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Экслібрыс «Звязды»

АХОЎНАЯ РЫСА
Уладзімір МАРУК. «Кудмень».
Вершы. «Літаратура і мастацтва», 2011
АДМЕТНАСЦЬ: Кніга, якая становіцца апошняй
на зямным шляху аўтара, здаецца, нясе адчуванне
дадзеных на вечныя чалавечыя пытанні адказаў і разгаданых загадак існавання, прыадкрывае таямніцу
таго, чаго варты гэты свет. Пры тым, што чалавек
стварае вершы з вераю ў жыццё. Але нейкая цень
падсумавання паўстае з-за яго радкоў. Ці ты сам пры
чытанні накладваеш на іх інфармацыю пра тое, што
кніга выйшла ўжо пасля смерці паэта, але ён паспеў
яе падрыхтаваць сам яшчэ пры жыцці. Асабліва, калі
смерць заўчасная (у 55 гадоў) — ёсць адчуванне несправядлівасці таго, што здарылася. А чытаеш вершы
— і думкі супакойваюцца: усё ж ён паспеў зразумець і
сказаць нешта пра галоўнае для чалавека.
ДЗЕЛЯ ЧАГО: Уладзімір Марук быў па сутнасці
сваёй «ціхім» паэтам, не надта пафасным, але лірычным, задумліва-ўдумлівым, нават заспакаяльным.
Ён у вершах ні з кім не спрачаўся, і без навязвання,
але ўпэўнена даводзіў сваю пазіцыю наконт таго,
што турбуе, спакушае і падзяляе яго сучаснікаў, дзе
праходзіць прынцыповая мяжа паміж дабром і злом,
як захаваць самога чалавека ад змярцвення. Вершы

са зборніка «Кудмень»
менавіта такія. Нібыта
сціплыя госці стукаюцца ў душу — трошкі
пабудуць побач і развітаюцца да заўтра. Такія
вершы можна чытаць
адзін за адным — па
вершу на дзень. Ці па роздуму на вечар.
ДЛЯ КАГО: Аматары паэзіі бываюць розныя. Як і
сама сучасная паэзія. Але Уладзімір Марук не імкнуўся да радыкальных пошукаў і эксперыментаў у паэзіі.
Для яго існавала рыфма, рытм, паэтычная традыцыя.
І традыцыйны для паэзіі погляд на жыццё. Хто хоча
пачуць пытанні — пачуе. Хто хоча атрымаць адказы
— знойдзе. Але асабліва зацікавіць гэтая кніга даўніх і
адданых чытачоў «Звязды»: Уладзімір Марук працаваў
у газеце некалькі гадоў з 1981 года ў аддзеле літаратуры і мастацтва. Добра ведаюць яго чытачы беларускіх
літаратурных выданняў. Іншыя могуць адкрыць для сябе імя паэта: Уладзімір Марук пры жыцці быў сціплым
чалавекам, не асабліва схільным да самапіяру.

СТЭРЭАТЫП 1.
Мастацтва патрабуе ахвяр?

СКЛАДНІКІ Ў ПАЗЛЕ
Анатоль ЗЭКАЎ.
КАЎ. Генеральскі нумар:
апавяданні, былі, абразкі. «Мастацкая літаратура», 2011

АДМЕТНАСЦЬ: У жыццёвасці і
жыццясцвярджальнасці. Але ў той
жа час у спробе паглядзець збоку
на тых людзей, што насяляюць сён-

ня нашу краіну, у жаданні з жартам
ці «прыколам» запрасіць да размовы на сур'ёзныя і кранальныя тэмы.
Таму што кожны эпізод з жыцця
нават самага маленькага жыхара
далёкай ад сталіцы вёскі — складнікі ў пазле пад назвай «краіна».
Вялікае бачыцца ў малым. А важнае малым не бывае. За кожным
апавяданнем стаяць рэальныя людзі, якіх можна сустрэць у жыцці,
прыслухацца на вуліцы да іх размоў. І без асаблівых напружанняў
народзіцца думка: чаму яны жывуць менавіта так, а не інакш?
ДЗЕЛЯ ЧАГО: Паказаць сваіх
сучаснікаў і сучаснасць Беларусі,
той, якая ствараецца не толькі ў
сталіцы, а якая грунтуецца на глыбінцы. Беларусі, якая трымаецца на

свядомасці людзей, што каранямі
трывала прыраслі да зямлі, да родных мясцін. У гэтым сэнсе і аўтар
не выключэнне, калі піша пра сваю
родную вёску ў Буда-Кашалёўскім
раёне, калі распавядае пра бацьку,
пра іншых родных людзей, пра сваё
прозвішча, пра сваю працу ў раёнцы, пра сваіх сяброў, напрыклад,
паэта Алеся Пісьмянкова. І ў той жа
час пра беларускі парадокс: існуючае стаўленне да беларускай мовы
пры ўсёй нашай «каранёвасці».
ДЛЯ КАГО: Для тых, хто хоча бачыць і ведаць сваю краіну і
яе людзей лепш. Будзе адкрыццё для тых, хто лічыць, што ў нас
няма кніг пра простых людзей —
гэта партрэт глыбінкі, напісаны
кароткімі мазкамі.

ЛітЧас

ЧЫТАНКА НА МЕСЯЦ
«ПОЛЫМЯ» № 12
Паэзія снежаньскага нумара часопіса прадстаўлена вершамі Юркі
Голуба, Анатоля Зэкава, Таццяны
Мушынскай, Эльвіры Ярчак. У рубрыцы «Галасы свету» надрукаваны
пераклады Івана Чароты вершаў
сербскага паэта Маціі Бечкавіча.
Завяршаецца публікацыя рамана Алеся Рыбака «На раздарожжы», многія старонкі якога цесна
пераплецены з біяграфіяй самога
аў тара. З новымі апавяданнямі
выступаюць Іван Канановіч і Ніна Рыбік.
120-годдзю з дня нараджэння
класіка беларускай літаратуры
Максіма Багдановіча прысвечаны
артыкулы Вячаслава Рагойшы і
Цімафея Ліякумовіча. Казімір Камейша разглядае творчасць 70-гадовага юбіляра Міколы Маляўкі. А
Алесь Савіцкі дзеліцца сваімі ўспамінамі пра сустрэчы з Уладзімірам
Караткевічам у Кактэбелі...
«НЁМАН» № 12
Значную частку нумара займае
літаратурны блок «Сябрына»: Беларусь — Россия», які пачынаецца

артыкулам «Саюзная дзяржава —
інтэграцыйны праект» Алега Праляскоўскага і Льва Крыштаповіча.
Змешчаны творы беларускіх і расійскіх аўтараў: вершы Уладзіміра
Кастрова, Ягора Ісаева, Святланы
Яўсеевай, Васіля Макарэвіча, Уладзіміра Шуглі, проза Юрыя Бондарава, Уладзіміра Крупіна, Яугенія
Шышкіна, Івана Шамякіна, Алеся
Савіцкага.
«Культурны свет» прадстаўляе
народнага мастака Беларусі Георгія
Паплаўскага, лаўрэата прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і
мастацтва за 2011—2012 гг.
Друкуецца артыкул Віталя Кірпічэнкі пра беларусаў Сібіры — нашчадкаў перасяленцаў у сталыпінскі час. Змешчаны працяг кнігі
Аляксандра Карскага, дзе распавядаецца пра віленскі перыяд жыцця
акадэміка Карскага, рэцэнзіі А. Андрэева, У. Стасюка і кніжны агляд.
Да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча: успаміны (арыгіналы, на рускай мове)
Д. Дзябольскага, Н. Лілеева, артыкул В. Аколавай.

«Якое цудоўнае фота!» — гартаючы альбом, спыняюся на старым пажоўклым здымку жанчыны з
дзіцем. Маленькая Алена з бабуляй, відаць, толькі
прачнуліся. Ад тых самых першых здымкаў у жыцці,
якія рабіў яе бацька, яна захавала і ўмацавала разуменне таго, што чалавек праз фотакамеру робіць
свет лепшым: калі фіксуе моманты жыцця, напоўненыя пяшчотай, адлюстроўвае любоў да таго свету,
у якім жыве, заўважае ў ім самыя дробныя дэталі,
якія робяць рэчы непаўторнымі.
Пагадзіцеся: такія думкі нараджае не кожны фотаздымак. У час тэхнічнага прагрэсу звычайная з'ява — чалавек
з фотаапаратам, камерай, «мыльніцай» альбо тэлефонам,
які дапамагае атрымаць выяву. Кожны можа быць фатографам. Але не кожны здымак успрымаецца як твор
мастацтва — здольны несці дух часу, дух людзей, якія
ўвасабляюць гэты час і яго народы, землі, краіны. Алена
Адамчык — беларуская фотамастачка, якая заваёўвае
свет менавіта расповедам пра людзей у часе і прасторы.
Яе першы фотапраект быў прысвечаны беларускам. Але
потым аўтарка вырашыла скарыць Еўропу: выстава Алены
Адамчык у снежні павінна адкрыцца ў Варшаве, а потым,
можа, рушыць і далей. Як сама Алена, якая ездзіць са
здымкамі ў Парыж і Манака, у Паўднёвую Афрыку, Ліван,
здымаючы вядомых, саноўных, нават каралеўскіх асоб.
Усё натуральна, калі за фотакамерай — каралева.

«МАЛАДОСЦЬ» № 12
Вялікая частка публікацый —
публіцыстычных і нават паэтычных
— прысвечана юбілею Максіма Багдановіча. Успамінае класіка Янка
Галубовіч у апавяданні «У родным
краі». В. Кавалёў і А. Барыс распавядаюць пра мінскі і яраслаўскі
музеі М. Багдановіча. З гісторыка-літаратурных работ варта адзначыць
публікацыі А. Петрушкевіч (пра багдановічаўскія вершы, прысвечаныя
Г. Какуевай) і Ц. Чарнякевіча (упершыню публікуюцца выбраныя лісты
Зоські Верас да А. Бачылы і Н. Ватацы, дзе асоба паэта падаецца ў
нечаканым асвятленні).
У літаратурнай частцы нумару — свежая аповесць А. Казлова
«Абганяючы сны». Гэты адметны
аўтар далёка не часта абдорвае
чы тача но вы мі тво ра мі. Не чаканым эксперыментам бачыцца
публікацыя апавядання вядомага
крытыка Ж. Капусты. З дэбютантаў гэтым разам у часопісе — паэтка Ганна Чумакова і празаік Ліна
Кот. Апошняй нават пашанцавала
стаць тварам нумару.

— Бацька навучыў мяне фатаграфіі, — прызнаецца
Алена Адамчык. — У таты была любімая мадэль — мая
мама. І я таксама. Бацька вывучаў стаматалогію ва ўніверсітэце ў Вільні, адзін быў хлопец на патоку сярод дзяўчат,
прыгожы, таленавіты, усе дзеўкі за ім бегалі. Аднойчы,
стоячы на прыпынку, пазнаёміўся з маёй маці. Ён закахаўся ў беларуску, пераехаў у Беларусь. Погляд на свет, на
людзей, на жанчын праз прызму мастацтва быў выхаваны
ўва мне дзякуючы бацьку. Ён быў мэтанакіраваны чалавек, урач, педагог, пісаў працы навуковыя, але паралельна
займаўся фатаграфіяй. Казаў, што трэба здымаць толькі
самай лепшай камерай, аднойчы прывёз фотаапарат з
Германіі, на якім я рабіла свае першыя здымкі. Але мне
падабалася біялогія, я пайшла ў навуку. Паралельна рабіла фотаздымкі.
— Але ж, у адрозненні ад бацькі, вырашылі не сумяшчаць і зрабілі свой выбар. Чым вы кіраваліся, калі
сыходзілі з навукі?
— У мяне была паспяховая навуковая кар'ера, я абараніла дысертацыю, было цікава тое, чым я займалася. Даволі вялікую частку працы па біялогіі я зрабіла ў Маскве, у
вядомых вучоных. Паралельна я рабіла фотаздымкі — для
сябе. А потым змяніўся час, прынёс іншыя ўмовы працы
і стаўленне да навукі. А ў мяне якраз нарадзілася другая
дачка. Замест таго, каб займацца дачкой, сапраўднай навукай, я губляла час на працы — фармальна. Здавалася,
нікому нічога не патрэбна. Можа, на той час гэта было
юнацкае рашэнне, але я вырашыла сысці з навукі. Не таму, што расчаравалася ў ёй. Я шукала сябе ў тым часе і
звярнулася да таго, што ўмела. Мяне падтрымала ідэйна
дачка мастака Шчамялёва. Яна сказала, што я мастак
па светапоглядзе, што мне нават не трэба думаць, чым
займацца ў жыцці.
Насамрэч я не думаю, што прынесла навуку ў ахвяру.
Навука і мастацтва ідуць поруч. Вось калі пішаш хоку, то
пачынаеш разглядаць свет, аналізаваць яго, асяроддзе,
прыроду, змены часу, прастору. Гэта філасофскія катэгорыі, навуковыя. Як і сам чалавек. Ён — прадмет навукі
біялогіі. Ён у цэнтры маіх фотаработ. Геранталогію, якою
я займалася, я працягваю ў сваёй цяперашняй справе. Я
захоўваю жанчыну, прыгажосць, юнацтва.

СТЭРЭАТЫП 2.
Прыгажосць жанчын ацэняць
мужчыны?
— У жанчыне я бачу жанчыну. На ўсе сто адсоткаў.
Я бачу жанчыну з усім хараством, з яе характарам, са
справай, якой яна займаецца, што таксама вельмі важна. І
самае галоўнае — з яе мэтай у жыцці. Самае цікавае, што
гэтая мэта не адрозніваецца ў жанчын, не гледзячы на тое,
дзе яны жывуць, чым займаюцца. Яна, бадай што, адна
ва ўсіх жанчын свету. Гэта і аб'ядноўвае ўсе мае праекты,
пачынаючы ад «Беларусак». Спачатку здавалася, што мой
праект партрэтаў жанчын ацэняць перш за ўсё мужчыны.
Але атрымалася, што ім цікавяцца жанчыны! Мне здаецца,
што калі адна жанчына бачыць другую вельмі прыгожую,

то кіруецца не столькі пачуццём зайздрасці, а
наадварот, пачынае думаць пра тое, што і ёй
ёсць чым крануць. Вось у старажытнай Грэцыі
хараство мужчын ацэньвалі самі мужчыны. І
гэта зусім іншы погляд на хараство... Я не аналізую, як
мужчына глядзіць ці як жанчына бачыць. Мне дадзены
свой погляд, сваё адчуванне — я імі карыстаюся. Я жанчына і ніколі не буду на месцы мужчыны.

СТЭРЭАТЫП 3.
Усе жанчыны аднолькавыя?

жанчын Лівана. Была нядаўна ў Бейруце. У праекце ўзялі
ўдзел вядомыя жанчыны: міністр фінансаў Лівана, міс Ліван, самы вядомы мадэльер Лівана, бізнэс-лэдзі Лівана,
самая вядомая спявачка, жанчына-палітык, у якой свая
праграма на тэлебачанні (яна вельмі вядомая, сустракалася з Бушам)...
— Не палохаюць такія падарожжы — у небяспечныя рэгіёны?
— Самым экстрэмальным падарожжам для мяне была
фотасесія ў Паўднёвай Афрыцы, дзе было сапраўды небяспечна. Жах не ў тым, што я была ў Паўднёвай Афрыцы,
а ў тым, што аказалася непадрыхтаванай да гэтага. Ніхто
не сказаў, не папярэдзіў у турыстычным агенцтве, а мы з
маёй мадэллю з Англіі ў першы ж дзень трапілі ў лапы да
бандытаў. Вырваліся з вялікай цяжкасцю. Ліван — спакойная краіна, калі параўноўваць з іншымі ў гэтым рэгіёне, але
ўсё роўна там шмат вайскоўцаў на вуліцах. Але мяне там
сустрэлі і прынялі вельмі добра, на «Мерседэсе» з кіроўцам
мяне вазілі паўсюль. Жанчыны там вельмі прыгожыя, цікавыя. У іх культ сям'і, а з іншага боку яны вельмі працавітыя
і маюць вялікія дасягненні ў справах. Мне спадабалася ў Ліване — гэта вялікая старажытная цывілізацыя, Фінікія. Там
знаходзіцца самы стары горад у свеце Біблас, руіны якога
ўдалося паглядзець. Мне вельмі спадабаліся адносіны жыхароў да каштоўнасцяў — яны стаяць, як стаялі — ніхто іх не
агароджвае, не паляпшае. Ніхто на іх не квапіцца, не крадзе,
не псуе. Людзі сярод іх жывуць — і гэта вельмі натуральна.

— У вашых праектах удзельнічалі жанчыны самых
розных краін. З кім больш падабаецца працаваць — з
беларускамі ці замежніцамі?
— Нягледзячы на тое, дзе мяжа, працэс ідзе амаль
аднолькава, усе стараюцца, таму што любяць добрыя
фотаздымкі. Чаму ў мяне з «Беларусак» вырас праект
«Жанчыны Еўропы»? Таму што беларускі і ёсць жанчыны
Еўропы. Беларусь — гэта Еўропа. Раней я здымала толькі
беларусак, якія жывуць за межамі нашай краіны, прадстаўляючы яе. Але потым я паглядзела, што ў Беларусі ёсць
жанчыны цікавыя, якія шмат што робяць для нашай краіны,
хоць самі не беларускі. Яны ўплываюць на культуру Беларусі, як жонка былога італьянскага пасла Клаўдзія Ардзіцонэ. Яна згуртавала вакол сябе асоб, якія ў нас цікавяцца
мастацтвам, гісторыяй, запрашала італьянскіх добрых
архітэктараў, мастакоў, каб рабілі семінары і трэнінгі для
больш шырокай аўдыторыі. Яна сама немка з Кёльна, вучылася як мастацтвазнаўца спачатку дома, потым у Рыме, СТЭРЭАТЫП 4.
яшчэ і ў Сарбоне. Як жонка пасла яна прадстаўляла Італію, Мужчыны не любяць здымацца?
але на самой справе была немкай. Яна і падштурхнула
— Жанчыны больш кантактуюць з сям'ёй, дзецьмі, ім
мяне на праект «Жанчыны Еўропы».
прыходзіцца штодня ствараць і расказЁн гарманічна адпавядае і Беларусі. А
ваць каму-небудзь казку, яны больш
потым далучыліся яшчэ літоўкі, таму
схільныя да тэатральнасці ў жыцці, люшто гэта амаль нашы сёстры... Набяць апранацца. Яны бліжэйшыя да
самрэч Еўропа маленькая, утульная,
мастацтва. З мужчынамі складаней.
яе нельга падзяляць.
Калі я здымала сябра Ціны, было проста: ён дызайнер, вельмі крэатыўны,
Дарэчы, чаму ў Еўропе праект «Бесам здымае. З ліванцам-калекцыянеларускі» добра пайшоў? Таму што ў
рам, які мае дачыненне да мастацтва,
ім паказаны не столькі мадэлі, колькі
таксама прасцей паразумецца. А калі
краіна Беларусь — праз людзей, якія
няма гэтай сувязі, то складана. Але ў
з яе паходзяць. Нават калі я здымала
мяне запланаваны праект «Мужчыны
ў Афрыцы, гэта сведчыла пра тое, што
беларускі сёння могуць вандраваць. І
Манака».
гэта жанчыны сапраўдныя, а не віртуМужчыны насамрэч любяць здыальныя барбі. Калі бярэш гэтую кнігу,
мацца, але не схільныя адкрыта
чытаеш, то даведваешся пра Белапаказваць гэта. Я здымала для ангрусь. Гэтая ідэя спадабалася ў Маналійскага часопіса міністра фінансаў
ка, дзе паўстаў ужо асобны праект.
Францыі ў Люксембургскім палацы.
Кніжку пра жанчын Манака я прэЁн спачатку рашуча сказаў: «Дзесяць
зентавала на плошчы казіно. Гэта
хвілін!..» Ён нашчадак д'Артаньяна,
самае паказальнае месца Манака, у
мае свой замак у Бардо. Ён пакакнізе Гінеса пазначана, што яго найзаў, дзе хацеў бы сфатаграфавацбольш наведваюць. І мне здаецца, што
Марына ЛОБАЧ, ца. Я сказала: добра, паўсюль буду
ўдалося дасягнуць мэты: праз жанчын
алімпійская чэмпіёнка. здымаць. У вызначаны тэрмін мы не
Манака паказаць стыль жыцця ў гэтай
ўклаліся. Але здымкі працягваліся.
краіне. Мой сын, калі прачытаў, сказаў: «Цяпер я ведаю Яго турбавалі, тэлефанавалі ўвесь час. Але ён усё затрымўсё пра Манака». Таму што кожная жанчына расказвае ліваўся, таму што ўбачыў: гэта не проста фотаздымкі.
пра свой лёс, чаму выбрала Манака для жыцця, якія любі— Хто з мужчын — самая ўдзячная мадэль і гатовы
мыя мясціны, якія клубы, чым займаецца ў вольны час, дзе выконваць усе патрабаванні?
вучацца дзеці. Яны расказваюць, і складаецца ўражанне,
— Мой муж. Хоць і не вельмі мяне слухае. Цяжка з
што ты гэта чуеш і бачыш. У нас была ідэя запрасіць Шар- ім — сам творца, пісьменнік, мае сваё бачанне. Але мне
лін, якая на той час была сяброўкай прынца Альберта. Мы ўсё роўна падабаецца яго здымаць, ён вельмі артысў Швейцарыі з ёй сутыкнуліся — там быў баль, на які яны тычны. З юнацтва яго здымала — магла і мех на галаву
прыехалі. Але графіня, якая складала кнігу, вырашыла, нацягнуць, і распрануць яго ў Барселоне. Ён упарты, але
што лепш звярнуцца да прынцэсы Гановерскай Каралін. мы знаходзілі кампрамісы. Адзін вядомы здымак Адама
Яна падпісала гэтую кнігу, але сама не здымалася: кара- Глобуса пад назвай «Баларускій язык» захоўваецца ў
Варшаве ў музеі.
леўскія асобы насамрэч вельмі сціплыя...
— Каго прасцей здымаць — чужых ці блізкіх?
Як адна з гераінь Ціна Зэк. Я здымала яе дома, дзе
— Калі здымаю Глобуса, то адметнасць такіх фота ў
знаходзіўся ўвесь яе гардэроб. Яна са швейцарскай сям'і,
якая мае шмат нерухомасці ў Манака, у тым ліку вядомую тым, што два характары відаць. Ён заўсёды кажа, што для
ювелірную краму на плошчы казіно. Падчас здымкаў яна развіцця мастацтва вельмі істотна, каб было супраціўленна сабе дэманстравала сваю «ювелірку». Я выбірала рэчы, не матэрыялу. Творцу трэба штурхаць, каб быў нетрывіякія пасавалі для настрою, прыдумала адзін экспрэсіўны яльны падыход, каб яму хацелася перасягнуць і абставіны,
вобраз, нібыта яна рабуе сейфы з дыяментамі... Але ў і сябе. Калі ўсё проста — гэта не мастацтва.
«дыяментавай» князёўны, я сказала б, шмат сціплых рэ- СТЭРЭАТЫП 5.
чаў. У іх няма такога культу вопраткі, як у нас. Яна ездзіць Вочы — люстэрка душы?
на маленькім «Смарце», хоць належыць да адной з самых
— Я не раскладваю чалавека па частках. Для мяне важна,
багатых сем'яў у Швейцарыі. Яна шмат грошай ахвяруе каб у чалавеку было ўсё гарманічна. Позірк сапраўды шмат
на мастацтва...
можа расказаць. Зрок — самы значны аналізатар асяроддзя,
Прэзентацыю гэтай кнігі мы рабілі яшчэ ў Монтэ-Кар- а чалавечы мозг — самы магутны камп'ютар, дзе ўсе пачуцці
ла, у праекце ўдзельнічалі артыстка Шырлі Бэсі, якая пра- складваюцца ў адзіную неабдымную карціну, таму што ў адехала з Англіі, Моніка Бакардзі, міністр фінансаў Мана- ным чалавеку можа змяшчацца цэлы космас. Усе пачуцці рака, графіня Сандрын Гарб’янці, мая дачка. Арганізаваць зам аналізуюць свет, усе сумуюцца, потым ты дадаеш свае
прэзентацыю папярэдняй кнігі ў Манака дапамог адзін пачуцці, пачынаецца размова, усталёўваецца кантакт... Ты
ліванец Самір, аматар мастацтва, я мела магчымасць пачынаеш чалавека разумець. Але гэта мільярды незаўважпаглядзець яго калекцыю Пікаса. Тады мне прыйшла ных інфармацыйных плыняў. Але старажытныя грэкі казалі,
думка, што Ліван стаіць на мяжы паміж Еўропай і Бліз- што галоўнае ў гэтым — размова паміж людзьмі...
Ларыса ЦІМОШЫК.
кім Усходам, і 80 працэнтаў ліванцаў не жывуць у Ліване,
Фота Алены АДАМЧЫК.
а раз'ехаліся па свеце. І я вырашыла зрабіць кнігу пра

«Кінакрокі»

КІНО РЭАЛЬНАЕ І НАЦЫЯНАЛЬНАЕ
Мінулы год стаў вельмі плённым для
«Беларусьфільма». Пасля выхаду ў свет
«Масакры» Андрэя Кудзіненкі, «Ваўкоў»
Аляксандра Колбышава, «Дасціш фантасціш» Аляксандра Канановіча ўсе пачалі стрымана спадзявацца на адраджэнне
Нацыянальнай кінастудыі. Але, на жаль,
спадзяванні не атрымалі працягу. Ці то
лёс вырашыў адкласці гэтую падзею на
блізкую будучыню, ці то — назаўсёды...
Пакуль што пра гэта не ведае ніхто.
Але тое, што ў старым і непрыкметным будынку некалі адной з самых буйных кінастудый
на абсягу ўсяго Савецкага Саюза адбываюцца
нейкія працэсы, неаспрэчна. Толькі вось якія?
Аматараў пагаварыць пра лёс «Беларусьфільма» — процьма. Адны кажуць, што гэтую стратную і непатрэбную ўстанову лепш ліквідаваць,
пакуль не позна. Другія лічаць, што кінастудыю
трэба зрабіць прыватнай, і тады там пачнуцца
нарэшце станоўчыя працэсы: з'явіцца і прадавальны прадукт і, адпаведна, прыбытак. А трэція проста паціскаюць плячыма, лыпаюць вачыма і шкадуюць звычайных людзей, тэхнічны
персанал, які ў выпадку разбурэння кінастудыі
застанецца без працы. Маўляў, Нацыянальная
кінастудыя хоць бы аказвае тэхнічныя паслугі
замежным кіношнікам, пакрываючы выдаткі
на зарплату сваім супрацоўнікам. Толькі вось
прычым тады слова «нацыянальная»?

БЕЛАРУСКАЯ ДАМІНАНТА.
ШТО ГЭТА?
У ліпені бягучага года на пасаду генеральнага дырэктара пасля доўгага маўчання нарэшце
прызначылі новага чалавека. Ім стаў вядомы ў
кінематаграфічных колах краіны Алег Сільвановіч, які раней узначальваў Дэпартамент па
кінематаграфіі Міністэрства культуры. Вядома,
ніхто не строіў ілюзій, што з прыходам новага
кіраўніка сітуацыя на кінастудыі зменіцца адразу і кардынальна. Бо гэта як прыйсці да ўлады
адразу пасля развалу Савецкага Саюза, калі
ўсё настолькі ў заняпадзе, што пакуль элементарна не міне пэўны час, справы не зменяцца,
што б там хто ні рабіў...
Але на «Беларусьфільме» робяць. Акрамя ўдзелу ў здымках разнастайных расійскіх
тэлесерыялаў (Так-так! Звярніце як-небудзь
увагу, што дзеянне ў вашым улюбёным тэлесерыяле можа адбывацца на мінскіх вуліцах,
напрыклад. Карыстацца беларускімі тэхнічнымі
паслугамі і лакацыямі замежнікам выходзіць
значна танней, чым у сябе на радзіме або ў ін-

шых краінах), на Нацыянальнай кінастудыі, па
словах Алега Ігаравіча, у запуску зараз каля 14
праектаў. Палова з іх — праекты з беларускай
дамінантай, якія маюць і іншых супастаноўшчыкаў. Бо, як лічыць генеральны дырэктар,
у сучасным свеце ўжо рэдка сустракаюцца
кінапраекты вытворчасці адной краіны. Усё
зараз робіцца ў супрадукцыі. Толькі краіны,
якія маюць гіганцкія кінавытворчыя маштабы,
кшталту Індыі, Кітая, Ірана або ЗША (Галівуд),
могуць дазволіць сабе рабіць кіно аўтаномна.
Такім чынам, на «Беларусьфільме» працуюць зараз над такімі праектамі з беларускай
дамінантай: «Смяротны танец»; «Ой, мамачкі»; дзіцячы фільм «Кентэрберыйскі прывід»
Алены Туравай; «Белыя росы» — самастойны
фільм-працяг славутых дабралюбаўскіх «Белых росаў», сцэнарый да якіх піша Аляксей
Дудараў; «Сляды апосталаў» — сумесны праект з АНТ; «Скрасці Бельмандо» — сумесны
фільм з тэлеканалам «Беларусь-1» паводле іх
аднайменнага тэлевізійнага серыяла.
— І калі так палічыць, атрымліваецца даволі шмат беларускіх карцін, — мяркуе Алег
Сільвановіч. — Іншыя праекты, якія за гэтае
паўгоддзе (з моманту майго прызначэння і
да канца года) мы плануем запусціць — гэта
сумесная прадукцыя не нацыянальнага значэння. Ідзе здымачны перыяд серыяла «Паляванне на гаўляйтара». Завяршаецца — «Адзінокі востраў», запушчаны праект «Смерш»,
«Цугцванг» — сумесная пастаноўка паводле

Антона Чэхава. Плануем запусціць моладзевую камедыю «Любоў і пінгвіны». Зараз ідзе
праца над фільмам Сяргея Лазніцы «У тумане», над вытворчасцю якога разам з Беларуссю працуе яшчэ чатыры краіны. З усіх гэтых
фільмаў 10 плануецца закончыць у 2012 годзе
і 4 праекты пераходзяць на 2013 год.
Генеральны дырэктар кінастудыі перакананы, што павелічэнне колькасці найменняў праектаў толькі станоўча паўплывае на айчыннае
кіно. Гэта дазволіць рытмічней працаваць усім
цэхам і службам, дасць большую занятасць
— у прыватнасці, беларускім акцёрам, кінематаграфістам — і прынясе пэўны даход дзяржаве. Дарэчы, калі звярнуцца да статыстыкі,
то «Беларусьфільм» кожны год забяспечвае
сваімі тэхнічнымі магутнасцямі здымкі каля
20-30 расійскіх фільмаў. Шкада толькі, што
тэхнічныя паслугі не ствараюць самастойнага
іміджу нашай кінастудыі — для гэтага патрэбны ўласныя паўнавартасныя мастацкія фільмы. Патрэбна сапраўды нацыянальнае кіно.
— Для Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» надзвычайна важна — а што ўласна
беларускага ёсць у праектах, якія мы запускаем, — распавядае генеральны дырэктар. — У
розных праектах гэта адбываецца па-рознаму.
Недзе ёсць гісторыя, недзе — беларускі літаратурны твор высокага класа. Недзе — агульныя
гуманістычныя звышзадачы праекта, якія ніяк
не супярэчаць беларускаму, духу, культуры,
разуменню, менталітэту, у якіх удзельнічаюць
беларускія акцёры. І, наогул, удзел беларускіх акцёраў — гэта таксама вельмі сур'ёзны
фактар. Калі плануецца сур'ёзны праект з сур'ёзным рэжысёрам, і там удзельнічаюць беларускія акцёры, гэта дае ім біяграфію. І таму мы
заўжды «таргуемся» — колькі беларускіх акцёраў будуць выконваць галоўныя ролі, хто ўвойдзе ў здымачную групу з беларускага боку.

КІНО І ЛІТАРАТУРА. ГЭТА ЯК?

Кадр з фільма «Адзінокі востраў»
Пітэра Сэма. Сумесны беларускаэстонска-латвійскі праект. Стужка,
магчыма, возьме ўдзел у «Берлінале».
Праўда, прадстаўляць будзе Эстонію.

Неаднойчы ўздымалася пытанне супрацоўніцтва беларускіх кінематаграфістаў з беларускімі літаратарамі. Маўляў, нацыянальнае кіно
немагчымае без нацыянальнай літаратуры.
Кінематаграфісты абараніліся тым, што няма
вартых сцэнарыяў, а літаратары крыўдавалі на
кінематаграфістаў, што да іх ніхто не звяртаецца
з прапановай зняць фільм паводле іх твораў.
— Не ўлічваючы праектаў, якія нам прыносяць у напісаным выглядзе, па электроннай пошце мая рэдактура на сёння атрымала больш
за 200 сінопсісаў і праектаў. Нам прыходзяць

прапановы з Расіі, Ірана, Кітая, Арменіі. Большасць, вядома, з Беларусі. Сярод іх трапляюцца
і вельмі цікавыя заяўкі. І мы зараз з імі працуем.
Што тычыцца непасрэднай працы з беларускімі
драматургамі, то зараз мы шчыльна супрацоўнічаем з Аляксеем Дударавым над фільмам
«Белыя росы». Рэжысёр фільма пакуль не вызначаны. У нас ёсць некалькі кандыдатур, і мы
хочам пачуць іх канцэпцыі. Але галоўная лінія,
гуманістычная, будзе захаваная. Калі гаварыць
пра кінадраматурга, то варта памятаць, што
гэта не драматург і не пісьменнік. Гэта асобная
прафесія, якой трэба асобна вучыцца. Уладзімір
Караткевіч не пасаромеўся пайсці павучыцца
прафесіі кінасцэнарыста. Алесь Адамовіч не пасаромеўся паехаць у Маскву і павучыцца гэтай
прафесіі, ужо быўшы прафесарам. Ён зранку
быў студэнтам, а ўвечары сам чытаў лекцыі як
прафесар. Не трэба думаць, што калі ты валодаеш літаратурным словам, то аўтаматычна становішся кінадраматургам. Велізарная колькасць
літаратурных твораў, якія прыносяць на кінастудыю сёння, не з'яўляюцца кінасцэнарыямі. І, па
вялікім рахунку, не могуць стаць асновай для
кінасцэнарыя. Але разам з тым ёсць вельмі яскравыя беларускія аўтары, чые творы кладуцца
ў аснову нашых фільмаў. Напрыклад, вядомы
Аляксей Дудараў, Валянцін Залужны — майстар
дэтэктыву, і Вольга Грамыка, якая піша фэнтэзі
і чые кнігі друкуюцца і прадаюцца велізарнымі
тыражамі. Паралельна мы працуем і з іншымі
аўтарамі. Ёсць драматургі, якія пішуць спецыяльна для нас, напрыклад, Юлія Ляшко.

НАЦЫЯНАЛЬНАЕ КІНО.
МАГЧЫМА?
Але што такое нацыянальнае кіно? Гэта не
толькі абагульненая гісторыя і культура. Калі
канкрэтызаваць — гэта нацыянальная мова.
Калі ў пачатку восені ў Мінск прыязджаў вядомы
польскі рэжысёр Кшыштаф Занусі, то кантэкст
прымусіў яго паразважаць пра беларускае кіно.
Рэжысёр лічыць, што нацыянальнае кіно магчымае толькі на нацыянальнай мове, з актуальнымі для беларускага народа тэмамі, з беларускімі
акцёрамі, якіх бы палюбілі нашы гледачы. Што
на гэты конт думае Алег Сільвановіч?
— Безумоўна, мова з'яўляецца квінтэсенцыяй беларускай культуры. Без мовы няма культуры. І зараз мы працуем над некалькімі карцінамі, дзе выкарыстоўваецца беларуская мова. У
фільме «У тумане» часткова гучыць беларуская
мова, у «Адзінокім востраве». Фільм «Талаш»
паводле Якуба Коласа, які мы скончылі сёлета,

Кадр з фільма «Талаш».
У ролі Сцяпана Павел Харланчук.

цалкам на беларускай мове. Вялікая колькасць
дакументальных фільмаў здымаецца па-беларуску. Ёсць дакументалісты, якія працуюць выключна на беларускай мове. Калі гаварыць пра
нацыянальны праект, то карыстанне беларускай мовай — асноўны знакавы паказчык. Для
нас гэта вельмі важна. У той жа самы час мы
цудоўна разумеем, што ёсць праекты, якія мы
робім для тэлебачання федэральных расійскіх
каналаў, дзе беларускую мову мы не можам
выкарыстоўваць пры ўсім жаданні. Аляксей Дудараў казаў пра дзвюхмоўе «Белых росаў», гэта
залежыць ад яго персанажаў. Наогул, шмат
абумоўлена тым, якая драматургія, якая літаратура кладзецца ў аснову. Найбольш выразна
нашы інтарэсы прасочваюцца, калі ў аснове
ляжыць нацыянальная літаратура. Практычна
ўся наша анімацыя здымаецца на беларускай
мове. Але зараз перад кінастудыяй стаіць задача забяспечыць вяртанне ўкладзеных грашовых
сродкаў. На жаль, так пакуль складаюцца абставіны, мы вымушаны ўлічваць неабходнасць
выкарыстання рускай мовы.
Атрымліваецца, што «Беларусьфільм» — у
пэўным сэнсе закладнік сітуацыі, калі беларуская мова ў нашай краіне вымірае... Чаго вартае
хоць бы новаўвядзенне ў сталічным метро —
цяпер зварот быць ветлівымі гучыць там на
рускай мове... Для таго, каб з'яўлялася мастацкае кіно на беларускай мове, павінны быць
і перадумовы, і падтрымка. Вось, напрыклад,
ва Украіне прыняты закон аб тым, што дубляж
(агучка, субтытраванне) замежных фільмаў
павінен адбывацца толькі на ўкраінскай тэры-

торыі і на ўкраінскай мове. Праўда, у тым выпадку, калі колькасць фільмакопій будзе больш
за 10 адзінак. Трэба ўлічваць яшчэ і тое, што
ва Украіне каля 600 кінатэатраў. У Беларусі —
усяго 137. І колькасць копій беларускіх фільмаў
не перавышае сямі — па адной на кожную вобласць плюс горад Мінск. Рабіць у такім выпадку
пераагучку на беларускую мову абсалютна
нявыгадна. Але паўстае пытанне: чаму фільм
нельга адразу здымаць на беларускай мове?
Усё адно «Беларусьфільм» не асабліва паспяхова прадае свае мастацкія фільмы за мяжу...
А нацыянальнае ўсё ж павінна быць на першым
месцы. Карацей, замкнёнае кола.
— Парадаваць вас, што вось я прыйшоў і мы
пачынаем здымаць на беларускай мове, я не магу. У ідэале я быў бы толькі за. Бо цудоўна разумею, што мова — гэта генетычны код нацыі. Але,
на жаль, эканамічная сітуацыя сёння такая, што
фільмы на беларускай мове пакуль не складаюць вялікую долю ў сектары ігравой кінавытворчасці. Перад ігравым кіно сёння, акрамя задач па
«долі беларускасці», стаіць магутная задача па
эканамічнай мэтазгоднасці. Я мяркую, што калі
добра запрацуе схема эканамічнай зваротнасці,
то доля беларускіх праектаў будзе толькі ўзрастаць. І, адпаведна, доля праектаў на беларускай
мове. Дарэчы, «Беларусьфільм» плануе ўвесці
новую завядзёнку. На кінастудыі будзе штогод
здымацца 2 дэбютныя праекты маладых рэжысёраў. І тут яны вольныя ў выбары тэмы і мовы.
Галоўнае, каб гэта было якасна.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.
Фота belarusfilm.by.

