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Легендарнаму фатогра- 
фу Юрыю ІВАНОВУ, яко- 
га мы маем маральнае 
права з гонарам назваць 
“вечным культураўцам”, 
не так даўно споўнілася 
80. Напярэдадні юбілею 
СМІ літаральна стракаце- 
лі інтэрв’ю з ім. Але мы, 
шчыра павіншаваўшы ша- 
ноўнага калегу, вырашылі 
наумысна адкласці гутарку 
на пазнейшы час — каб 
атрымалася яна не “да- 
цкай”, а праблемнай, не 
“паднагоднай”, але акту
альней заўсёды. Балазе, 
вечных праблем у фатаг- 
рафіі хапае.

Ілья СВІРЫН

— Вам было наканавана пера- 
жыиь тую тэхналагічную рэвалюцыю 
ў фатаграфіі, якую спарадзіла развіц- 
цё лічбавых тэхналогій...

— Так, дасюль памятаю свой 
самы першы падручнік па фота, 
які гартаў гадоў у дзесяць. Там бы
ло чорным па белым напісана: той 
вынік, які атрымліваецца ў святле 
чырвонага ліхтара, заўсёды можа 
быць непрадказальным. Цяпер та- 
кога няма.

— Ці не настальгіруеце па тых 
часах, калі ўжо сам працэс здаваўся 
магічным?

— Шчыра кажучы, не. Калі 
вы абедаеце, вам не надга цікавы 
шлях стравы да вашага стала: на 
якіх плантацыях расла бульба, дзе 
рохкала мяса, на якой глыбіні зда- 
бываюць соль. Галоўнае, каб было 
смачна, ці не так? Toe самае i з фа- 
таграфіяй. Пранх — гэга дэталі. 
Галоўнае іншае — тое, што ты паба- 
чыў і адлюстраваў.

— Сёння ўмельства, якое раней 
было падуладнае “касце далучаных”, 
стала дасіупным літаральна кожна- 
му. Няўжо гэта вас не бя т  эжыць?

— Як казаў на маім юбілейным 
вечары старшыня Савета Рэспуб- 
лікі Нацыянальнага Сходу краіны 
Міхаіл Мясніковіч, сёння ўсе мы 
фатографы — тодькі ў некаторых 
атрымліваецца лепей. На маю дум
ку, чым болей фотакарэспандэнтаў 
і фотааматараў, тым жыць цікавей.

— Але калі чагосьці становіцца 
зашмат, немінуча пачынаецпа дэва- 
львацыя...

— Калі на нейкае мерапры- 
емства збіраецца сто фатофафаў, 
здымкі ў іх ва ўсіх абсалютна роз- 
ныя. Бо кожны бачыць па-свойму. 
Прыкладам, фотакарэспандэнт ча- 
сопіса “Лайф” адыходзіўубок і зды-

маў тую ці іншую зорку ў натоўпе 
іншых фатофафаў. I такім чынам 
выйграваў спаборніцгва. Бо гэта 
быў ягоны погляд — арыгінальны. 
Ацсюль і мараль: трэба кожны раз 
шукаць той погляд на жыдцё, які 
адрозніваецца ад усеагульнага.

— Даўняя этычная дылема: фа- 
тограф павінен фіксаваць жыццё, не 
ўмешваючыся ў яго, альбо сганавііша 
ўдаелыгікам падзей? Гэта тычыіша 
найперш тых, хто здымае войны і ка
тастрофы — але, вядома, нетолькі...

— Неяк мне задалі пытанне: ці 
не хацелі б вы здымаць у гарачай 
кропцы? Не, не хацеў бы. Ёсць фа
тографы, якія несупынна шукаюць 
экстрэмальныя сітуацыі. Я ж хіба 
раз-пораз трапляю ў іх воляй вы-

падку. А спецыяльна ў пекла не па- 
лезу.

Што да пытання... Пэўна, адказ 
на яго залежыць ад твайго характа- 
ру. Дц таго, з якім настроем ты ідзеш 
па жыцці. Калі б я сусгрэў чалавека, 
які збіраецца скокнуць з моста, дык 
паспрабаваў бы яго ўгаварыць за- 
стацца на сушы. I зусім бы не шка- 
даваў пра страчаны кадр.

— A uj часта даводзілася шкада- 
ваць?

— Ніколі! Памятаю, у Мінск 
прыязджаў Брэжнеў, каб уручыць 
Залатую Зорку Героя Сацыяліс- 
тычнай працы Машэраву. Як фо- 
такар Агенцтва друку “Навіны”, я 
быў сярод тых, хто сустракаў яго на 
вакзале. Чырвоная дывановая да- 
рожка, да вагона падносяць пры- 
ступкі, адчыняюцца дзверы... Вы- 
ходзіць Леанід Ільіч, якога раней я 
бачыў толькі па тэлевізары, у знак 
прывітання маша рукой, выклі- 
каючы апладысменты... Я раблю 
патрэбныя фота. I тут з’яўляюцца 
чацвёра дзецюкоў, хапаюць яго 
пад локці і спускаюць на перон — 
бо сам бы ён ужо тыя прыступкі не 
адолеў.

—I няўжо ў вас не ўзнікла спакусы 
ў пэты моманг націснуць на спуск?

— Не, не ўзнікла! Калегі потым 
мяне ўшчувалі: маўляў, ты б мог 
прададь такі здымак за шалёныя 
грошы. Але я проста... не мог яго 
зрабіць, ні ў якім разе! Я не магу па- 
казваць чыюсьці немач. Не маё гэта.

— Але такое жьшцё...
— Мой сябра Арнольд Пама- 

зан падараваў мне наступную фра
зу: “Няважна колькі дзён у тваім 
жыцці. Важна, колькі жыцця ў тваіх 
днях”. I якое гэта жыццё, дадам я. 
Ці тое жыццё ты назіраў і здымаў, 
якое варта быпо?

— Савецкіх фатографаў часта 
абвінавачвалі ў фальсіфікацыі рэча- 
існасні. Што вы можаце на гэта ад- 
казаць?

— У 50-я гады фотакарэспан- 
дэнты насілі з сабой у кофры белы 
халат, і калі прыязджалі на ферму, 
апраналі яго на даярак — насамрэч 
іх адзенне бьшо зусім не белага ко
леру. I калі ўзяць падшыўку за тыя 
часы, можна прасачыць, як той ха
лат вандраваў з аднаго раёна ў дру- 
гі. Але я такога халата не меў. А калі 
бачыў людзей у бруднай вопратцы, 
проста іх не здымаў — вядома, калі 
гэта не нафтавікі альбо рабочыя за 
станком. Я не ілгаў, дзякаваць Богу. 
Можа, у нейкіх сітуацыях ішоў на 
пэўныя кампрамісы, але...

— Ацнак хіба тое, пра нгго вы ка- 
жаце — гэта ўжо не прыхарошванне 
рэчаіснасці?

— Лічу, рэальнасць павінна 
быць... рэальнай. Іншая спра-

Валянціна Церашкова ў Мінску.

ва — якая рэальнасць нас ціка- 
віць. Скажам, калі я здымаў працу 
хірурга — а мне даводзілася пры- 
сутнічаць пры аперацыях некаль- 
кі разоў, у прыватнасці, пры пера- 
садцы ныркі — у мой аб’ектыў не 
траплялі разрэзы на целе. Мяне 
цікавілі вочы хірурга, тое, як у яго 
праступае праз маску пот... А ёсць 
людзі, якіх я бы назваў не фатог- 
рафамі, а крыміналістамі. Ну і хай 
сабе. Але мае задачы іншыя — па- 
казаць чалавека, які робіць доб
рую справу. I я заўсёды такія маг- 
чымасці меў. Яшчэ за савецкім 
часам такія мае фота часта публі- 
каваліся за мяжой. Вядома, я не 
паказваўна іхтрушчобы, бруд... 3 
іншага боку: а навошта?

— Бо яны існавалі.
— У кожнай краіне ёсць трушчо- 

бы. Сваю вялікую выставу я назваў 
“Паміж белым і чорным” — гэта 
мне, дарэчы, Яўген Рагін падказаў. 
Праўда, ён прапанаваў “Паміж чор
ным і белым”. А ёсць людзі, якія ба- 
чацьтолькі чорны бокды імкнуцца 
яго паказаць. I што, няўжо ад гэтага 
становіцца лепей жыць? Ды наўрад 
ці. Таму маё крэда наступнае: трэба 
выявіць такое жыццё, каб людзі да

яго імкнуліся. А дрэннае яны і самі 
ўбачаць.

— Ці павінен фатограф рабіць лю
дзей прыгажэйшымі, чым яны ёсць 
насамрэч?

— (Паўза, бо звініць тэлефон. 3 
дынаміку чуваць камтіменты та- 
ленту фотографа — І.С.) Вось мне 
толькі што тэлефанавала адна цу- 
доўная лекарка. Мяне прасілі зра- 
біць яе здымак, і мы з ёю папраца- 
валі. Якім чынам? Распавяду. Яна 
заходзіць да мяне ўся ў сваіх спра
вах, з халоднай вуліцы... Якое тут 
атрымаецца фота? Мне спатрэбі- 
лася трохі часу, каб яе разгаварыць, 
растапіць гэтьт лёд. А потым я ўба- 
чыў яе цудоўны ветлы погляд — і 
заставалася толькі націснуць на 
спуск. Дык вось, пра прыхарош-

вапь”...
— Ну так. Нядаўна я завяршыў 

вялікі праекг — партрэты ўсіх 208 
акадэмікаў і членкараў НАН Бела
русь I калі да мяне звярнуліся з гэ- 
тай прапановай, прагучала пытан
не пра тэрміны. Спярша ў іх разлік 
быў такі: калі памножыць 208 на 
5 хвілін... Я запярэчыў: не-не, на 
кожнае фота мне трэба мінімум га- 
дзіна! Бо перад сесіяй абавязкова 
вывучаў біяграфію навукоўцы, яго 
дасягненні. I задаўшы яму пытан
не ў тэму, атрымліваў зусім не той 
позірк, якім глядзіць у аб’ектыў 
кліент экспрэс-фота. 3 многімі на- 
ват пасябраваў. I ў выніку працаваў 
над гэтым праектам недзе паўтара 
года.

— У мінулым інтэрв’ю вы рас- 
павядалі, як “добрыя людзі” з ЦК 
партыі перашкодзілі вам намінавацца 
на World Press Photo. Алнак потым 
пэтую прэстыжную прэмію вы, усё ж, 
атрымалі за знакампую “Ляіучку”...

— Для мне гэта стала сюрпры- 
зам, бо сам я на яе не падаваў. Па
мятаю, прыехаў у маскоўскую рэ- 
дакцыю і бачу: віншуем нейкага 
Юрыя Іванова з прысуджэннем 
прэміі World Press Photo. Думаю: ні- 
чога сабе, колькі ў свеце развялося 
Івановых!

— Ці бывала ў вас так, што кан- 
такт з героем не наладжваўся? Афота 
зрабіцьпатрэбна.

— Правалы, канешне, здара- 
юцца, але не фатальныя. Як казаў 
Еўтушэнка, “людей неинтересных 
в мире нет”. Проста на чалавека з 
дрэнным настроем мне даводзіц- 
ца патраціць болей часу. Часам 
бачыш твар героя — і прапануеш 
яму: а давайце мы з вамі сустрэ- 
немся заўтра. I назаўтра ён прыхо- 
дзіць ужо зусім з іншым настроем. 
Бывае, у выніку ты адчуваеш сябе 
як выціснуты лімон, трэба неяк 
аднавіцца. Але такая ўжо праца 
фатографа.

— Прапуючы разам з вамі, не- 
аднойчы бачыў, як суворы чыноўнік 
дабрэў. Як вам удаеіша знаходзіць 
кантакт нават з самымі складанымі 
героямі?

— Калі ў 1965 годзе я прыйшоў у 
АПН (а патрапіў туды бадай выпад- 
кова — мяне запрасілі. Як і заўсёды 
ў маім жыцці здаралася), атрымаў 
першае задание — зрабіць фота прэ- 
зідэнта Акацэміі навук БССР Васіля 
Купрэвіча. А гэта ж глыба пал два 
метры, былы матрос рэвалюцый- 
нага крэйсера, знакаміты батанік. 
Прыйшоў да яго хлапчына гадоў 
25 — і неяк разгаварыў. Асабліва ака- 
дэміка тады цікавіла тэма герантало- 
гіі, і я пра тое загацзя ведаў.

I вось, праз нейкі час мне трэба 
бьшо зрабіць фота ягонага намес- 
ніка — легендарнага Кандрата Кра- 
півы. Па шчырасці, усе папярэднія 
яго здымкі не надга адпавядалі... 
маштабу асобы — і, пэўна, прычы- 
на туг не ў фатофафах. Я думаў: як 
бы яго “раскрыць”. Згадаў, што га 

д а л а  ўКупалаў- 
скім была 
п р эм ’ера 
“ Б р а м ы  
не ў мі р у -  
часці”. А 
там Крапі- 
ва высмей- 
ваў нейкага 
ілжэнавукоў- 
ua, які пісаў 
працы па ге- 
ранталогіі. I я з 
фотаапаратам 
напагатоў яго 
пытаю: скажы- 

це, а ці не Купрэвіча вы мелі на ўва- 
зе? Ён зірнуў на мяне — і я паспеў 
ухапіць гэты момант. Натуральна, 
праз секунду пачаў аднеквацца. Але 
ягоны позірк з хітрынкай ужо быў 
зафіксаваны.

—Як падаецца, вы ведаеце, у чым 
сакрэт фатаграфіі...

— Я? Ды не! Сакрэту фатафа- 
фіі я не ведаю. Дагэтуль. I, пэўна не 
даведаюся. Бо ніякага сакрэту па- 
просгу няма.

— Вас ііікавіць тое, што робяць 
маладыя фатографы? Што б вам ха- 
целася ім сказаць пры сустрэчы?

— На маім юбілейным вечары 
былі два маладзейшыя калегі, якім 
я імкнуўся дапамагаць праз свой 
досвед: Віктар Ведзень і Аляксандр 
Бачыла. Яны зрабілі там бліскучыя 
фота. I, думаю, гэтыя аўтары яшчэ 
сябе праявяць. А што я магу ска
заць тым, хто толькі прыходзіць у 
фатафафію? “Здравствуй, племя 
младое, незнакомое”. I дадам ад 
сябе: давайце знаёміцца!

Юрый IBAHOV:

“Ён зірнуў 
на мяне —  
і я паспеў
ухапіць
гэты момант”

такім, якім мне яго хочацца бачыць. 
— Вы прамовілі слова “папрапа-РЕ
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