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Ар цём ЯКУ ШЭН КА

Вы да вец тва Бе ла рус ка га Эк-
зар ха та да Но ва га го да і Ка ляд 
пад рых та ва ла ўні каль ны па да-
ру нак: вы пуск фак сі мі ле ад на го 
з са мых ста ра жыт ных пом ні каў 
на цы я наль най кніж най куль-
ту ры — зна ка мі та га По лац ка га 
Еван гел ля кан ца ХІІ — па чат ку 
ХІ ІІ ста год дзя. Ад на ча со ва яно 
з'яў ля ец ца ўні каль ным пом ні-
кам уся му сла вян ска му пісь мен-
ству і свед чыць пра тое, на коль-
кі глы бо кія ка ра ні пра ва слаў ных 
тра ды цый на бе ла рус кай зям лі.

Экс пер ты ўпэў не ны, што 
Еван гел ле ў свой час пе ра пі са ла 
са ма пра па доб ная Еў фра сін ня 
По лац кая, апя кун ка зям лі бе-
ла рус кай, вы дат ная асвет ні ца. 
Гэ ты пом нік ду хоў нас ці ўяў ляе 
са бой ру ка піс ную кні гу ў вы-
гля дзе ко дэк са, што скла да ец ца 
са 172 ліс тоў пер га мен ту. Тэкст 
Еван гел ля напісаны ўставам, 
ме на ві та ён вы ка рыс тоў ваў ся 
ў ран ніх ру ка пі сах, з'яў ля ю чы-
ся раз на від нас цю най больш 
«ура чыс та га» пісь ма, што бы ло 
най больш пры дат ным у та кіх 
вы пад ках.

Вя лі кую ці ка васць вы клі-
кае і афарм лен не кні гі. Ру ка піс 
упры го жа ны мност вам ста ра-
ві зан тый скіх ар на мен таў. Пры-
ваб лі ва юць і за ўва гі. Дый не ў 
мен шай сту пе ні — уклад ныя 
за пі сы, што ра бі лі па ла ча не ў 
ХІ ІІ — ХІV ста год дзях. Па гэ тых 
па ме тах мож на мер ка ваць, на-
коль кі ад мет най бы ла мо ва на-
шых прод каў.

На жаль, са ма ру ка піс ная рэ-
лік вія зна хо дзіц ца за ме жа мі 
Бе ла ру сі: гэ ты ра ры тэт у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны быў 
вы ве зе ны з на шай рэс пуб лі кі. 
Ця пер асноў ная част ка По лац-
ка га Еван гел ля за хоў ва ец ца ў 
фон дах Ра сій скай на цы я наль-
най біб лі я тэ кі ў Санкт-Пе цяр-
бур гу, а яшчэ два ліс ты — у 
Ра сій скай дзяр жаў най біб лі я тэ-
цы ў Маск ве.

Для та го, каб ажыц ця віць гэ ты 
вы да вец кі, а ка лі гля дзець шы-
рэй, то і важ ны гра мад ска-куль-
тур ны на цы я наль ны пра ект, 
спа чат ку трэ ба бы ло дэ та лё ва 
пра ана лі за ваць тэкс ты Еван гел-
ля, каб по тым най больш дак лад-
на пе ра даць іх у фак сі міль ным 
вы дан ні. У цэ лым жа но вая кні-
га з'яў ля ец ца вы ні кам су мес най 
пя ці га до вай дзей нас ці На цы-
я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, 
На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі, вы да вец тва Бе ла рус-
ка га Эк зар ха та і Між на род на га 
даб ра чын на га фон ду «Сям'я — 
Адзін ства — Ай чы на».

Да рэ чы, По лац кае Еван гел-
ле — не пер шы нец ся род фак-
сі міль ных вы дан няў даў ніх 
пом ні каў на цы я наль най кніж-
най куль ту ры, ажыц цёў ле ных 
у на шай кра і не. У 2009 год дзе 
па ба чы ла свет зна ка мі тае Слуц-
кае Еван гел ле, пе ра пі са нае кня-
зем Юры ем Алель ка ві чам, які 
з'яў ляў ся ад ным з са мых аду-
ка ва ных лю дзей свай го ча су на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі. На чар зе — 
вы хад фак сі міль на га вы дан ня 
Лаў ры шаў ска га Еван гел ля. Тым 
са мым па сту по ва на ра джа ец ца 
цэ лая біб лі я тэч ка — ду хоў ная 
скарб ні ца, а тое, што за ха ва на ў 
ёй, — зда бы так на доў гія вя кі.

Ма ры на ВЕ С Я ЛУ ХА,
ф о  т а  Фё да  р а Ку зняцов а

— Па коль кас ці па тэн цы яль ных, ды і 
рэ аль ных, чы та чоў паэ зія заў сё ды са сту-
па ла про зе. Ад сюль і мен шыя на кла ды 
кніг, і ма лень кая коль касць паэ тыч ных 
ста ро нак у «тоў стых» лі та ра тур ных ча со-
пі сах. А ў вас — цэ лы ча со піс паэ зіі. Хто 
ваш чы тач? Аў тар? Ці скла да на вы жы-
ваць эка на міч на?

— Не бу дзем ка заць пра «заў сё ды», бо 
аў ды то рыя Вер гі лія ці Дан тэ коль кас на на-
мно га пе ра вы ша ла аў ды то рыю су час ных 
ім пра за ікаў. У сён няш ніх умо вах, ду маю, 
са праўд ны во да па дзел пра ля гае не па між 
вер ша мі і про зай, а па між лі та ра ту рай, якая 
па тра буе ад чы та ча сур' ёз най унут ра най 
пра цы — на ма ган ня зра зу мець, па глы бі ні 
су па стаў ляль на га з твор чым на ма ган нем 
аў та ра, — і лі та ра ту рай, якая 
ні чо га асаб лі ва іс тот на га ад 
чы та ча не па тра буе, за бяс-
печ ва ю чы яму кам форт нае і 
ні бы та не бес сэн соў нае баў-
лен не ча су, але пры гэ тым і 
не ўзна га родж ва ю чы ні я кі-
мі знач ны мі ад крыц ця мі. Па 
роз ных пры чы нах да пер-
ша га з гэ тых по лю саў імк-
нец ца больш вер шаў, чым 
про зы, — але і про за та ко га 
кі рун ку не мо жа па хва ліц ца 
ні ты ра жа мі, ні ўва гай тра-
ды цый ных ра сій скіх ча со-
пі саў. Зрэш ты, шчас лі выя 
вы клю чэн ні кштал ту Мі-
ха і ла Шыш кі на і Дзміт рыя 
Да ні ла ва зда ра юц ца. Для та-
го, каб увесь час чы таць вось гэ тую энер га-
ём кую лі та ра ту ру, якая па тра буе чы тац кай 
су твор час ці, не аб ход ныя ней кія асаб лі ва 
моц ныя ма ты вы: аль бо аса біс тыя (жа дан не 
шу каць но вае, змя няць, бу да ваць і ўдас ка-
наль ваць ся бе), аль бо пра фе сій ныя. Та му 
ак ту аль ным мас тац твам сло ва час цей за ўсё 
ці ка вяц ца тыя, хто сам пра цуе са сло вам. 
Але гэ та не заў сё ды паэ ты ці фі ло ла гі: бо са 
сло вам пра цуе і жур на ліст, і пе да гог, і, ска-
жам, гіс то рык. І тая пе ра бу до ва свя до мас-
ці, якая з імі ад бы ва ец ца, ад люст роў ва ец ца 
да лей ужо ў іх пра цы, апа срод ка ва на да ся-
га ю чы ку ды больш шы ро кай аў ды то рыі. 
Па ле ген дзе, у Пі ка са ў ку біс тыч ны пе ры яд 
за пы та лі ся, што гэ та ён та кое не зра зу ме лае 
ма люе, а ён ад ка заў, што праз паў ста год дзя 
гэ так жа бу дзе вы гля даць кух ня лю бой хат-
няй гас па ды ні. Так і вый шла, хоць хат нія 
гас па ды ні мо гуць не ве даць пра Пі ка са, але 
тыя, хто змя няў мод ныя трэн ды ў бы та вым 
ды зай не, ве да лі. Вось і са сло вам пры клад на 
так. А з эка на міч ным ас пек там спра вы ўсё 
прос та: іна ва цый нае мас тац тва звы чай на 
іс нуе дзя ку ю чы пры ват ным ах вя ра ван ням.

— Паводле якога прын цы пу ад бі ра-
юц ца тво ры для пуб лі ка цыі на ста рон-
ках «Воз ду ха»? «Рэ гі я наль ны па ды ход» 
апраўд вае ся бе?

— Мя не ці ка віць паэ зія, здоль ная рас па-
вес ці мне тое, ча го я яшчэ не ве даю. Усе ас-
тат нія за ка на мер нас ці — ста тыс тыч ныя: та-
кая паэ зія час цей апы на ец ца скла да най, чым 
прос тай, час цей вы ка рыс тоў вае сва бод ную 
фор му, чым рэ гу ляр ны верш, час цей мае 
спра ву з псі ха ла гіч ны мі глы бі ня мі і моў ны мі 
не ад на знач нас ця мі, чым, да пры кла ду, з пей-
за жам ці гра ма дзян скай тэ ма ты кай. Але на 
кож нае та кое «час цей» аба вяз ко ва зной дзец-
ца не каль кі вы клю чэн няў не ве ра год най сі-
лы. Што да рэ гі я наль на га па ды хо ду, то хоць 
рус кая куль ту ра і за ста ец ца цэнт ра імк лі вай, 
пры цяг ва ю чы ся да ад ной-дзвюх ста ліц, на 
прак ты цы ў не ка то рых ну ма рах «Воз ду ха» 

на ват не на бі ра ец ца аў та раў-маск ві чоў для 
та го, каб пра вес ці мас коў скую прэ зен та цыю. 
І ка лі я за вёў у ча со пі се руб ры ку «Ад куль па-
ве я ла» з пад за га лоў кам «Рус кая лі та ра тур-
ная рэ гі я на ліс ты ка» — гэ та бы ло не ў па рад-
ку ба раць бы з дыс кры мі на цы яй пра він цы я-
лаў, а каб зра зу мець, ці ёсць сён ня ў рус кай 
паэ зіі мяс цо вая спе цы фі ка, рэ гі я наль ныя 
шко лы: ці пі шуць у Ека це рын бур гу не так, 
як у Хар ка ве? І па вы ні ках не каль кіх год гэ-
тай пра цы, зда ец ца, неш та ёсць: у не ка то рых 
рэ гі ё нах са праў ды яр кія аў та ры ві да воч на 
род нас ныя адзін ад на му, а ў ін шых — не, усе 
па асоб ку.

— Ці дру ка ва лі ся ў ва шым ча со пі се бе-
ла рус кія аў та ры? А ў цэ лым, для бе ла рус-
ка га паэ та, які пі ша па-рус ку, ёсць маг чы-
масць быць апуб лі ка ва ным на ста рон ках 
«Воз ду ха»?

— Уво гу ле ёсць, і не толь кі ў тых, хто пі ша 
па-рус ку. «Воз дух» — адзі-
ны ра сій скі лі та ра тур ны ча-
со піс, у якім по бач з рус кі мі 
вер ша мі заў сё ды пуб лі ку юц-
ца пе ра клад ныя. І я, у пры-
ват нас ці, з за да валь нен нем 
на дру ка ваў не каль кі вер шаў 
Валь жы ны Морт ва ўлас ным 
пе ра кла дзе, які, зрэш ты, аў-
та ру не над та спа да баў ся. 
Што ж да ты чыць рус кіх аў-
та раў Бе ла ру сі, то клю ча вое 
імя тут — Дзміт рый Стро-
цаў, які не раз з'яў ляў ся на 
ста рон ках ча со пі са, у тым 
лі ку ў асаб лі ва га на ро вай 
руб ры цы «Глу бо ко вдох-
нуть», дзе пад бор ка вер шаў 
су пра ва джа ец ца ін тэр в'ю 

з аў та рам і на бо рам кры тыч ных вод гу каў, 
— по бач з та кі мі мэт ра мі су час най рус кай 
паэ зіі, як Аляк сей Цвят коў ці Ма рыя Сця-
па на ва. Двой чы мы дру ка ва лі Тац ця ну Ска-
рын кі ну — пер шы раз яшчэ як бе ла рус ка га 
аў та ра (не каль кі год та му яна пе ра еха ла са 
свай го род на га го ра да Смар гонь у Пар ту га-
лію). Ні бы та ў яе ў Мін ску вось-вось па він-
на вый сці пер шая кні га — не пра пус ці це, 
гэ та вель мі са ма быт ны па эт. Ну, і кніж ны 
да да так да «Воз ду ха» ў свой час ад крыў ся 
не вя лі кім збор ні кам поз ніх вер шаў Ве ні я-
мі на Бла жэн на га.

— Акра мя вер шаў у ча со пі се ёсць раз-
дзел, пры све ча ны лі та ра тур най кры ты-
цы. На ваш по гляд, якой па він на быць 
ідэа льная рэ цэн зія на кні гу?

— Мы амаль не дру ку ем рэ цэн зій у чыс-
тым вы гля дзе, ад да ючы пе ра ва гу ін шым 
кры тыч ным жан рам. Гэ та і праб лем ныя ар-
ты ку лы, і ацэн кі твор час ці ад на го аў та ра, і 
раз бо ры ад на го вер ша — рэд кі, але вель мі 
ка рыс ны жанр, і кніж ная хро ні ка: не каль-
кі фраз пра кож ны збор нік, які за слу гоў вае 
ўва гі, і ад на ха рак тэр ная цы та та. Сак рэт 
пра віль най кры ты кі, на мой по гляд, у тым, 
што кры тык па ві нен яс на ўсве дам ляць сваю 
па срэд ніц кую мі сію: ён ар га ні за тар су стрэ-
чы пісь мен ні ка з чы та чом ва ўмо вах, ка лі ў 
мо ры та го, што дру ку ец ца, чы та чу скла да на 
знай сці тое, што яму па трэб на. Та му кры-
тык па ві нен дак лад на рас па вес ці: чым ці ка-
вы да дзе ны аў тар, да з'яў яко га шэ ра гу на-
ле жыць і чым з гэ та га шэ ра гу вы лу ча ец ца. 
А ка лі за мест гэ та га ён імк нец ца «кры ты-
ка ваць», то бок сва рыц ца на аў та ра і са ма-
сцвяр джац ца за яго кошт, то гэ та пра фне-
п ры дат насць у чыс тым вы гля дзе.

— Усе ма тэ ры я лы ча со пі са мож на пра-
чы таць у ан лайн-до сту пе на ва шым сай це. 
А ці па трэб ная та ды па пя ро вая вер сія?

— З улі кам та го, што ў ін тэр нэ це ча со піс 
да ступ ны з лю бой кроп кі зям но га ша ра, а 

па пя ро вае вы дан не за ме жа мі двух-трох 
ра сій скіх ме га по лі саў на быць не маг чы ма, 
акра мя як, зноў-та кі, праз ін тэр нэт, — пы-
тан не вель мі ла гіч нае. У вя лі кай сту пе ні 
па пя ро выя вы дан ні сён ня — хут чэй да ні-
на тра ды цыі, у тым лі ку і той, што да чыс та 
се ціў ных пра ек таў ста вяц ца без на леж най 
па ва гі. Але спра ва ж не ў тым, на па пе ры 
з'яў ля ец ца вы дан не ці ў се ці ве, а ў тым, хто 
і як ажыц цяў ляе ад бор і кант роль: ёсць 
сай ты, дзе па тра ба ван ні да якас ці вер шаў 
ні коль кі не ні жэй шыя, чым у нас. Іс нуе і 
яшчэ адзін фак тар: у ан лай не чы тач час-
та пры хо дзіць за асоб най пуб лі ка цы яй, а ў 
па пя ро вым ча со пі се, на ват узя тым у ру кі 
дзе ля пэў на га аў та ра, хут чэй за ўсё бу дуць 
пра чы та ны і ін шыя ма тэ ры я лы. У той жа 
час і ча со піс — гэ та не прос та роз ныя тэкс-
ты пад ад ной вок лад кай: у іх з'яў лен ні ра-
зам ёсць свая ло гі ка, якую хо чац ца да нес ці 
да чы та ча.

— На коль кі апраў да на вы дан не кніж-
на га да дат ку да ча со пі са? Як вы ра ша е це, 
якія аў та ры вар тыя асоб най кні гі?

— Па-мой му, зу сім на ту раль на, каб не-
ка то рую куль тур на-эс тэ тыч ную па зі цыю 
вы каз ваў не толь кі ча со піс, але і кніж ная 
пра гра ма, і сайт у ін тэр нэ це, і клуб з рэ гу-
ляр ны мі су стрэ ча мі: у кож най з гэ тых форм 
лі та ра тур на га жыц ця свая асаб лі вая вы раз-
насць. І чы тач па ві нен ра зу мець, што вы да-
вец кая мар ка — гэ та важ на і што ка лі яго 
лю бі мы па эт да вя рае вы даў цу сваю кні гу, 
то і чы та чу вар та вы ка заць да вер і па гля-
дзець, што яшчэ пра па ноў вае гэ ты вы да-
вец. А асноў ны кры тэ рый ад бо ру для кніг 
той жа, што і для ча со пі са: не па да бен ства. 
Хоць маг чы мыя і ню ан сы: нех та пі ша доб-
ра, але так ма ла, што на кні гу га да мі не на-
збі ра ец ца, а нех та — на ад ва рот, мно га, але 
ад на стай на, так, што ў ча со пі се вы гля дае 
доб ра, а ў аб' ёме кні гі бы ло б сум на.

— Апра ча пра цы ў ча со пі се вы шмат пе-
ра кла да е це, вы пус ці лі кні гу вер шаў, вы-
сту па е це як да след чык-вер ша знаў ца. Як 
гэ та ўсё атрым лі ва ец ца су мя шчаць?

— З пе ра кла да мі ча со піс су мя шча ец ца вы-
дат на: ка лі мне дзесь ці трап ля ец ца ці ка вы 
ін ша моў ны па эт, уз ні кае на ту раль ны па рыў 
пяц цю-шас цю тэкс та мі прад ста віць яго на-
шым чы та чам. Па ва жа ны аме ры кан скі ста-
рац Ч. К. Уіль ямс, яко га яшчэ ў 1960-я га ды 
на зы ва лі но вым Уіт ме нам, «га ла ва лом ны» 
фран цуз Рэ но Эго, які ў вер шах пе ра маў-
ля ец ца з усёй най ноў шай фран цуз скай фі-
ла со фі яй, аба яль ны і раз уха біс ты ма ла ды 
ўкра і нец Баг дан-Алег Га раб чук — усе вель-
мі роз ныя, агуль нае па між імі толь кі тое, 
што па-рус ку так ні хто не пі ша, а зна чыць 
— трэ ба пе ра кла даць. Мае вер ша знаў чыя 
шту дыі пры све ча ны вель мі вуз кай тэ ме — 
ма на вер шу (ад на рад ко ва му вер шу), сё ле та 
на рэш це па він на па ба чыць свет мая ма на-
гра фія, якая пі са ла ся 20 год — не та му, што 
та кая не агор ная пра ца, а та му, што ўрыў-
ка мі: вы пуск чу жых кніг і ча со пі саў зай мае 
над та шмат ча су. Ну, а свае ўлас ныя вер шы 
я даў са бе сло ва ні ко лі ў сва іх вы дан нях не 
дру ка ваць. Так што тут і су мя шчаць ня ма 
ча го.

Прэ зен та цыяПрэ зен та цыя

На сён ня 
і мно гія 
вя кі

Скра дзе нае па вет ра
«Усе вер шы я дзя лю на да зво ле ныя і на пі са ныя без да зво лу. Пер шыя — 
гэ та пос кудзь, дру гія — скра дзе нае па вет ра», — ме на ві та гэ тыя сло вы 
Осі па Ман дэль шта ма з'яў ля юц ца эпі гра фам да ра сій ска га ча со пі са паэ зіі 
«Воз дух». Та му зра зу ме лыя і на ват за ка на мер ныя над звы чай вы со кія 
кры тэ рыі ад бо ру тво раў для пуб лі ка цыі на ста рон ках гэ та га ўні каль на га 
вы дан ня. Хто з'яў ля ец ца аў та ра мі «Воз ду ха»? Ці мо гуць бе ла ру сы 
прад ста віць тут свае тво ры? Ці мо жа па пя ро вае вы дан не пе ра маг чы 
бой ку са сва ёй ін тэр нэт-вер сі яй? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні ад каз вае 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са — па эт, фі ло лаг, пе ра клад чык, лаў рэ ат 
Прэ міі Анд рэя Бе ла га Дзміт рый Кузь мін.


