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Але ў на шай кра і не ча мусь ці пер шая 
бе ла рус кая кні га «зда ра ец ца» з мно гі мі 
толь кі ў шко ле, яе не за па мі на юць, яе не 
бу дуць пе ра чыт ваць. Бе ла рус кія кні гі мы 
чы та ем час цей за ўсё быц цам пад пры-
му сам у рам ках аба вяз ко вай школь най 
пра гра мы, а для аса ло ды вы бі ра ем за-
меж ныя. Ча му так зда ра ец ца? Што ра-
біць, каб бе ла рус кая лі та ра ту ра для нас 
не ста на ві ла ся чу жой?

Мо жа быць, уся спра ва ў пра соў ван ні 
бе ла рус кай лі та ра ту ры, у тым, як кні гі па-
він ны пры хо дзіць да чы та ча? Ча му тво ры 
Ка рат ке ві ча і Ша мя кі на маг лі па пу ля ры-
за ваць? Іх куп ля лі (як на рус кай, так і на 
бе ла рус кай мо ве), бо бы ло ці ка ва чы таць 
та кую лі та ра ту ру. Ці толь кі ў ад сут нас ці 
пра віль най рэ кла мы праб ле ма? Мо жа, 
бе ла рус кі чы тач прос та не га то вы да на-
шай су час най лі та ра ту ры? Хто б што ні 
ка заў, але ў нас ёсць і біб лі я тэ кі, і кні гар ні 
(пры нам сі ў вя лі кіх га ра дах, у пра він цыі 
з кніж ны мі кра ма мі скла да ней), і сай ты, 
якія зай ма юц ца рас паў сюдж ван нем кніг. 
Лі та ра ту ру мож на знай сці дзе за ўгод-
на — ад бу кі ніс тыч ных ад дзе лаў і па ліц 
бук кро сін гу (аб ме ну кні га мі) да «спат кан-
няў з кні гай» — ак цый, якія ла дзяц ца ў 
Мін ску да во лі час та. Знай сці кні гу, якая 
за ці ка ві ла, сён ня не праб ле ма, бы ло б 
жа дан не.

Пры пы нак 
«Біб лі я тэ ка»

Я чу ла, што ў са вец кі час мод на бы ло 
пры зна чаць спат кан ні ў біб лі я тэ ках — на-
столь кі яны бы лі па пу ляр ныя. Ця пер жа, 
ка жуць, біб лі я тэ кі па мі ра юць. Ка жуць, 
што гэ та прос та схо ві шчы, апош ні дом 
для кні гі. Маг чы ма, гэ та праў да: на коль кі 
час та мы ця пер хо дзім у біб лі я тэ кі?

Та і са Шын ке віч пра цуе ў ста ліч най біб-
лі я тэ цы імя А.С. Пуш кі на. Здзіў ля ец ца, 
ка лі я пы та ю ся ў яе пра сі ту а цыю з бе ла-
рус кай лі та ра ту рай:

— Не вель мі час та ў нас яе бя руць. 
А ка лі і бя руць, то Ка рат ке ві ча, Бы ка ва, 
Алек сі е віч (не толь кі ця пер, але і ра ней, 
за раз усё ўво гу ле ра за бра лі). Яшчэ з су-
час най лі та ра ту ры — Жы ва леў ска га... 
Але на бе ла рус кай у нас чы та юць ма ла.

Мо жа, у ста лі цы чы тач ста но віц ца 
больш ма біль ным, яму ня ма ка лі ха дзіць 
на аба не мент і шу каць па трэб ную кні гу? 
Але ў пра він цыі біб лі я тэ кі да гэ тай па ры 
з'яў ля юц ца ледзь ве не адзі най су вяз зю з 
лі та ра тур ным све там.

На прык лад, у Па ста вах адзі ная кні гар-
ня знік ла больш за 7 га доў та му. За стаў-
ся не вя лі кі кніж ны ад дзел ва ўні вер ма гу, 

але асар ты мент там ні ко лі не змя ня ец ца, 
а ста рыя кні гі ні хто не куп ляе. Для жы ха-
роў го ра да адзі ным вый сцем ста но віц ца 
як раз біб лі я тэ ка — яе за гад чык ка жа, 
што чы та юць там са праў ды шмат — ад 
кла сі каў да на ша га су час ні ка пра за іка 
Анд рэя Фе да рэн кі. Не дзі ва, што апош-
нім ча сам уз рас ла ці ка васць да тво раў 
Алек сі е віч — бы лі вы пад кі, ка лі лю дзі 
за піс ва лі ся ў біб лі я тэ ку зна рок, каб узяць 
яе кні гі.

Ня гле дзя чы на роз насць мер ка ван няў, 
што та кое су час ная біб лі я тэ ка — кні га схо-
ві шча ці рэ аль ная маг чы масць знай сці 
жа да ную кні гу, — яны іс ну юць і га то выя 
пра ца ваць з чы та ча мі. Бы лі б кні гі.

Пры пы нак 
«Кніж ная кра ма»

Ка лі звяр нуц ца да ста тыс ты кі па вы-
пус ку бе ла рус кай лі та ра ту ры, якую я 
атры ма ла ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі, то 
мож на да ве дац ца, што за 9 ме ся цаў бя-
гу ча га го да ў Бе ла ру сі вы да дзе на 840 
на зваў кніг і бра шур агуль ным на кла дам 
2,57 млн эк зэмп ля раў (у па раў на нні з мі-
ну лым го дам — гэ та на 1,6% больш па 
на звах). Удзель ная ва га бе ла рус кай кні гі 
за гэ ты пе ры яд па на звах — 11,4% ад 
агуль най коль кас ці, па на кла ду — 15,5%. 
Але ты раж вы ха ду бе ла рус кай лі та ра ту-
ры за апош нія 3 га ды не змя няў ся — ён 
за ста ец ца на мя жы 2,6 міль ё на эк зэмп-
ля раў.

Ці ад люст роў ва юць гэ та кні гар ні? Дзяр-
жаў ныя, пры ват ныя, вя до мыя і толь кі што 
ад чы не ныя — іх без ліч. Але і кні гар ні не 
га ран ту юць пос пе ху ў по шу ках жа да на га. 
З улас на га до све ду: кні гу ад на го су час-
на га бе ла рус ка га аў та ра я не знай шла ні 
ў ад ной з крам (абы шла та ды іх не менш 
за 5). Але ж на яў насць кніг за ле жыць ад 
чы тац кіх за пы таў.

Ма ры на Апё нак з кні гар ні «Све тач» 
ка жа, што 80% бе ла рус кіх кніг, якія тут 
куп ля юць, — гэ та па да рун ка выя вы дан-
ні і аль бо мы, а на мас тац кую лі та ра ту ру 
за ста ец ца 15%. Але асаб лі ва мож на вы-
лу чыць гіс та рыч ны кі ру нак, на які пры па-
дае 5%: доб ра ра зы хо дзяц ца кні гі Ана то ля 
Бу тэ ві ча, Мі ко лы Ер ма ло ві ча, Люд мі лы 
Руб леў скай, Вік та ра Праў дзі на.

— У на шай кра ме шмат па куп ні коў 
бе ла рус кіх кніг, асаб лі ва мо ла дзі ў апош-
ні час. І кніг вель мі шмат на бе ла рус кай 
мо ве, у тым лі ку і дзі ця чых. А для мо ла дзі 
ёсць се рыя «Мая бе ла рус кая кні га» — 
яна вель мі па спя хо вая, бо і кош ты дэ-
ма кра тыч ныя, і ўсю кла сі ку пе ра чы таць 
мож на. На пэў на, мо ладзь па чы на юць 

вы хоў ваць у ду ху лю бо ві да 
сва ёй ра дзі мы, — мне зда ец-
ца, гэ та са праў ды так, інакш 
па тлу ма чыць іх ці каў насць да 
бе ла рус кай лі та ра ту ры не ма-
гу. Лю дзі ця пер лю бяць чы таць 
на бе ла рус кай мо ве, у нас пе-
ра кла ды амаль не куп ля юць — 
толь кі на бе ла рус кай! Мо жа, 
та му што бе ла рус кае рэ кла-
му ем — пра во дзім су стрэ чы з 
пісь мен ні ка мі, — да нас пры-
хо дзі лі Бу тэ віч, Шніп, Галь пя-
ро віч, — ка жа Але на Та ра сюк, 
за гад чы ца кра мы «Бел кні га», 
што на пра спек це Не за леж-
нас ці ў ста лі цы.

Ёсць по гляд, што на бе ла рус кай лі та-
ра ту ры за ра біць не маг чы ма. Та му ў кні-
гар нях вы бар су час на га бе ла рус ка га не 
та кі раз на стай ны, ды і кла сі ка ёсць не 
паў сюль. Але ёсць мес ца, дзе прад стаў-
ле ны амаль усе на він кі су час най бе ла-
рус кай лі та ра ту ры — гэ та кні гар ня «Ў». 
Юлія Бон дар, пра да вец кра мы, ка жа, што 
ў бе ла рус кай лі та ра ту ры ёсць усе шан цы, 
каб стаць па пу ляр най:

— Мож на ве шаць на біл бор дах ці ка выя 
цы та ты, уво дзіць у школь ную пра гра му 
ці ка выя тво ры, па каз ваць ма ла дым, што 
ў нас ёсць не звы чай ная лі та ра ту ра. Вар та 
імк нуц ца лю біць і па ва жаць сваё, уво дзіць 
лю дзей у бе ла рус ка моў нае ася род дзе.

Ад ной чы, я ўпэў не на, прый дзе час, 
ка лі за бе ла рус кай бу дуць га няц ца, як у 
кні зе «Мо ва». Пра мо ву бу дуць дбаць, на 
мо ве за хо чуць га ва рыць, на мо ве па жа-
да юць чы таць... Але па куль чым мож на 
па тлу ма чыць, што на кніж ным кір ма шы на 
Ня мі зе ня ма бе ла рус кіх кніг? Хо чаш 100 
рэ цэп таў страў з морк вы — ка лі лас ка, хо-
чаш но вую кні гу Ву дзі Ал ле на — тры май, 
але ні вод най кні гі на бе ла рус кай мо ве не 
знай сці. Шу ка ем да лей...

Бу кі ніс тыч ныя ад дзе лы заў сё ды зда-
ва лі ся мне та ям ні чы мі — у кож най кні гі 
тут свая гіс то рыя: ча му яе зда лі, хто яе 
пры нёс? Маг чы ма, пе ра ацэн ка каш тоў-
нас цяў, маг чы ма, хо чуць пад за ра біць.

— Ча сам на вок лад ках мож на знай-
сці аў то граф са мо га Ка рат ке ві ча, але іх 
куп ля юць ім гнен на, — ка жа за гад чы ца 
бу кі ніс тыч на га ад дзе ла ў кніж ным до ме 
«Ве ды» Га лі на Ся мё наў на.

Пры пы нак 
«Ін тэр нэт»

У час ін тэр нэ ту мы ўжо ля ну ем ся вы-
хо дзіць з ква тэр па не каль кі сот няў дру-
ка ва ных ар ку шаў, мы хо чам, каб іх да 
нас пры во зі лі, як гэ та ро біць, на прык лад, 
ОZ.BY.

Але тут бе ла рус кая лі та ра ту ра не ка-
рыс та ец ца асаб лі вай па пу ляр нас цю:

— Ве ра год на, ад бі ва ец ца не да хоп рэ-
кла мы. Прык лад та му — кні га «50 ад цен-
няў шэ ра га», якая за кошт рэ кла мы шмат 
ме ся цаў бы ла лі да рам про да жу. Але і ў 

бе ла рус кай лі та ра ту ры ёсць шмат до бых 
тво раў, та му мы га то выя пра да ваць бе ла-
рус кую лі та ра ту ру на ват з ніз кай рэн та-
бель нас цю, каб пад трым лі ваць куль ту ру 
на шай кра і ны, — тлу ма чыць РR-ме не-
джар ОZ.BY Ва ле рыя Мель ні ка ва.

«Чы тач» — 
кан ца вы пры пы нак

Чы та чоў бе ла рус кай лі та ра ту ры, мо жа, 
не шмат, але яны ёсць. І гэ та лю дзі, якія 
ад ра зу скі ра ва ныя на неш та пэў нае, гэ та 
лю дзі су час ныя, ін тэ ле кту а лы. Мож на іх 
умоў на па дзя ліць на гру пы, як той ка заў, 
«па ін та рэ сах».

Ёсць лю дзі, якія ці ка вяц ца сва ёй кра-
і най, тым, што тут ад бы ва ец ца — гэ та 
так зва ныя чы та чы-ін тэ ле кту а лы, нось бі-
ты куль тур на га мен та лі тэ ту, у якіх спе цы-
фіч ныя за па тра ба ван ні — яны шу ка юць, 
на прык лад, кні гі Ба ха рэ ві ча.

Ёсць тыя, хто лю біць «жыц цё вую» лі-
та ра ту ру, ка го ці ка віць не столь кі за кру-
ча ная кам па зі цыя тво ра, коль кі па во дзі ны 
ге роя ў аб ста ві нах, бліз кіх чы та чу — мы 
ж заў сё ды шу ка ем у кні гах ся бе. Ад сюль 
і пра га «бы та вой» про зы Бат ра ко вай і Лі-
сіц кай.

А ёсць асоб ная част ка гра мад ства — 
дзе ці, а ка лі дак лад ней, то іх баць кі, якія 
ары ен ту юць дзя цей па ва жаць сваю кра-
і ну, лю біць род ную мо ву. Хут чэй за ўсё, 
яны бу дуць куп ляць «Сум ны суп» Воль гі 
Га пе е вай.

У по шу ках дзі ця чай лі та ра ту ры бе ла-
рус ка га чы та ча заў сё ды на пат кае пос-
пех — дзі ця чае ў нас куп ля юць і лю бяць, 
ад сюль і раз на стай насць вы ба ру. За дзі-
ця чай лі та ра ту рай, на прык лад, дак лад-
на мож на іс ці ў «Кніж ную ша фу» — ула-
даль ні кі ўжо ве да юць, што кні гі для са мых 
ма лень кіх ка рыс та юц ца по пы там, та му і 
вы дан няў тут ха пае:

— Пры хо дзяць ма мы і та ты, якія пры ву-
ча юць дзя цей да бе ла рус кай мо вы. Жы-
выя, з бліс ку чы мі ва чы ма. Та кіх лю дзей 
ад ра зу па зна еш. Ад ной чы пры хо дзі ла 
жан чы на, якая шу ка ла кні гі для ўну каў, 
якія жы вуць у Аме ры цы. Іх баць ка ха цеў 
на ву чыць дзя цей ме на ві та бе ла рус кай 
мо ве, — рас па вя дае ўла даль ні ца «Кніж-
най ша фы» На стас ся.

Але і з дзі ця чы мі бе ла рус кі мі кні га мі 
ў кра мах ча сам бы ва юць праб ле мы — іх 
не ха пае! Зда ец ца, ка лі гэ тыя кні гі ка-
рыс та юц ца па пу ляр нас цю, то ча му на шы 
пісь мен ні кі і вы даў цы не ро бяць вы сноў 
для ся бе? Ад ка зу ня ма, але ёсць факт: 
бе ла ру сы га то выя куп ляць дзе цям лю-
бую лі та ра ту ру на род най мо ве — у тым 
лі ку пе ра клад ную за меж ную, на прык лад 
вер шы Пуш кі на па-бе ла рус ку.

На пэў на, апош нія і вы зна ча юць бу ду-
чы ню бе ла рус кай кні гі, ка лі вы хоў ва юць 
на ёй дзя цей. Ма лыя за пом няць сваю 
пер шую кні гу, та кое чы тан не ста не для 
іх на ту раль ным. Бе ла рус кім су час ным 
пісь мен ні кам трэ ба пра іх па ду маць: што 
заўт ра за хо чуць чы таць тыя, хто вы рас 
на бе ла рус ка моў ных кніж ках? Ці хо піць 
ім толь кі та го, што ўжо на пі са на? А га-
лоў нае — ка лі гэ тыя дзе ці, вы га да ва ныя 
на род ным сло ве, ста нуць пра сіць больш 
і больш бе ла рус ка га, мож на бу дзе ад ра зу 
ска заць, што на ша лі та ра ту ра — іt's а nеw 
blасk (гэ та кру та)!

Мар га ры та ДЗЯХ ЦЯР.

На гэ тым тыд ні бе ла рус кае кі но ад зна чы ла 
сваё 91-год дзе. Кі не ма та гра фіс ты аб мер-
ка ва лі мі ну лы год, праб ле мы су час нас ці і 
агу чы лі пла ны на бу ду чы ню. Спіс вы ні каў 
заў сё ды аказ ва ец ца ўра жаль ным, але ад на 
па дзея гэ та га го да мае асаб лі вае зна чэн не. 
У каст рыч ні ку на се сіі Мінск ага га рад ско га 
Са ве та дэ пу та таў бы ло пры ня та ра шэн не, 
ад па вед на з якім дзве мін скія ву лі цы (яны 
яшчэ пра ек ту юц ца) у жы лым ра ё не Ло шы ца 
на зва ныя ім ёна мі вы дат ных бе ла рус кіх рэ-
жы сё раў — Вік та ра Ту ра ва і Мі ха і ла Пта шу ка. 
Го рад бу дзе сла віць тых лю дзей, што сва ёй 
твор час цю сла ві лі цэ лую кра і ну. На рэш це 
гэ та па цвяр джае, што трэ ба не толь кі вы-
строй ваць стра тэ гію раз віц ця кі не ма то гра-
фа, але і азі рац ца на ім ёны, што з'яў ля юц ца 
яго пад мур кам.

У Мін ску ўжо ёсць ад на ву лі ца, пры све ча ная 
бе ла рус ка му кі на рэ жы сё ру, — ву лі ца Ула дзі мі ра 
Корш-Саб лі на, пі я не ра ай чын на га кі не ма то гра фа, 
аў та ра філь маў «Дач ка Ра дзі мы», «Мая лю боў», 
«Но вы дом», «Кан стан цін За сло наў», «Хто смя-
ец ца апош нім» і вы ка наўца ро лі дру го га пла на ў 
кар ці не «Ляс ная быль» Юрыя Та ры ча, якая лі чыц ца 
пер шым бе ла рус кім філь мам.

Скла да на ска заць, які мі кры тэ ры я мі кі ра ва ла ся 
Ка мі сія па на зы ван ні і пе рай ме на ван ні пра спек таў, 
ву ліц, пло шчаў і ін шых са стаў ных час так Мін ска, 
пры ма ю чы ра шэн не (вя до ма, што прад стаў ні кі Мі-
ніс тэр ства куль ту ры і твор чых аб' яд нан няў звяр-
та лі ся ў Мін гар вы кан кам з ідэ яй на зваць мін скія 
ву лі цы ім ёна мі Ту ра ва і Пта шу ка), але вы лу чэн не 
ме на ві та гэ тых рэ жы сё раў вы гля дае цал кам ла-
гіч ным.

Гэтыя ім ёны за каль цоў ва юць «за ла ты пе ры яд» 
бе ла рус ка га кі но, які пры паў, умоў на ка жу чы, на 
двац ца ці пя ці год дзе ў 1960-1980-я га ды. З Ту ра ва 
ён па чаў ся, Пта шук да 2000-х за ста ваў ся са мым 
вы дат ным «вы хад цам» з та го «ве ку роск ві ту».

На мо мант 1960 го да бе ла рус кі кі не ма то граф 
ледзь-ледзь ды хаў і на гад ваў вы па ле нае по ле. 1961 
год стаў пе ра лом ным: на кі на пра сто ры вы лу чы ла ся 
ма ла дое па ка лен не вгікаў цаў — Ігар Даб ра лю баў, 
Ба рыс Сця па наў, Ва ле рый Ру бін чык, Ві таль Чац ве-
ры коў. По тым іх на за вуць «шас ці дзя сят ні ка мі». Вік-
тар Ту раў, які ў 1959 го дзе яшчэ сту дэн там са юз на-
га дзяр жаў на га ін сты ту та кі не ма та гра фіі прый шоў 
пра ца ваць на кі на сту дыю «Бе ла русь фільм» і па чаў 
зды маць да ку мен таль ныя філь мы, стаў лі да рам 
но ва га па ка лен ня кі не ма та гра фіс таў...

Кла сік укра ін ска га кі но Аляк сандр Даў жэн ка 
на бі раў сваю май стэр ню ў ін сты ту це кі не ма та гра-
фіі ў Маск ве адзін раз у жыц ці — у гэ ту май стэр ню 
тра піў Вік тар Ту раў. «Ка лі мы — яго вуч ні — зра-
бі лі неш та вар тае — гэ та ў пер шую чар гу за слу га 
Аляк санд ра Даў жэн кі, — рас каз ваў Ту раў у да ку-
мен таль ным філь ме пра са мо га ся бе, ство ра ным 
на «Бе ла русь філь ме». — Ён быў улю бё ны ў зям лю, 
і гэ тую сваю лю боў, якая прай шла праз усе яго 
філь мы, ён нам пе ра даў». Ужо ў 1964 го дзе рэ-
жы сёр зняў кар ці ну «Праз мо гіл кі», за сна ва ную 
на аў та бія гра фіч ным ма тэ ры я ле. Ме на ві та яна ў 
1995 го дзе ўвай шла ў спіс ста най леп шых філь маў 
ЮНЕС КА пра вай ну.

Бес сю жэт ныя ва ен ныя кар ці ны Ту ра ва не прос-
та за ня лі ні шу, яны ста лі не чым не звы чай ным, но-
вым — жан ра ва і «ідэа ла гіч на». Па чуц ці і ўра жан ні 
пе ра да ва лі ся «па вет ра на-ка пель ным шля хам», а 
вай на бы ла па збаў ле на ста ту са «свя шчэн най».

Не вы моў ная ту га, ду шэў ныя па ку ты, лю дзі ва 
ўмо вах вай ны, дзе ці на вай не вы гля да лі на ту раль-
на, бо сам Ту раў па мя таў ча сы вай ны да во лі дак-
лад на і жы ва. Дзень, ка лі яго баць ка-пар ты зан 
прый шоў на ве даць сям'ю, і яго ад ра зу арыш та ва лі. 
Як яго дзед ад даў ма ці апош ні ты тунь, каб тая ад-
вез ла яго баць ку ў тур му. А ка лі ма ці вяр ну ла ся, 
ста ла зра зу ме ла без слоў, што баць ку рас стра-
ля лі. Сам Вік тар ра зам з сяст рой і ма ці прай шоў 
пра цоў ны ла гер.

«У кож най кар ці не я спра ба ваў па ка заць 
«сваё» — што мне зна ё ма і до ра га, што мной пе-
ра жы та», — ка заў рэ жы сёр. — Мне ха це ла ся па-
ка заць, як лю дзі ма раць жыць у мі ры».

У дру гім іг ра вым філь ме «Я ро дам з дзя цін-
ства» сыг ра лі Ула дзі мір Вы соц кі і Ні на Ургант. 
Пер шы ра зам з Ма ры най Ула дзі быў час тым гос-
цем у до ме Ту ра ва, як і рэ жы сё ры Атар Іа се лі я ні 
і Ві таў тас Жэ ла кя ві чус, кам па зі тар Яў ген До-
га (ён на пі саў му зы ку к філь му «Чор ны бу сел») 
і ін шыя сяб ры, што ўспа мі на лі Вік та ра Ту ра ва 
толь кі цёп лы мі сло ва мі. На прык лад, Яў ген До га 
рас каз ваў пра па тры я тыч насць рэ жы сё ра ці з 
якой трапятлі вас цю той ста віў ся да му зы кі, якую 
лі чыў паў на вар тас ным, раў на знач ным склад ні-
кам філь ма.

Вік тар Ту раў ка заў: «Рэ жы су ра — гэ та не пра-
фе сія, а склад мыс лен ня. Як пра фе сі яй ёй лёг ка 
ава ло даць, што год ства ра юц ца сот ні кар цін, але 
яны не як сы хо дзяць... А тыя адзін кі, дзе мас та кі 
ства ра юць, раз ва жа юць пра боль і праб ле мы лю-
дзей, за ста юц ца».

Ро лю рэ жы сё ра ў бе ла рус кім кі но па раў ноў ва-
юць са зна чэн нем Ва сі ля Бы ка ва для на шай лі та-
ра ту ры. У гіс то рыю аў тар упі са ны кар ці на мі «Вай на 
пад стрэ ха мі», «Сы ны ідуць у бой», «Час яе сы ноў», 
«Пункт ад лі ку», «Лю дзі на ба ло це» па вод ле Ме ле-
жа. Эк ра ні за цыя «Шлях ці ча За валь ні» 1994 го да 
з Ула дзі мі рам Гас цю хі ным у га лоў най ро лі ста ла 
апош нім філь мам рэ жы сё ра і зноў пакінула бе ла-
рус кі кі не ма то граф у кры зі се.

За тое з «за ла то га перыяду» за стаў ся пра ца ваць 
Мі ха іл Пта шук. Так са ма вяс ко вы хло пец, што атры-
маў вы шэй шую аду ка цыю ў Маск ве (у Мас коў скім 
тэ ат раль ным ву чы лі шчы імя Шчу кі на), так са ма па-
тры ёт, які кож ны дом у сва іх кар ці нах бу да ваў па 
ад ным узо ры. Па тым, які доб ра ве даў.

Мі ха іл Пта шук ка заў, што на цы я наль на га кі-
но ў Бе ла ру сі ні ко лі не бы ло, але сам ён зра біў 
у яго (ка лі мер ка ваць, што яно ўсё ж та кі іс на ва-
ла) не ма лень кі ўклад ха ця б эк ра ні за цы я мі на шай 
кла сі кі — «Знак бя ды» па Бы ка ву, «Чор ны за мак 
Аль шан скі» па Ка рат ке ві чу, «Вазь му твой боль» 
па Ша мя кі ну.

А пер шы свой фільм Пта шук зняў у Маск ве — 
«Пра Ві цю, пра Ма шу і мар скую пя хо ту», у якім 
дэ бю та ваў та ды яшчэ сту дэнт ГІ ЦІ Са Аляк сандр 
Аб ду лаў, «шэф ства ва лі» над зды мач най гру пай 
Сла ва Га ва ру хін і Кі ра Му ра та ва, а мас тац кім кі-
раў ні ком (гэ та бы ла дып лом ная ра бо та Вы шэй шых 
рэ жы сёр скіх кур саў Дзярж кі но СССР) зга дзіў ся 
стаць Ге ор гій Да не лія. З гэ та га ўсё і па ча ло ся, кар-
ці на пры нес ла аўтару ўсе са юз ную сла ву.

«Пас ля тры ум фу мя не за пра сі лі ў Дзярж кі но і 
пра па на ва лі пе ра ехаць у Мінск, — ус па мі наў Мі ха іл 
Пта шук у ад ным з ін тэр в'ю. — У род най ста лі цы 
мя не су стрэў стар шы ня бе ла рус ка га Дзярж кі но 
Мац ве еў, і мы па еха лі вы бі раць для мя не пры дат-
ную ква тэ ру. Спы ніў ся на двух па ка ё вай, хоць мог 
узяць і трох па ка ё вую...»

Пас ля яшчэ па ры рэ жы сёр скіх прац Пта шук стаў 
зды маць «для ду шы», сам Вік тар Ту раў у свой час 
на зы ваў яго ся род са мых вы дат ных бе ла рус кіх 
аў та раў, што па він ны пад трым лі ваць го нар бе ла-
рус ка га кі но.

Між тым па ча так 1990-х, рас пад СССР стаў 
яшчэ ад ным пе ра лом ным мо ман там для бе ла рус-
ка га кі но — цэнт ра лі за ва ная сіс тэ ма фі нан са ван-
ня кі не ма то гра фа за віс ла ў па вет ры. Шмат ка го 
ап'я ні ла «не за леж нае» кі но — ме цэ на ты га то вы 
бы лі да ваць гро шы рэ жы сё рам. Праў да, час та гэ та 
пра ду гледж ва ла пэў ныя ўмо вы, так што не за леж-
насць аказ ва ла ся не са праўд най. Мі ха іл Пта шук 
быў зволь не ны з на цы я наль най кі на сту дыі. «Па ча-
лі ся ма са выя зваль нен ні. Усіх за пар: рэ дак та раў, 
апе ра та раў, рэ жы сё раў. Ака заў ся бес пра цоў ным 
і я. Тра піў пад ска ра чэн не. Пры чым не адзін. Па-
цяр пе лі са мыя леп шыя — лаў рэ а ты прэ мій, го нар 
кі не ма то гра фа Бе ла ру сі».

Пта шук, на пэў на, пер шым з бе ла рус кіх рэ жы-
сё раў зняў фільм за ўлас ныя гро шы — без дзяр-
жаў ных і ме цэ нац кіх срод каў. Прос та ўзяў па зы ку 
ў бан ку.

Пас ля кар ці ны «У жніў ні 44-га» яго за пра сі лі 
пра ца ваць у Га лі ву дзе, ён на ват зняў там кар ці ну 
«Пес ня Ро зы» («У чэр ве ні 1941-га»).

Жыц цё яго іш ло па вод ле са праўд най кі нош най 
дра ма тур гіі. Пос пех, мас тац тва (ён ні ко лі не гнаў ся 
за гра шы ма), уз на га ро ды, пра ца ў Га лі ву дзе пе-
ра рва лі ся так рап тоў на і не зра зу ме ла. Ка лі Мі ха іл 
Пта шук ехаў у Маскву атрым лі ваць уз на га ро ду 
«Ні ка» за фільм «У жніў ні 44-га», ён тра піў у аў та-
ка та стро фу. Гэ та быў 2002 год.

Год та му бе ла рус кія кі на кры ты кі ства ры лі рэй-
тынг бе ла рус кіх філь маў. У ка тэ го ры ях іг ра во га кі-
но ака за ла ся пяць кар цін Ту ра ва і дзве Пта шу ка.

За ла ты пе ры яд бе ла рус ка га кі не ма то гра фа, 
зда ец ца, за стаў ся ў мі ну лым, толь кі лю бы ка нец 
для не ча га ста но віц ца па чат кам. Бу дуць яшчэ бе-
ла рус кія ву лі цы на зы ваць у го нар на шых рэ жы-
сё раў.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovich@zviazda.by
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VІVACE 
ПА-ГО МЕЛЬ СКУ
Упер шы ню го рад 
пра во дзіць фо рум 
кла січ най му зы кі

Яго за вуць Му рад Асу іл. Ён ма ла ды, 
та ле на ві ты і ак тыў ны: здо леў ар га-
ні за ваць цэ лы му зыч ны фес ты валь 
у го ра дзе, дзе ні ко лі не бы ло вя лі кіх 
ім прэз, пры све ча ных кла січ най му зы-
цы. Яму ў гэ тым да па мог Бет хо вен.

Му зы ка Бет хо ве на на поў не на энер гі яй, абу джае да змен і пе ра-
гля ду звы чак. Га мяль чан дак лад на: узім ку го ра ду на да ла то ну су 
энер гія тво раў ня мец ка га кла сі ка, на ро джа на га 245 га доў та му. 
Але не ка то рыя маг лі ад крыць для ся бе Бет хо ве на, твор часць яко га 
бы ла прад стаў ле на ця гам пя ці ве ча роў. Прад стаў ле на кож на му, 
хто не за ха цеў ся дзець до ма, хто імк нуў ся да лу чыц ца да ад на го 
з са мых за гад ка вых мас тац тваў. І бы ла маг чы масць зра зу мець: 
му зы ка — да ўсіх узрос таў, па ка лен няў, са цы яль ных груп. Яе трэ-
ба прос та ад чу ваць.

Гэ та імк нуў ся да нес ці аў тар ідэі фо ру му, лаў рэ ат між на род ных 
кон кур саў, які ця пер з'яў ля ец ца га лоў ным ды ры жо рам Го мель ска-
га сім фа ніч на га ар кест ра, Му рад Асу іл. Вы ха ва нец бе ла рус кай 
му зыч най шко лы, які мае ма ра кан скія ка ра ні, на столь кі наш, што 
га то вы ства раць куль тур ны ася ро дак на ват та ды, ка лі са ма ідэя 
мо жа не ка то рым зда вац ца дзіў най. І на столь кі сам на поў не ны 
бет хо вен скім ду хам жыц ця сцвяр джэн ня, што ве рыць: кла сі ка заў-
сё ды пры ва біць лю дзей сва ёй ме ла дыч нас цю і глы бі нёй. А по бач 
з асо бай Бет хо ве на ўзні ка юць яшчэ дум кі пра тых, хто быў яго 
па пя рэд ні кам ці пас ля доў ні кам. Але Му рад Асу іл — яшчэ і па тры ёт 
бе ла рус кай му зы кі, яе вы ка наль ніц кай част кі. На пер шы фо рум 
кла січ най му зы кі ён за пра сіў най леп шых вы ка наў цаў, які мі кра і на 
мо жа га на рыц ца. Як, на прык лад, на род ным ар тыс там Бе ла ру сі 
пра фе са рам Іга рам Алоў ні ка вым. Але ёсць і ма ла дыя му зы кан ты, 
якія ад зна ча ны на між на род ных кон кур сах, але з за да валь нен нем 
вы сту па юць у Го ме лі, як скры пач Алег Яцы на ці ві я лан чэ ліст Мі ха іл 
Ру дун скі і ін шыя. Каб па слу хаць тэ на ра Яна ша Ня ле пу, трэ ба ехаць 
у Вя лі кі тэ атр у Мінск. А тут ён браў удзел у ад ным з ва каль ных 
кан цэр таў на фо ру ме ў Го ме лі, да рэ чы, ужо ра зам з пі я ніс там Му ра-
дам Асу ілам. Ду ха вы квін тэт «Woodwіnd frіends» пад кі раў ніц твам 
Мак сі ма Ра со хі прад ста віў пра гра му «Эпо ха Бет хо ве на», дзе кла-
січ ныя тво ры пра гу ча лі ў пе ра ла жэн ні для гэ та га ка лек ты ву. Куль-
тур ныя мес цы го ра да на поў ні лі ся му зы кай, яна прый шла і ў Бе лую 
гас цёў ню па ла ца Ру мян ца вых і Па ске ві чаў, і на ват у тэ ат раль ную 
за лу. Пяць ве ча роў, пяць пра грам, пяць су стрэч з та ле на ві тай 
Бе ла рус сю. І гэ та толь кі па ча так: фо рум кла січ най му зы кі хо чуць 
зра біць што га до вым і кож ны раз пры свя чаць твор час ці вы дат ных 
му зы кан таў. Вар та па чаць — ці ка васць пры хо дзіць...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. tsimoshyk@zviazda.by
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ЛЮ БЫ КА НЕЦ 
ДЛЯ НЕ ЧА ГА 
СТА НО ВІЦ ЦА 

ПА ЧАТ КАМ

Кні гі «па ін та рэ сах»
Марш ру ты бе ла рус кіх чы та чоў

Бе ла рус кія кні гі мы 
чы та ем час цей за ўсё быц цам 
пад пры му сам у рам ках 
аба вяз ко вай школь най пра гра мы, 
а для аса ло ды вы бі ра ем за меж ныя. 
Ча му так зда ра ец ца?

Ві я ле та яшчэ не па мер ла, 
але сэр ца ўжо на паў ня ец ца 
жа лем. І му зы ка яшчэ ж та-
кая жур бот ная — ад па вед на 
інт ры гам і дра ме. І ўвесь фі-
нал кон кур су опер ных вы ка-
наў цаў тры ма ла ся інт ры га: 
хто?..

Ра сі ян ка На дзея Паў ла ва 
ў фі на ле ІІ Мінск ага опер на га 
кон кур су ра зам з на род ным ар-
тыс там Бе ла ру сі Ула дзі мі рам 
Пят ро вым спя ва ла ўры вак з 
опе ры Джу зэ пэ Вер дзі «Тра ві я-
та». Яе Ві я ле та бы ла тра пят кой, 
пя шчот най, ра ман тыч най асо-
бай — ні як не на за веш «да ра гой 
утры ман кай». Пры стой ная дзяў-
чы на, якая апы ну ла ся ў скла да-
ных жыц цё вых аб ста ві нах. Ме-
на ві та так гэ та і ад чу ла пуб лі ка, 
якая вель мі спа чу ва ла эфект най 
пры га жу ні ў той час, ка лі тая ў 
спе вах вы свят ля ла ад но сі ны з 
Жэр мо нам. Ві даць, ра зы гра най 
дра май бы ло ўра жа нае жу ры: 
Му зы ка Вер дзі да па маг ла На-
дзеі Паў ла вай зда быць гран-пры 
Мінск ага опер на га кон кур су і 
10000 до ла раў прэ мі яль ных. Да-
па мог во пыт: за пля чы ма шмат 
кон кур саў, пе ра мог і ак тыў ная 
тэ ат раль ная пра ца. Вы пуск ні ца 
Пет ра за вод скай дзяр жаў най 
кан сер ва то рыі ця пер пра цуе ў 
Перм скім тэ ат ры опе ры і ба ле-
та. Але пар тыю Ві я ле ты спя ва ла 
ў «Тра ві я це» Лат вій скай на цы-
я наль най опе ры, па стаў ле най 
Анд рэй сам Жа гар сам, які вы-
лу ча ец ца ін тэр прэ та цы я мі опер-
най кла сі кі.

У кон кур се бы ло важ на, каб 
спе ва кі па ка за лі ся бе яшчэ і ар-
тыс та мі, ме на ві та та му фі нал стаў 
не прос та кан цэр там з ну ма роў, 
за ве чар пе рад гле да ча мі прай шлі 
ад ра зу не каль кі мі ні-спек так ляў: 
ар тыс ты вы кон ва лі ўрыў кі з опер 
ў ду э це з бе ла рус кі мі са ліс та мі. І, 
мо жа быць, «сце ны» да па ма га лі 

на ша му тэ на ру Вік та ру Мен дзе-
ле ву, яко га ад зна чы лі ІІ прэ мі яй. 
Ён са сту піў укра ін ска му тэ на ру 
Мі ха і лу Ма ла фію, яко му па вод ле 
ра шэн ня жу ры пры су джа на І прэ-
мія ў Мін ску. Але абод ва тэ на ры 
атры ма лі ў да да так ці ка выя пра-
па но вы на конт раз віц ця ар тыс-
тыч най кар' е ры. Укра ін скі спя вак 
па е дзе на кон курс ва ка ліс таў у 
Фран цыю. Наш Вік тар Мен дзе леў 
за про ша ны вы сту піць у тэ ат ры 
«Лі ры ка рэ ог ра 20» у ка над скім 
Ман рэ а ле. У лік лаў рэ а таў тра пі-
ла і са пра на Але на Сці хі на з Ра-
сіі — ІІІ прэ мія за эфект на ра зы-
гра ную тра ге дыю «Тос кі».

Пры го жы фі нал, ці ка выя ар-
тыс ты. Пры го жая му зы ка кла-
січ ных опер. Але... Ка лі опер ны 
кон курс ла дзіць на ша кра і на, то, 
мо жа быць, трэ ба бы ло б прад-
ста віць і опер ную Бе ла русь — 
усё-та кі ёсць на ша му зыч ная 
спад чы на, тво ры бе ла рус кіх кам-
па зі та раў. Вя до ма, кан кур сант 
вы бі рае тое, дзе ён най больш 
вый грыш на вы гля дае. Але ней-
кі пе рад кон курс ны «пра лог», 
свай го ро ду ўвер цю ра з фраг-
мен таў тво ра (-аў) ка го-не будзь 
з бе ла рус кіх кам па зі та раў маг ла 
б да даць на цы я наль ных фар баў 

у фі наль ны кан цэрт, тым са мым 
да зво ліў шы пуб лі цы пе ра ка-
нац ца ў тым, што сам кон курс у 
на шым тэ ат ры ўзнік не здар ма, 
для яго быў ство ра ны пад му рак 
гіс та рыч ным раз віц цём са мо га 
тэ ат ра, і ёсць твор чая гле ба — 
іс на ван не бе ла рус кай му зы кі, 
якая, між ін шым, ства ра ец ца і ў 
наш час, яна жы ве! Але мо жа 
ад чуць ся бе жы вой, ка лі за па-
тра ба ва ная, гу чыць, ка лі і яе 
вы кон вае су час нае па ка лен не 
ар тыс таў для ця пе раш ніх гле-
да чоў.

Та му што ўсё, што ні ро біц ца 
ў тэ ат ры сён ня, ро біц ца ў пер-
шую чар гу для ай чын най пуб-
лі кі. Ёй спа да ба лі ся больш за 
ін шых На дзея Паў ла ва і Мі ха іл 
Ма ла фій — упер шы ню гля дац-
кі прыз у Мін ску пры су джа ны 
гэ тым двум кан кур сан там. Але 
кон курс — толь кі на го да для зна-
ём ства. Та му што да лей ма ла-
дыя га ла сы ўдзель ні каў мож на 
бу дзе па чуць у спек так лях На цы-
я наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. 

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. 
tsimoshyk@zviazda.by
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КА ЛІ ЛАС КА, 
ТОЛЬ КІ ЖЫ ВІ!..

«Тра ві я та» ў да па мо гу опер ным кан кур сан там

Ім ёны 
за ла то га 
пе ры я ду 

бе ла рус ка га 
кі не ма то гра фа

Ім ёны Вік та ра Ту ра ва і Мі ха і ла Пта шу ка 
за каль цоў ва юць «за ла ты пе ры яд» 
бе ла рус ка га кі но, які пры паў, 
умоў на ка жу чы, на двац ца ці пя ці год дзе 
ў 1960-1980-я га ды.

Я як ця пер па мя таю маю 
пер шую бе ла рус кую кні гу. 
Гэ та быў збор нік бе ла рус кіх 
на род ных ка зак «Баць каў дар» 
з ма люн ка мі Ана то ля Вол ка ва. 
Я не ве даю, ча му зня ла з па лі цы 
ме на ві та яго (у баць коў скім до ме 
ёсць шмат бе ла рус ка моў най 
лі та ра ту ры), але гэ тае вы дан не 
зда ло ся мне ней кім ча роў ным. 
На пэў на, з-за вок лад кі, а мо жа, 
з-за наз вы. Я не вы бра ла 
та ды «Па кі ну тую на до світ ку» 
Гаў рыл кі на ці штось ці ін шае — 
ні чо га не змя ніць: мая пер шая 
бе ла рус кая кні га — «Баць каў 
дар» на мат чы най мо ве.

Уладальніца гран-пры Надзея ПАЎЛАВА (Расія). 
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