі паліцэйскага, папыталі жэстамі. Махнуў 
рукой убок. Маўляў, ідзіце далей, убачыце. Ідзём, 
круцім галовамі — туды, сюды. Ніякай літары! Шу-
калі такую, як у нас, вялікую і падсветленую. А там 
дробненькая і між лістоты не надта прыкметная. 
Амаль прайшлі, маглі і не заўважыць.

Падземны пераход. Спусціліся, купілі квіткі. Віда-
вочна, тут канцавая станцыя і пасадка на электрыч-
кі. Іх на чыгуначных шляхах стаіць некалькі. Але ў 
якую сядаць? Бачым служачую вакзала, цёмнаску-
рую дзяўчыну ў форме. Пытаемся ў яе, паказваючы 
на электрычку і на карту: маўляў, нам трэба трапіць 
у цэнтр горада. Сядаць на гэтую?

— Уеs, yеs! — кажа.
Але ці зразумела яна нас?! Селі. Вагоны электрыч-

кі знутры вельмі падобныя на швейцарскія вагоны 
рэгіянальных ліній бізнес-класа, якія ў Мінску пус-
цілі нашмат пазней. Утульна. Але свядомасць неяк 
слаба фіксуе гэтую прыгажосць. Цягнік крануўся.

Трымаю ў руках карту прыгарадаў і звяраю тое, што 
напісана на карце, з электронным табло, якое знахо-
дзіцца над дзвярыма вагона, каб зразумець, ці ў той 
бок рухаемся. Калі зрабілася відавочна, што ў патрэб-
ным, была гатовая закрычаць «ура-а!» на ўвесь вагон. 
З мабільніка сына (у яго падключаны sms-роўмінг) да-
сылаем sms-ку кіраўніцы групы: «Едзем электрычкай 
у цэнтр, плануем дагнаць ля Напалеона». Потым яна 
сказала, што пасля sms з палёкай уздыхнула ўся група. 
Бо прыгоды дваіх звычайна моцна ўплываюць на да-
лейшы расклад усіх астатніх.

БЯГОМ — ДА НАПАЛЕОНА!
Але нервовае напружанне ў той момант не знікла. 

Дабрацца да Дома інвалідаў, дзе пахаваны Напалеон, 
на нашай электрычцы немагчыма. Трэба перасесці 
на іншую лінію, на ёй праехаць прыпынак ці два. По-
тым — квартал пехатою. І ўсё ў хуткім тэмпе.

Выйшлі з цягніка, каб перасесці. Але на гэтай стан-
цыі перасякаецца некалькі ліній. Пераходы і пера-
езды паміж імі вялікія, едзеш не пад нахілам, уверх 
ці ўніз (як у мінскім метро), а па гарызанталі. Але мы 
ходзім, як бараны, па коле — два ці тры разы. І ніяк 
не можам знайсці паварот на сваю станцыю! Выля-
таем з метро і мчым бягом па парыжскім бульвары. 
Думаю, так хутка мы не бегалі ніколі.

Калі нарэшце ўбачылі сваю групу, якая спускала-
ся з прыступак Дома інвалідаў у кірунку аўтобуса 
(для іх экскурсія закончылася), — гэта былі хвілі-
ны шчасця. Нарэшце! Гармонія паміж навакольным 
светам і людзьмі, якія згубілілся ў Версалі, адноўле-
на. Паколькі да ад’езду яшчэ пяць—дзесяць хвілін, 
кіраўніца дазволіла нам агледзець месца апошняга 
спачыну Напалеона. Зноў пашанцавала. У аўтобусе 
нас сустракалі ледзь не апладысментамі. Як герояў. 
І кожны другі цікавіўся са спачуваннем: «Вам таксі 
давялося браць?»

— Не, навошта?! Электрычкай. Так танней...
Яшчэ некалькі гадзін не магла прыйсці ў сябе. 

Якое шчасце адчуваць сябе абароненым, упэўненым! 
Унутры грамады, няхай і часовай, а не сам-насам з 
невядомасцю. У структураванай, а не хаатычнай 
прасторы.

У той жа дзень нервы гарэлі яшчэ раз, калі сын 
згубіўся, цяпер ужо ў самім Парыжы, па дарозе ад зна-
камітага сабора Нотр-дам да кавярні на вуліцы Рывалі, 
дзе мы звычайна вячэралі. І не адказваў на маю эмацы-
янальную sms з трыма пытальнікамі «Ты дзе???»

Таццяна МУШЫНСКАЯ, фота аўтара 
і з сайта Версальскага палаца

Сонечныя дні — найлепшы час 
для падарожжаў. А вандроўкі з 
краязнаўцамі, сябрамі і заўзятымі 
прыхільнікамі Маладзечанскага 
мясцовага дабрачыннага фонду 
“Нашчадкі М. К. Агінскага” заўжды 
ператвараюцца ў пошукавую 
экспедыцыю, поўную прыгод, якія 
фантастычным чынам пераносяць у 
мінуўшчыну. І, здаецца, не аўтобус вязе 
нас старым гасцінцам, а фурманка князя 
Агінскага коціцца па бруку Вялікага 
Княства Літоўскага. Абапал шляху 
ўзнікаюць мураваныя ды драўляныя 
сведкі багатай гісторыі краю.

Фонд быў створаны нераўнадушнымі маладзечан-
цамі, якія часцяком наведваліся ў занядбаны палаца-
паркавы комплекс у Залессі. Пасля рэстаўрацыі палаца 
і адкрыцця там музея М. К. Агінскага дзейнасць фонду 
не прыпынілася, а набыла новыя напрамкі ў папуля-
рызацыі культурнай спадчыны дзяржаўнага дзеяча 
і кампазітара. Цяпер сябры фонду вядуць пошук ін-
шых мясцін, якія належалі князям Агінскім, дзеля ад-
наўлення згадак пра асветніцкую дзейнасць слыннага 
роду, захаванне памяці пра гісторыка-культурныя 
помнікі.

Вось і чарговая паездка. Гэтым разам шляхі-дарогі 
вялі нас на Віцебшчыну. Краязнаўца і даследчык спад-
чыны князёў Агінскіх Валерый Бурэнь, які стаў нашым 

гідам, мае звесткі больш як пра сорак палацаў гэтага 
роду на тэрыторыях былога Вялікага Княства Літоўска-
га і Рэчы Паспалітай. Некаторыя будынкі Агінскія 
набывалі, шмат узводзілі новых або перабудоўвалі. 
Найбольш з архітэктурнай спадчыны захавалася ў су-
часнай Літве. А якія рарытэты ёсць на Віцебшчыне і 
менавіта на Браслаўшчыне і Пастаўшчыне?

Першым пунктам, дзе мы прыпыніліся, сталі Лучаі. 
З Агінскімі звязаны «залаты век» гэтага паселішча. Тут 
была любімая рэзідэнцыя княгіні Эльжбеты Агінскай, 
якой Міхал Клеафас даводзіцца ўнучатым плямен-
нікам. Уражвае ўзнёслай прыгажосцю трохнефавая 
крыжова-купальная базыліка, якую пачынала буда-
ваць княгіня Эльжбета, а завяршыў яе брат Тадэвуш 
Агінскі. У гонар Святога Тадэвуша ў 1777 годзе храм і 
быў асвечаны.

Аўтарам праекта лічыцца італьянскі архітэктар 
Карла Спампані, які на той час выкладаў архітэктуру 
ў Віленскай акадэміі езуітаў. Што да мецэнацкай дзей-
насці гаспадыні Лучаяў, то яна вядома як апякунка ўні-
версітэта ў Вільні, а яе імя занатаваў Адам Міцкевіч у 
паэме “Пан Тадэвуш”. Адзін з герояў твора распавядаў 
пра гады свайго навучання ў Віленскай езуіцкай ака-
дэміі:

“…Я сам у курсе
Астранамічных ведаў быў у бурсе
Галоўнай школы ў Вільні.
Там за сродкі Пузынінай, багатай патрыёткі,
Мы мелі тэлескоп (усе выдаткі
Былі збалансаваны за падаткі
З двухсот двароў халопскіх — з рук у рукі),
падтрымлівала пані храм навукі”.
На жаль, не захаваўся ў Лучаях шыкоўны палац  

Эльжбеты Пузыны. Але на тэрыторыі касцёла ў цэн-
тры штучнага вадаёма знаходзіцца яго макет. Уну-
транае ўпрыгожванне храма ўражвае трохмерным 
фрэскавым роспісам — гэта так званы грызайль, які 
імітуе скульптурную лепку.

Калі з Лучаямі ўсё зразумела, то якія адносіны 
да князя Агінскага мае гаспадар палаца ў Паставах  

Канстанцін Тызенгаўз? Валерый Бурэнь лёгка зна-
ходзіць тлумачэнне. Пасля вяртання з вымушанай 
эміграцыі Міхал Клеафас Агінскі актыўна працягвае 
займацца грамадскай дзейнасцю. Яго абіраюць гана-
ровым сябрам Віленскага ўніверсітэта. А ў 1818 годзе 
Міхал Клеафас, з клопатам пра адукацыю маладога 
пакалення, засноўвае ў Вільні друкарскае таварыства, 
мецэнатам якога быў у тым ліку і Канстанцін Тызен-
гаўз.

Грандыёзны палац у стылі класіцызму пачаў буда-
ваць у Паставах граф Антоній Тызенгаўз, а завяршыў 
блізкі нашчадак Канстанцін, вядомы арнітолаг. Па 
згадках мемуарысткі Габрыэлы Пузыны, сваячніцы 
Тызенгаўзаў, паўночная частка палаца не была заселе-
ная, бо там знаходзіўся арніталагічны музей і карцін-
ная галерэя. Сёння музейная экспазіцыя знаходзіцца ў 
падвальнай частцы палаца, а ў будынку размяшчаецца 
бальніца.

Трэці адметны пункт нашага падарожжа — Дрысвя-
ты. Вёска знаходзіцца ў маляўнічых азёрных мясцінах 
на самай мяжы з Літвой. Каля праваслаўнага Петра-
паўлаўскага храма нас сустракае настаўніца гісторыі 
і заўзятая краязнаўца Эмілія Шавела. Як і Валерый 
Бурэнь, яна на ўласныя вочы бачыла дакумент, які 
можа быць доказам таго, што гэтая мясцовасць у свой 
час належала князю Міхалу Клеафасу Агінскаму. Ад-
нак пакуль ні ў Пастаўскім краязнаўчым музеі, ні ў ін-
шых архівах, куды звярталіся нашы гіды, не знайшлі 
нават копіі дакумента, дзе згадвалася мястэчка Дры-
святы ў дачыненні да Міхала Клеафаса. Вядома толькі, 
што падчас паўстання Тадэвуша Касцюшкі тут дзейні-
чаў атрад, узброены Агінскім. Пакуль застаецца толькі 
чакаць адказу з Літвы, дзе, магчыма, ёсць звесткі пра 
ўладара Дрысвятаў першай паловы ХІХ ст.

Тым часам Эмілія Лявонаўна запрашае нас наведаць 
незвычайны і вельмі ўтульны драўляны касцёл свято-
га Пятра і Паўла, пабудаваны без адзінага цвіка. Гэты 
архітэктурны помнік узведзены на ўзгорку, з якога ад-
крываецца цудоўны від на навакольныя азёры, выспу 
Замак, дзе захаваліся земляныя валы, а ў паўночнай 
частцы — каменны крыж ХVІ стагоддзя. Пра востраў 
ходзіць шмат паданняў. Эмілія Лявонаўна расказала, 
што разам з вучнямі ладзілі раскопкі і нават знаходзілі 
старажытныя рэчы! Але клад, пра які распавядаюць 
легенды, так ніхто і не знайшоў.

Прагуляўшыся па парку апошніх гаспадароў 
Дрысвятаў баронаў фон Гільдэнбантаў, накіроўваемся 
ў беларускую турыстычную Мекку — Браслаў. Шы-
коўны выгляд адкрываецца з Замкавай гары, на якой 
некалі стаяў замак, яго руіны захоўваліся да канца 
ХVІІІ стагоддзя. Цяпер тут толькі драўляныя скуль-
птуры міфічных істот і памятны знак з гербам горада. 
На самым высокім месцы ўздымаецца помнік — магіла 
доктара медыцыны, грамадскага дзеяча Станіслава 
Нарбута, якога шанавалі мясцовыя жыхары, а ён быў 
улюбёны ў гэтыя каларытныя мясціны.

Вядома ж, вандроўка не абмежавалася толькі трыма 
галоўнымі мясцінамі, таму што Браслаўшчына — цэнтр 
выдатных гісторыка-культурных і архітэктурных пом-
нікаў. Тут захаваліся найпрыгажэйшыя на Беларусі 
храмы. Напрыклад, у Слабодцы знаходзіцца помнік 
архітэктуры неараманскага стылю — касцёл Божага 
промыслу — самы незвычайны па смеласці роспісу і 
каляровай гаме ўнутранага аздаблення. А ў Відзах — 
адзін з самых высокіх у нашай краіне — манументаль-
ны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. У 
вёсцы Опса — касцёл Святога Яна Хрысціцеля на ма-
ляўнічым беразе возера.

Ала КЛЕМЯНОК, фота аўтара

У  пошуках  рарытэтаў   
ад  князёў  Агінскіх
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Навукоўцы даказалі: спевы станоўча ўплываюць на працу 
мозга і іншых органаў, аказваюць не толькі псіхалагічны эфект, 
але і аздараўляюць арганізм, паляпшаюць самаадчуванне, 
развіваюць памяць. Толькі ўявіце: у даўнія часы спявачкі ведалі 
па некалькі соцень песняў, іх тэксты нідзе не запісваліся, а 
спяваць ледзь не кожную з іх можна было толькі пры пэўных 
абставінах, у пэўны час года і падчас пэўнага свята.

Як арыентаваліся ў такім бясконцым моры і запаміналі? Дасведчаныя спявачкі ка-
жуць: каб запомніць, песні паўтаралі шмат разоў. А ўспаміналі іх, калі рыхтаваліся 
да пэўнага свята, прыбіралі ў хаце, наводзілі парадак у гаспадарцы, разам з гэтым з 
«архіва памяці» паступова аднаўлялі тэксты і мелодыю.

Думаецца, невыпадкова ў нашы дні надзвычай папулярнымі становяцца заняткі 
тэрапіі голасам, а сустрэчы «Спеўнага сходу», падчас якіх усе гуртам спяваюць 
народныя песні, збіраюць усё больш удзельнікаў. Так, менавіта ўдзельнікаў, бо 
сцэны традыцыйная культура не прадугледжвае, тут кожны — непасрэдны ўд-
зельнік. Дзіўна, але сорам кудысьці знікае, і нават тыя, хто ніколі не спрабаваў 
спяваць, актыўна далучаюцца да грамады. Ды і спецыялісты кажуць: спяваць 
можа кожны.

Вялікі пласт спеўнай спадчыны беларусаў складаюць песні бяседныя, што спявалі-
ся на святы, калі за адным сталом збіраліся сваякі, сябры і суседзі.

Ой, ды ў нашым сяле
Свадзьба будзе. Гэй! Гэй!
Камар муху сватаць будзе. Так!

Менавіта такім песням прысвечаны новы выпуск праекта Tradycyja. Тут сабраныя за-
пісы з архіва Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі і запісы 
з прыватных архіваў вядомых даследчыкаў традыцыйнай культуры беларусаў Таццяны 
Песнякевіч і Ірыны Мазюк. Ёсць і некалькі песень з архіва паэта Сяргея Панізніка. Аўта-
рам і кіраўніком праекта з’яўляецца музыка, лідар гурта Vuraj Сяржук Доўгушаў.

Перад намі — сапраўды комплекснае выданне, што змяшчае дыск з запісамі і паў-
навартасную кнігу-альбом. Сюды ўвайшлі тэксты песень, расповед пра тое, дзе, калі 
і кім яны былі запісаныя, і — што надзвычай важна — названыя імёны выканаўцаў. 
Многіх з іх ужо няма на гэтым свеце, але галасы гучаць… А іх вочы пазіраюць на нас 
з архіўных фотаздымкаў, што аздобілі выданне.

Пра што спявалі нашы продкі пад чарачку? Мноства песень выконвалася на вя-
селлі і радзіны. Радаваліся нараджэнню дзіцяці, услаўлялі багаты стол і шчодрых 
гаспадароў. Пад чарачку апавядалі пра сямейныя адносіны, жыццё ў няроднай сям’і, 
жосткага мужа, злую свякроў, смутак па родным доме. Спявалі пра развітанне з бес-
клапотным жыццём, велічалі маладых, жартавалі з гасцей вяселля.

Важнай падзеяй у жыцці нашых продкаў быў кірмаш. Гэта не толькі месца, дзе 
можна прыдбаць-прадаць рэчы, жывёлу, лішкі ўраджаю, але і сапраўды павесяліцца, 
пазнаёміцца з будучым мужам / жонкай, трапіць у розныя нечаканыя прыгоды. Таму 
невыпадкова, што ў асобную групу бяседных песень вылучаюць кірмашовыя.

Як пайшоў я на базар
Люльку купаваці,
Найшоў люлечку чырвону, —
Не з кім таргаваці.
Хочаце мець добрую памяць і ўстойлівую псіхіку? То спявайма разам!

Марына ВЕСЯЛУХА

Выходзіць з 1932 года
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Уславім багаты стол і шчодрых гаспадароў
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