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«ПЕСНЯ» Ў РАЗВІЦЦІ

Месяц «наехаў» на Сонца

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Песня года», «кампазітар года», «паэт-песеннік»... Пакуль кожны
жыхар нашай краіны сам для сябе вырашае, хто лепшы. Але ўжо
з 2012 года ў Беларусі з'явіцца «Нацыянальная музычная прэмія ў
галіне эстраднага мастацтва».
Лепшых з эстрадных вызначаць на конкурснай аснове. І можна сказаць — у нас на вачах. Таму што арганізацыяй конкурсу будзе займацца
Міністэрства культуры разам са «Сталічным тэлебачаннем». Гэта значыць, мы пабачым і пачуем песні, якія ствараюцца ў краіне айчыннымі
музыкамі. Гэты конкурс, хоць і накіраваны на непасрэдных слухачоў і
аматараў песень, але заснаваны ён у тым ліку і дзеля таго, каб прасоўваць творчасць беларускіх эстрадных выканаўцаў, каб павышаць
аўтарытэт айчынных аўтараў: паэтаў і кампазітараў. Удзел у конкурсе
возьмуць творчыя праекты, рэалізаваныя ў галіне эстраднага музычнага
мастацтва. Адлік пачынаецца з Новага года. Але арганізаваць конкурс
збіраюцца ў тры этапы.
На першым этапе публікуецца анонс конкурсу ў сродках масавай інфармацыі і фарміруецца адборачная камісія. Яна, вывучыўшы прынятыя творчыя праекты, вырашае, якія канкурсанты прымаюць удзел у намінацыях,
пазначаных для інтэрактыўнага галасавання. Інтэрактыўнае галасаванне
ажыццяўляецца ў эфірах радыёвяшчання або на сайтах FМ-станцый. Хто з
выканаўцаў канкрэтна будзе вылучаны для ўдзелу ў другім этапе конкурсу,
будуць паведамляць сродкі масавай інфармацыі ці сайты арганізатараў
конкурсу.
На другім этапе адсочваць працы канкурсантаў пачне экспертны савет з ліку дзеячаў культуры і мастацтва, прадстаўнікоў сродкаў масавай
інфармацыі. Пераможцамі ў намінацыях з'яўляюцца канкурсанты, якія
набралі найбольшую колькасць балаў па дзесяцібальнай сістэме па выніках галасавання экспертнай рады.
Канкурсанты, якія праходзяць на другі этап конкурсу, прымуць удзел
у заключным гала-канцэрце. Вось падчас яго і вызначацца пераможцы
— шляхам адкрытага галасавання экспертнага савета і арганізаванага
інтэрактыўнага галасавання. Пераможца атрымае прыз, які стане сімвалам конкурсу, дыплом лаўрэата і грашовую прэмію. Але найбольшая
ўзнагарода для выканаўцы — тое, што рэальна дапамагае «раскруціцца». Тут найбольш пашчасціць параможцы ў намінацыі «Лепшая песня
года»: ён атрымае сертыфікат на стварэнне музычнага кліпа. Але падчас
конкурсу будуць вызначацца «Лепшы выканаўца», «Лепшы калектыў
выканаўцаў», «Адкрыццё года», «Лепшы кампазітар», «Лепшы паэт-песеннік», «Лепшы прадзюсар». Не забудуць і карыфеяў сцэны, таму што
адна з прэмій уручаецца «За ўклад у развіццё беларускай эстрады».
Ларыса ЦІМОШЫК.

Жыхары Беларусі не былі пазбаўлены магчымасці
назіраць учарашняе сонечнае зацьменне.
Паміж дзесяццю і адзінаццаццю гадзінамі раніцы,
нягледзячы на воблачнасць і нават хмары,
у многіх куточках краіны ўсё ж можна было
ўбачыць гэтую рэдкую нябесную з'яву.

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП
СЕРАДА, 5 СТУДЗЕНЯ
Сёння можна займацца пытаннямі, якія патрабуюць умення знаходзіць
агульную мову з навакольнымі. Не
адмаўляйцеся ад зносін і стварайце
самі падставы для сустрэч. Паспяховымі будуць гаспадарчыя справы.
ЧАЦВЕР, 6 СТУДЗЕНЯ
Ёсць магчымасць добра адпачыць. А вось вандраванне па крамах з-за адсутнасці пачуцця меры
можа зрабіць вялікую дзірку ў сямейным бюджэце, так што ад шопінгу лепш адмовіцца.

ПЯТНІЦА, 7 СТУДЗЕНЯ
Паспяховымі будуць усе справы,
якія патрабуюць рашучасці, энергічнасці і канцэнтрацыі. Эмацыйны
фон чакаецца спакойным і прыемным. Рэкамендуецца актыўны адпачынак, паездкі і забавы.
СУБОТА, 8 СТУДЗЕНЯ
Спрыяльны час, каб заняцца выхаваннем пачуцця цудоўнага ў сабе. Паспрабуйце нікуды не імчацца,
стрымліваць свае парывы і не рабіць сур'ёзных крокаў без стараннага і ўсебаковага абдумвання.

Абрагам Налівай спявае ў мінскай сінагозе на вуліцы Даўмана.

А

БРАМ Налівай (Анатоль Наліваеў) — і спявак, і мастак у адной асобе. Ён адраджае старадаўнія яўрэйскія спевы пачынаючы ад XV стагоддзя. Спяваць
падпольна вучыўся ў славутага Міхася Забэйды-Суміцкага ў Празе. А ў 1945
годзе Абрам-Анатоль замалёўваў Мінск — што было строга забаронена. Сёння,
5 студзеня, а 18.30 Абрам Налівай дае канцэрт у Мінскім яўрэйскім абшчынным
доме (Харужай, 28). Але нават калі вы туды не паспееце, паслухайце, што гаворыць гэты 79-гадовы паважаны чалавек.
славуты спявак, які жыў у Празе. Пачуў,
«Я папутна скончыў
зацікавіўся, хто гэта там спявае беларусПражскую кансерваторыю
кія песні. Мы з ім пазнаёміліся. І я ў яго
ў Забэйды-Суміцкага!»
фактычна скончыў вакальнае аддзялен— Дык што такое кантарскія спевы? не Пражскай кансерваторыі. Папутна. То
Адкуль яны? Якую гісторыю маюць у бок, дыплома я не меў, бо не паступаў, не
Беларусі?
здаваў іспыты, а проста наведваў заняткі.
— Усе ведаюць песні Ісака Дунаеўска- З пяці гадоў жыцця там 4 гады займаўся
га. А хто такі Дунаеўскі? Яго бацька і дзед ў Мэтра. Па вяртанні апынулася, што дра— сусветнавядомыя кантары, выхадцы з матычны тэнар быццам бы і патрэбны, адБеларусі. І па-сапраўднаму запісваць ту- нак у Оперны тэатр трэба было ісці на 110
тэйшую кантарскую музыку сучаснымі но- рублёў, а мяне ўзялі ў мастацкі камбінат
тамі пачаў менавіта дзед Дунаеўскага і яго на 500 рублёў!..
паслядоўнікі. Такім чынам, у XVІІІ-XІX ста«З Вагнерам мы ездзілі
годдзі была запісаная музыка ІІ-ІІІ стагодна падпольныя кантарскія
дзяў, захаваная ў памяці пакаленняў. Бо
кантарская музыка — гэта музыка, якую
канцэрты ў Маскву»
спявалі «ў часы Торы». Яўрэйскі алфавіт
— Вы нарадзіліся ў Рагачове. А поад пачатку складае 22 літары. І, што цікава, тым была гісторыя цудоўнага ўратаванкожная літара «агучана» Усявышнім. Гуслі ня з гета. Як так атрымалася?
Давыда таксама былі з 22 струн. І кантар— Мой бацька быў «папоўскае атродская музыка — адтуль! На Беларусі гэта дзе». Самі разумееце, як да такіх ставіліразвіваецца з ХІІІ стагоддзя. Для яўрэяў ся ў краіне ваяўнічага атэізму. Ён сам са
тут былі найлепшыя ўмовы для малітвы, Шклова, з Рыжкавіч, але паехаў у Рагадля стварэння сінагог. І яны сюды прывезлі чоў зарабляць сабе «пралетарскую біяўсю старадаўнюю культуру і яе захоўвалі графію», рабіць бондарам. Калі ён жаніўся
на маёй маці, то маці паставіла ўмову, каб
надзвычай строга!
— Гэта выключна рэлігійная музыка? мне на восьмы дзень абразанне зрабілі! Яе
— Гэта музыка сінагогі і вакол сінагогі. бацька быў забіты бальшавікамі, ён быў
Напрыклад, вечар суботы. А потым пасля вядомы гандляр у Рагачове. Я нарадзіўся ў
вечара суботы ідзе вячэра. А на вячэры 1931 годзе ў Рагачове, а ў 1935 мы выехалі
гэтыя намоленыя людзі, кантары, маглі за- адтуль у Мінск. Бацьку запрасілі на піўзаспяваць ужо нешта народнае. Але ў тых жа вод стварыць бандарны цэх — па вырабе
традыцыях, у тым жа стылі. Па гуках яна бочак. Дарэчы, яго сапраўднае прозвішча,
ішла ад гэтых 22 літар, самі літары дыкта- і дзеда, было Налівай. А ён сабе запісаў
валі гэтую музыку. Гэта — не цяперашняя Наліваеў, каб больш па-пралетарску было.
папса... Тая музыка, нават народная, яна І пачалася вайна. Маці нас сабрала, і мы
хацелі да яе сястры ў Маскву з'ехаць. Але
ўсё адно ішла ад малітваў.
— А спевы гэтыя на ідыш ці на іў- атрымалася так, што маю сястру бацька
перад самай вайной завёз да сваіх бацькоў
рыце?
— У сінагозе — на іўрыце, як напісана
ў Торы. А народныя спевы — яны ўжо на
народнай мове свайго часу, на ідыш.
— Адкуль у вас талент і імпэт да аднаўлення кантарскіх спеваў?
— Ад 1946 года я працаваў у халтурнай
яўрэйскай малярнай брыгадзе. Але гэта
былі майстры добрага складу! У 1960 годзе
было вырашана паслаць кагосьці на Вышэйшыя курсы рэстаўратараў. Для гэтага
трэба было здаць «малюнак». А я з 1945 года займаўся ў мастацкай студыі Каткова. І
адзін толькі я здаў! Паехаў. Вучыўся ў пражскіх майстроў. Яны рэстаўруюць жывапіс,
а я вучань у іх. І вось яны мне кажуць: «А
ты ж з Беларусі? Дык заспявай нам якіх
беларускіх песень!..» Я стаў спяваць. А Дамініканскі касцёл, ацалелы ў час вайны
міма праходзіў Міхал Забэйда-Суміцкі, наш і зруйнаваны пазней. Малюнак 1945 года.

ТУЛЬСКІ ЦУД
Алесь незвычайны чалавек па
некалькіх прычынах.
Па-першае, аднойчы ён сам
прос та за ці ка віўся бе ла рус кай
культурай, сам вывучыў нашу мову
і цяпер не толькі свабодна размаўляе на ёй, але і займаецца літаратурнай творчасцю. Што, зрэшты,
не перашкаджае яму быць «камп'ютарным геніем і маньякам».
Па-другое, ён, папросту кажучы, тэхнар — вучыцца ў Тульскім
дзяржаўным універсітэце на інжынера-сістэматэхніка. Але Алесь не
просты тэхнар, а рускі тэхнар, які
страшэнна цікавіцца беларускай (і
не толькі, вядома) літаратурай.
Па-трэцяе, Алесь тэхнар, які
піша цудоўныя вершы на розных
мовах, вельмі сталыя і пранікнёныя, нехарак тэрныя для свайго
ўзрос ту (акурат як Багдановіч!);
займаецца літаратурнымі перакладамі з англійскай і рускай на
беларускую; сябруе з сучаснымі
беларускімі пісьменнікамі, друкуецца ў беларускіх выданнях, чытае
нашы часопісы і газеты (у тым ліку і «Звязду!»), перамог у шэрагу
розных літаратурных конкурсаў і
піша артыкулы для беларускай Вікіпедыі.
Нягледзячы на сваю апантанасць беларушчынай, Алесь ні разу
яшчэ не быў у Беларусі. Але вельмі
марыць. І калі б з'явілася магчымасць пераехаць да нас і стаць беларускамоўным камп'ютаршчыкам
з мноствам літаратурных хобі, то
ён з асалодаю пагадзіўся б і нават
перавёз з сабой бацькоў.
Алесь — гэта надзея Беларусі.
Так, менавіта надзея (кожны хай
напоўніць яе сваім зместам і сэнсам). Надзея, без перабольшванняў і пафасу. Бо хіба гэта не цуд,
не дзіва, не падарунак лёсу і не
сведчанне таго, што беларуская
культура ўнікальная, цікавая і не
горшая за іншыя, калі нейкі абсалютна старонні чалавек зацікавіўся нашай сціплай і багатай, напаўстрачанай і сучаснай, мілагучнай
і кідкай мовай і літаратурай! Мне
здаецца, што гэта выдатны стымул і прыклад для беларусаў: калі
ўжо рускія пачынаюць размаўляць
па-беларуску, дык і нам трэба неяк
не адставаць! Згодныя?!
Мы з Алесем пазнаёміліся праз
агульных сяброў у інтэрнэце. Кіберпрастора — страшэнная сіла,
але яна цалкам падпарадкоўваецца агульнавядомай мудрасці, якая
мае шмат фармулёвак, але гучыць
прыблізна так: «Свет маленькі,
сустрэнемся за паваротам!». У
інтэрнэце таксама ўсе шчыльна
звязаны. Так і я аказалася звязанай з Алесем. Мы «сябруем»
у сацыяльных сетках і перапісваемся ў папулярным ЖЖ (Жывым
Журнале — Lіve Journal, адным
з самых папулярных бясплатных
інтэрнэт-сэрвісаў для дзённікаў і

Кантар і мастак Абрам НАЛІВАЙ:

у Рыжкавічы. І мы паехалі праз Магілёў,
каб яе забраць, і нас нагналі немцы. Калі
немцы ўвайшлі туды, праз тыдзень сабралі ўсіх яўрэяў у Рыжкавічах у гета, а яшчэ
праз тыдзень расстралялі... Маму спачатку не схапілі, але нейкая суседка падказала немцам. Так і мы апынуліся ў гета.
Уратаваў нас дзед, які быў праваслаўным
святаром, пакуль не прыйшлі камуністы —
служыў у Шклове. Яго чамусьці называлі
сярод людзей «поп-маслёнка». Дзед прыдумаў план. У 20-я гады з нямецкага палону прыехаў сусед, прозвішча Кавалькоў. І
дзед аформіў маму як Кавалькову Агаф'ю
Кузьмінічну. Апрануў расу, крыж і панёс
гэты дакумент да нямецкага каменданта.
Пераканаў іх, што нас схапілі памылкова,
бо «бальшавіцкія агітатары агаварылі ягопапа, і гэтых людзей таксама». Нас адпусцілі — а літаральна праз паўгадзіны гета
цалкам расстралялі... Мы так і не змаглі
атрымаць дакументаў аб знаходжанні ў
гета, бо яно існавала ўсяго тыдзень...
— Значыцца, спяваць прафесійна вы
пачалі ў 1960-х гадах, калі вучыліся ў
Забэйды-Суміцкага. А калі пачалі кантарскія спевы выконваць?
— Гэта было ў малярнай брыгадзе, дзе
са мной побач працаваў былі віленскі кантар, які скочыў Еўрапейскую кантарскую
акадэмію. Ён сябраваў з кампазітарам
Генрыхам Вагнерам. А Вагнер у свой час
быў канцэртмейсцерам у сусветнавядомага кантара Кусевіцкага ў Варшаве. Мы
пазнаёміліся і з Вагнерам, ён даваў мне
ўрокі. З Вагнерам мы ездзілі нават у Піцер
і Маскву на падпольныя кантарскія канцэрты ў 1960-70-я гады. Інтэлігенцыя збіралася, знаходзілі даволі вялікія памяшканні,
прыходзіла больш за 50 чалавек. Вагнер
мне давяраў, а я брахаць не збіраўся, нават жонцы не казаў. Я пра гэта ўвогуле
распавёў упершыню толькі два гады таму!..
Дарэчы, на адным такім канцэрце ў Маскве
была Ганна Герман... Я потым чытаў пра
гэта ўспаміны яе мужа.
— А калі пачалі спяваць не падпольна?
— У 1986 годзе мастак Май Данцыг, з
якім мы аднагодкі і даўнія сябры, сказаў:
«Ведаеш, я тут распачаў фармаваць яўрэйскую абшчыну, а ты фармуй канцэртную групу». І я, як заснавальнік «Гасцёўні
Галубка», сфармаваў яе фактычна там.
Мне далі штат, памяшканне ў Траецкім
прадмесці. Калі прайшло пару такіх канцэртаў, нехта данёс у Міністэрства куль-

туры — і мяне адтуль выгналі... Потым, у
1992 годзе я атрымаў грант на адраджэнне
кантарскіх спеваў. У 1995 годзе мы арганізавалі ў Рускім тэатры, дзе я спяваў у
спектаклі «Перпетум мобіле», міжнародны
кантарскі канцэрт.
— У сінагозе.
— Ну так, Рускі тэатр — гэта ж цудоўна
захаваны будынак Галоўнай сінагогі! Так
што ўсё супала больш чым дарэчна.
— Дзе вы збіралі ўсе гэтыя мелодыі?
— Народныя песні мне перадавалі былыя акцёры Яўрэйскага тэатра — Арончык
такая была спадарыня, Гірш Рэлес... А кантарскія спевы — кружэлкі, архіўныя матэрыялы... Паступова ўдалося аднавіць цыкл
спеваў вечара суботы і ягонага працягу.
Потым я прыйшоў да сінагогі. Спачатку
да мяне ставіліся асцярожна, бо ў мяне ж
змененае прозвішча — Наліваеў, гучыць

З Максімам Танкам (справа).

як рускае. Потым я давёў, што я — Абрам
Налівай!.. Усё стала цудоўна!.

«Цэлыя вуліцы Мінска
знішчылі ўжо пасля вайны...»
— Многія ведаюць вас як мастака, які
зафіксаваў Мінск у першыя гады пасля
вайны...
— Сяргей Каткоў, у якога я займаўся
ў мастацкай студыі, заўважыў, што ў мяне амаль фатаграфічны малюнак. А Мінск
забаранялі пасля вайны фіксаваць і мастакам, і фатографам. Каб не было відаць,
што разбурана было не так ужо і шмат. Папершае, разлічвалі, відаць, спагнаць нешта

Раён Опернага тэатра. Малюнак 1947 года.

з немцаў. Па-другое, яны ж самі потым усё
і панішчылі... І вось Каткоў мяне, 14-гадовага хлопчыка, пасылаў з мальбертам
замалёўваць акварэллю старыя вуліцы. А
потым у 1946 годзе я пайшоў у малярную
брыгаду — трэба было дапамагаць маме,
чацвёра дзяцей усё-ткі...
— Вы былі ў Мінску ў час вайны і ў
першыя гады пасля вызвалення. Як вы
ацэньваеце ступень яго разбуранасці ў
1945 годзе?
— Ацэньваць лёгка, бо мне ўдалося зрабіць каля 80-ці работ паваеннага Мінска.
Яны дакументальна дакладныя, я нічога
там не выдумляў. Немцы, адступаючы, сапраўды шмат што спалілі. Але «каробкі»
дамоў стаялі, аднавіць іх не было вельмі
складана. Дакладней, не складаней, чым
будаваць новае. Моцна разбамбілі толькі
частку горада, дзе былі афіцыйныя ўстановы. Гатэль «Еўропа» разбамбілі. Захаваліся некранутыя цэлыя вуліцы, якія бязлітасціва знішчылі пасля вайны... Савецкая
вуліца... Гандлёвая... Агромністы, прыгажэнны Дамініканскі кляштар узарвалі ўжо
пасля вайны... Царкву на месцы Генеральнай пракуратуры... Некалькі сінагог... Татарскую мячэць, якую знішчылі і на гэтым
месцы збудавалі гасцініцу «Юбілейную»...
Палац графа Чапскага, на месцы якога
цяпер крама «Чараўніца» на праспекце.
Планамерна вынішчалася аблічча, абрысы ўтульнага еўрапейскага горада, Мінск
рабіўся ўзорным горадам савецкім... Немцы ў 1941 годзе разбамбілі працэнтаў
15-20. Гэта я кажу пра дамы, знішчаныя
канчаткова. Разам са згарэлымі «каробкамі» — ну працэнтаў 30, не больш. Зараз
я займаюся ўпарадкаваннем сваіх работ.
Некаторыя з іх пашкоджаныя, некаторыя
патрабуюць рэстаўрацыі, большасць трэба проста аформіць. Мая пенсія маленькая, таму даводзіцца ашчаджаць грошы,
прадаваць некаторыя працы, каб аднавіць
гэтыя, галоўныя. Гэта не толькі мінскія карціны. Разам з малярнай брыгадай я ездзіў
па ўсёй Беларусі, паралельна замалёўваў
старыя будынкі, храмы. І нядаўна я раптам зразумеў, што многія з гэтых будынкаў
знішчаныя ў 1970-я гады, яны страчаныя
незваротна. Таму хачу апрацаваць гэта,
уратаваць. Гэта — памяць пра тыя будынкі.
Памяць для тых, хто павінен быць лепшым
за знішчальнікаў.
Глеб ЛАБАДЗЕНКА.
Фота аўтара.

Вуліца Савецкая. У гэтым доме месцілася
рэдакцыя «Звязды». Малюнак 1945 года.

19-гадовы юнак з расійскай Тулы Алесь Арцёмаў
Транспартная філасофія
сам вывучыў беларускую мову і піша вершы,
развіваючы паэтычныя традыцыі Максіма Багдановіча

таратурнае вымаўленне»
блогаў. Многія пісьменЯнкоўскага. Са слоўнікаў
нікі па ўсім свеце маюць
— натуральна, карыстасвой «жывы блог»).
ю ся рус ка-бе ла рус кім
Алесь жыве і вучыцца
слоўнікам Коласа-Краў Туле (Расія, Тульская
півы-Глебкі, ТСБМ і г.д.
вобл.), а я жыву і працую
Таксама імкнуся чытаць
ў Мінску. Таму для камуі спецыяльныя выданні.
нікацыі, як і для знаёмЗараз, напрыклад, чыства, мы вырашылі скатаю дапаможнік Лепешарыстаць інтэрнэт: цягам
ва «Сучасная беларуснекалькіх доўгіх гадзін
кая літаратурная мова:
Алесь упар та на пружспрэчныя пытанні».
ваў памяць, узгадваючы
матывы, якія ім кіравалі,
— А дзе ты іх бякалі ён «захварэў» на
рэш?
бе ла ру шчы ну. Ад ным
— Неабходныя кнігі
словам, мы перапісваў асноўным шукаю саліся он-лайн. Скажу вам
мастойна праз інтэрнэт,
шчыра, браць інтэрв'ю у
некаторыя шляхам абмепісьмовай форме вельмі
ну электроннымі копіямі
складана. Бо, пагадзіатрымаў (а-ля «ты мне, я
цеся, калі размаўляеш
табе») — зручней чытаць
з ча ла ве кам ужы вую,
так, бо можна рабіць нейто размова больш някія рэмаркі, электронныя
змушаная, думкі цякуць
закладкі без пашкоджанпавольней і ёсць магчы- Алесь падарожнічае рэдка,
ня кнігі.
масць адчуваць і асэн- але эфектыўна. Нядаўна,
— Што было складасоўваць не толькі сэнс калі ён вярнуўся з падарожжа
нага ў вывучэнні беласказаных суразмоўцам па Пяцігорску, напісаў нізку
рускай мовы (мажліва,
словаў, але і вывучаць каўказскіх вершаў
у фанетычным ці арфапа-беларуску. Уяўляю,
яго вон ка ва: ма не ры, колькі ён напіша,
графічным сэнсе)?
жэсты, міміку, хуткасць калі наведае ўрэшце Беларусь!
— Хм, калі шчыра,
рэагавання на пытанні.
Інтэрв'ю-перапіска больш безаб- спроба ўкраінізацыі СМІ, таму
Навобмацак
лічная, абагульненая. Хоць ёсць у ўкраінскамоўнай рэкламы я такда
праў
ды ідучы...
са
ма
на
слу
хаў
ся.
Ну,
і
ней
кія
таперапісках і сваё хараство: адказы,
як, зрэшты, і пытанні, больш дак- кія размовы сярод украінскага Навобмацак да праўды ідучы,
ладныя, канкрэтныя і прадуманыя. насельніцтва Крыма былі, маў- Блукаю я сярод праклятых соснаў.
Эмацыйна такое інтэрв'ю не менш ляў, украінізацыя пачынаецца, а Святлом зіхоткім вабіць далячынь,
насычанае, чым рэальнае, бо існуе ў суседзяў-беларусаў на гэтым Звіняць цудоўна залатыя росы,
безліч смайлікаў і іншых сродкаў фронце надта ціха. Вось нешта Гладзь возера празрыстая, як шкло,
інтэрнэт-камунікацыі, якія ствара- такое запомнілася. Праўда, да Пшанічныя бурштынавыя хвалі...
юць «эфект прысутнасці» сураз- май го са праўд на га да лу чэн ня А дзе спакой? Напэўна, ўсё было,
да бе ла ру шчы ны за ста ва ла ся
моўцы побач з табой.
Дык што мы прапусцілі, што праспалі?
На ша з Але сем пе ра піс ка яшчэ 10 га доў. Спачат ку быатрымалася вельмі жывой, шчы- ло цікава параўнаць, што ёсць Нашто я зразумеў, што ўсё падман?
рай, адвольнай і забаўнай. І нават агуль на га па між укра ін скай і Далёка дзесьці ходзіць лэдзі-ўдача —
здолела раскрыць многія Алесевы беларускай культурай. А потым Вакол хлусні вялікі акіян:
чыста чалавечыя якасці: шыкоўнае проста прыйшло задавальненне І плыняў шмат, і берагоў не ўбачыць.
пачуццё гумару, эрудзіраванасць, ад працэсу вывучэння, сапраўдны кайф. Вось так беларушчы- Ніхто не можа мне дапамагчы,
тактоўнасць, неабыякавасць.
Таму дзялюся з вамі бадай «сак- на і стала часткай майго жыц- Але світанак хутка прыйдзе босы,
рэтнымі матэрыяламі» — у крыху ця. Прыблізна гадоў пяць таму я І зноў святлом завабіць далячынь
адрэдагаванай для друку форме. пачаў зрэдку чытаць беларускія І зазвіняць вясёлай песняй росы...
— Алесь, калі і чаму ты пачаў га зе ты, а ак тыў на ўклю чыўся
цікавіцца і вывучаць беларускую на пачатку 2008 года. А наогул
Вар'яцее вятрыска
трэ ба па дзя ка ваць Ка рат ке вікультуру і мову?
штотыдзень...
чу,
яго
твор
часць
на
поў
ні
цу
па— Калі мне было гадоў 6-7, я
ездзіў з бацькамі ў Крым. Час та- грузіла мяне ў свет беларускай Вар'яцее вятрыска штотыдзень —
Флюгер круціцца, быццам турок,
ды быў «вясёлы» — да поўнага культуры.
— Як ты, знаходзячыся ў Я, напэўна, кагосьці пакрыўдзіў.
знікнення грошай у кішэнях (дзякуючы моцнай хвалі дэвальвацыі) кантэксце іншай культуры і Ты прабач мяне — я не знарок.
за ста ло ся зу сім ня шмат ча су, мо вы, не ма ю чы асаб лі вых
Прамянее вясной наваколле:
адпачывальнікаў яшчэ было ба- крыніц інфармацыі і зносінаў
Іскры сонца і шум капяжу...
гата, вечарам у спёку (градусаў з беларускамоўнымі людзьмі
Толькі я ўсё адно мімаволі
30, але ўдзень да 50 было) народ на першым этапе, вывучаў беНа цябе — не на сонца — гляджу.
масава пагрымваў касцьмі пад хіт ларускую мову і літаратуру?
«Хлопчык хоча ў Тамбоў» і, нату— У маім спосабе вывучэн- Ты прабач ад душы, без загадаў,
ральна, завязваліся знаёмствы і ня няма нічога арыгінальнага: Каб раку адшукаць — тую, дзе
сярод дзяцей, і сярод дарослых. чытаў падручнікі, слоўнікі, газе- Нашы крыўды, зласлівасць і здрада
І так вы хо дзі ла, што асноў ным ты, слу хаў радыё. Карыс таўся Патанулі ў вясновай вадзе.
сродкам камунікацыі стаў суржык нейкай кніжачкай Падлужнага,
(сумесь украінскай і рускай моў не памятаю ўжо, як называлася; асаблівых складанасцяў менавіта
кшталту беларускай трасянкі). Да пазней і Тарашкевіча прачытаў. на этапе засваення не памятаю.
таго ж, тады якраз працягвалася Часам зазіраю ў «Беларускае лі- Ну, а зараз цяжкасці такія ж, як

ва ўсіх носьбітаў мовы — «лідАр»,
«адажыА» і іншыя «радасці» новага правапісу. Хоць наогул стаўлюся
да зменаў станоўча.
— Да таго, як ты пачаў адмыслова цікавіцца, што ты ведаў пра
нашу культуру, мову, літаратуру?
— Пэўна, пра тое, што мужыкбеларус — пан сахі і касы, ведаў
заўжды. Наогул, Быкава, Кулакоўскага яшчэ чытаў калісьці ў рускіх
перакладах: мой дзед здолеў сабраць добрую бібліятэку савецкай
і замежнай літаратуры, кнігі беларускіх пісьменнікаў там таксама
былі.
— А як ты па чаў чы таць
«Звязду»?
— Гэта трэба сказаць дзякуй
Глебу Лабадзенку. У яго рэпартажы і нарысы бываюць вельмі добрыя. Дзякуючы ім і пачаў «Звязду»
чытаць праз сайт у PDF-версіі.
— Калі ты зацікавіўся беларушчынай, то, напэўна ж, лічыш
нашу культуру ў нечым унікальнай. Чым?
— Cамы вялікі цуд для мяне
— гэта тое, што пасля 300 гадоў
русіфікацыі, паланізацыі, іншых
здзекаў беларуская мова не проста здолела выжыць, але і набыла
рысы прафесійнасці (з пачатку
ХХ ст.), а потым і аб'яднала сабой
людзей розных нацыянальнасцяў
(напр., Бядуля, Агняцвет, Уласаў,
Мулявін).
— Прабач за банальнасць,
але чым, на тваю думку, розняцца беларусы і рускія?
— Стаўленнем да роднай мовы. Для рускіх руская мова —
штодзённы сродак камунікацыі,
без ведання рускай мовы ў Расіі
не пражывеш. Без беларускай
у Беларусі жывуць, і некаторым
нават не сорамна. Прабач за банальнасць, але ж так і ёсць.
— Так, але, магчыма, калі б у
нас з мовай было «ўсё ў парадку», то нашыя дасягненні былі
нашмат больш важкімі. Я вось
усё думаю пра тое, што калі ў
Расіі былі Блок і Ахматава, беларусы ўсё яшчэ вырашалі «зямельныя» пытанні і змагаліся за
этнічнае прызнанне беларусаў
наогул! І ў сусветным маштабе
шмат для каго нашы любімыя
Купала і Колас — лакальныя і
несуразмерныя...
— Так, а для якога-небудзь
адукаванага амерыканца Блок і
Ахматава — лакальныя малазначныя паэты ў параўнанні з Фростам
і Уітмэнам. І са свайго пункту гледжання амерыканец будзе мець
рацыю.
— Відаць, тваю схільнасць
да літаратуры вызначыла багатая дзядулева бібліятэка. Ці
шмат ты чытаў у дзяцінстве і
каго любіш чытаць з беларускіх
аўтараў?

— У дзяцінстве чытаў шмат. Ад
звычайнага дзіцячага і падлеткавага набору да твораў Гусэйна Абасзадэ, Ніны Бічуі і г.д. З беларускіх
празаікаў-сучаснікаў паважаю Уладзіміра Арлова, з паэтаў уважліва
чытаю Куставу, Віку Трэнас і г.д.
Стральцова люблю, наогул, «Смаленне вепрука» лічу адным з найлепшых беларускіх апавяданняў.
Шамякіна чытаю, ну і, натуральна,
Караткевіч — нашае ўсё.
— Калі ты пачаў пісаць вершы?
— Вой, пачаў пісаць з дзевяці
гадоў! Спачатку па-руску, потым
абсалютна свядома на беларускую
перайшоў і па-руску цяпер амаль
не пішу. Ды і перакладаю пераважна на беларускую.
— А ці ёсць у Туле яшчэ такія
як ты — беларускамоўныя?
— Наогул, па статыстыцы 2002
года, у Тульскай вобласці жылі
5974 беларусы. Але я ведаю толькі адну сапраўдную беларускамоўную сям'ю — сям'ю Уладзіміра
Васькова. На форумах ён вядомы
як palіvac. Ён беларус з Гомельшчыны, з вёскі Баўсуны. Рыма-каталік па веравызнанні. У вольны ад
працы час піша беларускамоўныя
казкі для дзяцей. Здаецца, нават
друкаваўся ў часопісе «Бярозка».
Яшчэ ён даследуе гісторыю каталіцтва на Гомельшчыне. У Туле
Уладзімір ужо 20 гадоў жыве.
— І акрамя вас больш няма
беларускамоўных?
— Уладзімір Васькоў гаворыць,
што ў Туле, акрамя яго, яшчэ толькі
адзін беларускамоўны. Здагадайся, хто!
— Ты, вядома! Прычым не беларус па нацыянальнасці і нават
не маеш беларускіх каранёў!
— Вось і я пра што. Але калі
раптам хтосьці здолее арганізаваць беларускі рух у Туле, то я,
натуральна, далучуся, як змагу.
— У вас прадаецца што-небудзь беларускае?
— Так! У мяне праз 100 метраў ад
дома крама Belwest. Калі што не так,
тапкам магу кінуць у ворага (смайлік). Ну, а пра ашмянскую каўбасу,
рагачоўскую згушчонку, сыр, малако, ільняныя кашулі і г.д. я наогул
маўчу. Гэта ўжо шмат гадоў так.
— У Туле шмат рэкламы беларускіх тавараў?
— Так, рэкламуюць. Праўда,
што цікава: ежу рэкламуюць не
вельмі, але ўсе набываюць. А вось
рэкламу беларускай мэблі бачыў у
розных газетах, па радыё чуў, але
набываюць не вельмі.
— А твая беларуская маўленчая практыка не ўплывае на рускае вымаўленне?
— Уплывае: гук «р» я наогул вымавіць мякка нармальна не магу!
Ну, і часам забываю рускія словы,
бывае і такое.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Віртуальныя
зносіны,

ці Як мы забіваем жыццё
У цягніку метро, адкуль ні вазьміся, камп'ютарны гук: о-оў! Няўжо «глюкі»? О-оў! Не, гэта не «глюкі»! Аказваецца, і ў метро ёсць ІCQ. Толькі зараз
заўважаю хлопца з айфонам, які ўсміхаецца экрану і старанна строчыць
новае паведамленне. Нікуды без сувязі. Без віртуальнай сувязі.
Я не кансерватар, але віртуальных зносін не люблю. Яны забіваюць
рэальныя. Вы даўно пісалі лісты ад рукі, клалі ў канверт, прыклейвалі
языком маркі, кідалі ў паштовую скрыню? Куды прасцей адкрыць электронную скрыню і даслаць ліст па емэйлу. Я і сама так часта раблю — хутка
і зручна. Але суха і без эмоцый.
А цяпер узгадайце, калі атрымлівалі сапраўдны ліст па пошце. Чакаеш яго, некалькі дзён ходзіш за паштальёнкай, пытаешся: «А мне
сёння што-небудзь ёсць?». І пасля доўгачаканага «так» бяжыш на злом
галавы дадому, прыціскаючы запаветны ліст да грудзей. Яшчэ колькі
хвілін не раскрываеш канверт — разглядаеш яго, бо тут таксама шмат
інфармацыі: вывучаеш штамп аб адпраўцы, штамп прыходу, разглядаеш
літары адрасу, па почырку здагадваешся, у якім настроі яны напісаныя,
ці ў спешцы, ловіш кожную загагулінку. Сардэчка ў радку «каму», выведзенае дарагой рукой, правакуе радасныя слёзы. Нарэшце, беражліва
раскрываеш канверт — гэта цэлы рытуал, сэрца стукае, зараз-зараз
ты дойдзеш да самага галоўнага... Што там? Якія навіны? Якія словы?
І прагна ўглядаешся ў радкі. Ты бачыш, як іх пісала дарагая рука, адчуваеш блізкі дух у жывых літарах, чуеш голас і быццам набліжаешся да
чалавека, адлегласць губляецца, і вы размаўляеце.
У мае ўніверсітэцкія гады студэнты ўжо інтэнсіўна карысталіся камп'ютарам, «скачвалі» рэфераты з інтэрнэту, раздрукоўвалі. А выкладчыкі толькі
радаваліся: не трэба разбіраць разнастайныя почыркі, настройваць вочы
на яркасць чарніл. Я часта пісала рэфераты ад рукі і пачынала іх прыблізна
так: «Век найноўшых тэхналогій забівае ў нас чалавечае. Мы, як машыны,
выконваем бяздушныя дзеянні, пазбаўляючы сябе простых эмоцый. Цяпер,
каб нешта выдаліць, дастаткова націснуць «delete», а вярнуць пры дапамозе
«ctrl+z». Мы вучымся проста выдаляць са свайго жыцця людзей, успаміны,
падзеі. Але не зможам іх так лёгка вярнуць, бо ў жыцці няма «ctrl+z». Калі
набіраем тэкст на камп'ютары, мы пазбаўляем сябе элементарных зносін
праз носьбіты эмоцый: почырк, афармленне, апіскі і папраўкі, за якімі стаіць
дзеянне, дзеянне канкрэтнага чалавека. Я хачу, каб Вы маглі адчуць мае
дзеянні, эмоцыі і ўсё тое, што я ўкладаю ў гэты тэкст. Таму пішу ад рукі...».
Сацыяльныя сеткі, якія «дапамагаюць камунікаваць», мне прыйшлося засвойваць па рабоце. Я актыўна вяду свае старонкі «ВКонтакте», «Facebook»,
«Lіvejournal», карыстаюся Skype. Яны дапамагаюць мне ў справе дабрачыннасці — знаходзіць незнаёмых людзей-аднадумцаў, якіх бы я ніколі не
сустрэла ў рэальным жыцці, і аб'ядноўваць нашы сілы. Але ў інтэрнэце мы
толькі знаёмімся. Справы пачынаюцца пасля рэальнай сустрэчы. Немагчыма
абмяняцца энергетыкай, адчуць пасыл чалавека, яго настрой і думкі, толькі
седзячы перад маніторам. Мы можам давяраць адно аднаму, пакласціся адно
на аднаго і адчуваць адно аднаго толькі падчас асабістай сустрэчы.
Абмежавацца грамадскімі справамі і работай у сацыяльных сетках складана. Адзін за адным цябе «фрэндзяць» знаёмыя і сябры. Многіх ты не бачыў
некалькі гадоў. І ты спачатку радуешся, што знайшліся, што цяпер ёсць магчымасць «пагаварыць», расказаць адно аднаму навіны, даведацца пра жыццё
іншага. А пасля разумееш, што ніякія сацыяльныя сеткі і іншыя найноўшыя
сродкі камунікацыі не заменяць сапраўднай, жывой сустрэчы. Ты сустракаешся з навінамі пра чалавека, а не з ім самім. Ты ведаеш пра яго ўсё, але не
адчуваеш яго. І самае страшнае, што такія віртуальныя «размовы» сублімуюць
сапраўднае жыццё. У цябе ўжо няма стымулу і неабходнасці шукаць сустрэчы
з чалавекам, якога ты не бачыў некалькі гадоў і марыў сустрэцца...
Асобным пытаннем стаіць віртуальнае каханне. Калі ты знаёмішся з чалавекам, «размаўляеш», знаходзіш, што ў вас шмат агульнага, нават можаш
закахацца ў яго. У цябе ўжо складаецца вобраз, ты ўяўляеш яго. А ў жыцці ён
аказваецца іншым. Не горшым, не лепшым, проста іншым — не такім, якім
ты яго ўяўляла. І гэта, безумоўна, разбурае твае мары. Не многія знаходзяць
сілы і жаданне захаваць адносіны пасля развіртуалізацыі. А многія, проста
ад страху расчаравання, так і не асмельваюцца сустрэцца са сваёй пасіяй
у рэальным жыцці — працягваюць жыць віртуальным і сублімаваць.
У мяне вельмі шмат сяброў. І не заўсёды хапае часу сустракацца з імі.
І пакуль мы не бачымся, я стараюся не спісвацца ў інтэрнэце і нават не
тэлефанаваць. Каб паспець ссумавацца па іх, каб з радасцю і чаканнем
бегчы на сустрэчу, каб ад шчырага сэрца сказаць: як я рада вас бачыць,
каб гаварыць — не нагаварыцца і не заўважыць, як прабег час. І ехаць
дадому на апошнім трамваі запоўнач. І яшчэ доўга жыць запалам гэтай
сустрэчы. А пасля зноў доўга не бачыцца, назапашваць навіны, эмоцыі і
не замяняць сапраўднае жыццё віртуальным.
Таццяна САЛДАЦЕНКА.

