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Кож ны з суд дзяў вы зна-

чыў сваю трой ку лі да раў 

(зрэш ты, у ка гось ці гэ та бы-

ла чац вёр ка і на ват пя цёр ка). 

З су мы гэ тых мер ка ван няў і 

скла ла ся агуль ная кар ці на. 

Ад ра зу ска жам, што ад но 

імя фі гу ра ва ла пер шым ва 

ўсіх спі сах: Мар га ры та Ла-

тыш ке віч ста ла без умоў-

ным пе ра мож цам кон кур су 

апа вя дан няў «Звяз ды», з 

чым мы яе шчы ра він шу-

ем! І спра ва не ў тым, што 

ма ла ды пра за ік ужо мае ў 

скар бон цы да сяг нен няў На-

цы я наль ную лі та ра тур ную 

прэ мію 2017 го да ў на мі на-

цыі «Дэ бют», — прос та па-

між рад коў тво ра бач на, што 

аў тар улю бё ная ў фальк лор 

(пе рад усім бе ла рус кі — яго 

Мар га ры та да сле дуе ў на ву-

ко вай ла ба ра то рыі філ фа-

ка БДУ, дзе так са ма глы-

бо ка вы ву чае мі фа ло гію і 

фан тас ты каз наў ства) і мае 

без умоў ны та лент апа вя-

даль ні ка, маг чы ма, узя ты 

ў спад чы ну ад баць кі, а мо 

і вы крыш та лі за ва ны са ма-

стой на праз по шук «сва ёй» 

фор мы: ад вер шаў да апа-

вя дан няў, фэн тэ зій ных апо-

вес цяў — і, хо дзяць чут кі, 

ужо не да лё ка да вя лі ка га 

ра ма на.

Ка лі нех та пра пус ціў яе 

кон курс ную «Каз ку пра 

ваў ка» — ад крый це ну мар 

за 1 ве рас ня мі ну ла га го да, 

не та роп ка пра чы тай це, па-

глы біў шы ся ў кры ху змроч-

ную міс тыч ную ат мас фе ру... 

і пры знай це ся, ці не па бег лі 

пас ля апош ніх слоў ледзь за-

ўваж ныя му раш кі па спі не?

Дру гое мес ца атры маў 

Вік тар Ва ра нец з апа вя-

дан нем «Апош ні форт», 

на столь кі дэ та лё ва дак-

лад ным і рэа ліс тыч ным, 

што амаль не су мня ва еш-

ся: гэ тая гіс то рыя са праў ды 

зда ры ла ся пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны і вы пад ко-

ва ста ла вя до мая пісь мен-

ні ку. «Фак тыч на ўсё жыц цё 

Вік та ра Ва ран ца звя за на з 

Гро дзен шчы най. У са мім 

Грод не ён у 1962 го дзе на-

ра дзіў ся, у 1985-м скон чыў 

Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт, атры маў шы дып-

лом фі ло ла га і на кі ра ван не 

на пра цу ў ад ну з сель скіх 

школ не па да лёк ад род на-

га го ра да. Пас ля вы кла даў 

бе ла рус кую мо ву ў аб лас-

ной гім на зіі № 1. І вось ужо 

больш за двац цаць пяць га-

доў зай ма ец ца вы клад чыц-

кай і на ву ко вай дзей нас цю 

ў Гро дзен скім дзяр жаў ным 

ме ды цын скім уні вер сі тэ-

це, — так прад ста віў аў та ра 

Алесь Ба дак у сва ёй прад-

мо ве. — А ў воль ны час пі-

ша: па чы наў з вер шаў, але 

апош нім ча сам ад дае пе-

ра ва гу про зе. Пры чым, па 

пры знан ні са мо га аў та ра, 

усе яго тво ры так ці інакш 

звя за ныя з род ны мі мяс ці-

на мі. Што ж, яшчэ Фолк нер 

сцвяр джаў, што яго ма лень-

кая паш то вая мар ка род най 

зям лі вар тая та го, каб пі саць 

пра яе ўсё жыц цё. Між тым 

на ра дзіў ся сла ву ты пісь мен-

нік у Нью-Ол ба ні шта та Мі-

сі сі пі — го ра дзе, які знач на 

са сту пае на ша му Грод на і 

па пло шчы, і па коль кас ці 

на сель ніц тва. Хтось ці за пя-

рэ чыць, не пад даў шы ся на 

жарт, што та кое па раў на нне 

не зу сім ка рэкт нае, але, ду-

маю, па го дзіц ца ў га лоў ным: 

род ная зям ля, і праў да, са-

мая не вы чэрп ная кры ні ца 

на тхнен ня». А яшчэ — ці 

ве да лі вы? — Вік тар Іва на-

віч не толь кі кі раў нік лі та ра-

тур на га клу ба «Ка тар сіс» 

Гро дзен ска га ме ду ні вер сі-

тэ та, але і рас пра цоў шчык 

бе ла рус кай ме ды цын скай 

тэр мі на ло гіі, які склаў для 

ўра чоў да па мож нік па пра-

фе сій най лек сі цы.

На трэ цім рад ку час цей за 

ўсіх суд дзі згад ва лі Дзміт-

рыя Шу лю ка, чыё вель мі 

доб рае і кра наль нае апа-

вя дан не «Як пры хо дзяць 

Ка ля ды» бы ло на дру ка ва-

на на га зет ных ста рон ках 

аку рат не за доў га да свя та, 

у снеж ні 2018-га, і ства ры-

ла са праўд ны ка зач ны на-

строй. Што яшчэ вар та ве-

даць пра ма ла до га аў та ра? 

Цы ту ем вя ду ча га кон кур су: 

«Дзміт рый Шу люк на ра дзіў-

ся ў 1989 го дзе на Смар гон-

шчы не. Пас ля за кан чэн ня 

Рэ чыц ка га дзяр жаў на га пе-

да га гіч на га ка ле джа пра ца-

ваў на стаў ні кам бе ла рус кай 

мо вы і лі та ра ту ры. Жа дан не 

атры маць вы шэй шую аду ка-

цыю пры вя ло яго на за воч-

нае ад дзя лен не Бел дзярж-

уні вер сі тэ та. Праў да, не на 

фі ла ла гіч ны фа куль тэт, як 

звы чай на бы вае з ты мі, хто 

вы ра шыў звя заць сваю пра-

фе сію з мо вай і лі та ра ту рай, 

а на фі ла соф скі. ...Зрэш ты, 

ду ма ец ца, гэ та зу сім не ліш ні 

до свед у твор час ці, бо ў вы-

ні ку і на ра джа юц ца та кія 

фра зы, як, на прык лад, у 

ад ным з па да рож ных эсэ 

ма ла до га пра за іка: «Аў-

та ру не ве ра год на шмат 

пры хо дзіц ца ра біць, каб 

быць ге ро ем, але каб ге-

рой не быў аў та рам».

Усім без вы клю чэн-

ня аў та рам, якія да сла-

лі свае ра бо ты, дзя ку ем 

за пра яў ле ны ін та рэс, 

не абы яка васць і бяз-

меж насць фан та зіі — і 

ня хай кож ны на пі са ны 

ра док на блі жае вас да 

вяр шынь май стэр ства! 

Він шу ем пе ра мож цаў і ў 

хут кім ча се за про сім усіх у 

рэ дак цыю для пра вя дзен ня 

цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня.

ПРОС ТА ПІ САЦЬ 
СКЛА ДА НА...

Лі та раль на сён ня бя рэ 

старт чар го вы кон курс апа-

вя дан няў «Звяз ды», твор чае 

шэф ства над якім пра цяг не 

во пыт ны вя ду чы — пісь-

мен нік, па эт-пе сен нік, пуб-

лі цыст, лі та ра тур ны кры тык, 

ды рэк тар вы да вец тва «Мас-

тац кая лі та ра ту ра» Алесь 

Ба дак. Але пе рад тым, як 

ад крыць но вы год твор ча га 

пра ек та, мы вы ра шы лі даць 

свое асаб лі вую пад каз ку 

па тэн цый ным яго ўдзель ні-

кам — тым, хто, маг чы ма, 

су мня ва ец ца, ці вар та па-

спра ба ваць свае сі лы. Якіх 

жа аў та раў ха це ла ся б знай-

сці ў се зо не 2019/20?

— Алесь Мі ка ла е віч, 

якія тво ры аса біс та вам 

ха це ла ся б уба чыць на 

кон кур се?

— Спра ва ў тым, што ў 

лі та ра тур на га кон кур су га-

зе ты «Звяз да» ня ма та кіх 

спе цы фіч ных умоў, што гэ-

ты ча ла век мо жа ўдзель ні-

чаць, а гэ ты не мо жа, бо ён 

пра фе сі я нал (ці на ад ва рот: 

та му што не пра фе сій ны 

аў тар) — гэ та кон курс для 

ўсіх, у тым яго ад мет насць. 

Але мне аса біс та ха це ла-

ся б ад кры ваць кож ны год 

но выя яр кія ім ёны. Хоць 

заў сё ды, ка неш не, пры ем-

на, ка лі ў кон кур се ўдзель ні-

ча юць вя до мыя пра за ікі — 

яны па ды ма юць кон курс-

ную план ку і пад цяг ва юць 

ін шых кан кур сан таў. Але, 

паў та ру ся, заў сё ды ці ка ва, 

ка лі да сы ла юць тво ры лю-

дзі для мя не не зна ё мыя ці 

ма ла зна ё мыя — но выя імё-

ны ў лі та ра ту ры.

Ад крыц цё но вых аў та раў, 

на мой по гляд, — ад на з са-

мых важ ных за дач кон кур су. 

У тым і яго скла да насць, бо 

жанр апа вя дан ня — адзін з 

са мых ня прос тых у лі та ра-

ту ры, асаб лі ва ка лі ўлі чыць, 

што апа вя дан не мо жа быць 

аб' ёмам і дзе сяць, і двац-

цаць ста ро нак, а ў на шым 

вы пад ку яго па мер стро га 

аб ме жа ва ны аб' ёмам га зет-

най па ла сы. І вель мі цяж ка 

бы вае ад маў ляць аў та ру, 

ка лі яго апа вя дан не ў два 

ра зы боль шае, бо пры му со-

ва ска ра чаць яго — зна чыць 

неш та губ ляць, дый для аў-

та ра ска ра ціць га то вы твор 

над звы чай скла да на. А ка-

рот кія апа вя дан ні, та кія, як 

пі саў Чэ хаў, — гэ та са праў-

ды вы шы ні май стэр ства, тая 

план ка, да якой да лё ка не 

кож ны да цяг нец ца.

Наш кон курс іс нуе ўжо 

шмат га доў, і кож ны год у 

ім з'яў ля юц ца но выя аў та-

ры. Вель мі пры ем на, ка лі 

пры хо дзяць ма ла дыя пісь-

мен ні кі, бо яны ня суць ней-

кую све жасць і на віз ну, за 

якой хо чац ца раз гле дзець 

бу ду чы ню на шай про зы, лі-

та ра ту ры на огул. Мя не ра-

дуе, што ў ма ла дых доб рая 

бе ла рус кая мо ва, што яны 

раз ня во ле ныя ў вы ба ры кі-

рун ку — мо гуць быць і тра-

ды цы я на ліс та мі, і на ва та-

ра мі, мо гуць су мя шчаць у 

ад ным тво ры імк нен не да 

ін тэ ле кту аль най про зы і эле-

мен ты міс ты кі ці дэ тэк ты ва... 

Вы хо дзіць та кі ві не грэт, які 

ро біц ца доб рай гас па ды няй 

толь кі на вя лі кія свя ты. Спа-

дзя ю ся, для мо ла дзі ўдзел у 

«звяз доў скім» кон кур се апа-

вя дан няў — ме на ві та та кое 

свя та, да яко га яны пра па-

ну юць най леп шы твор чы 

пра за іч ны ві не грэт, які 

чы та ча вель мі ўсцеш вае. 

Але гэ та не свед чыць пра 

тое, што стаў ку мы ро бім 

толь кі на ма ла дых. Бы вае 

вель мі ці ка ва атрым лі ваць 

і тво ры ад лю дзей ста лых, 

у якіх ба га ты жыц цё вы во-

пыт і якія пра па ну юць так 

зва ны нон-фікшн на мя жы 

лі та ра ту ры і да ку мен та ліс-

ты кі, апа вя да ю чы пра гіс-

то рыі, якія яны пе ра жы лі. 

Ці ка ва чы таць апа вя дан ні 

аў та раў, якія жы вуць у глы-

бін цы і ве да юць яе знут ры, 

не па ўлас ных фан та зі ях ці 

ўспа мі нах свай го да лё ка га 

дзя цін ства, а на са мрэч жы-

вуць гэ тым што дня, — рас-

каз ваць та кія гіс то рыі ці ка ва 

як ім са мім, так, мяр кую, і чы-

та чам «Звяз ды». Бо чы та чы 

«Звяз ды» — не толь кі Мінск, 

аб лас ныя і раён  ныя цэнт-

ры, але і вё сач кі, боль шыя 

і мен шыя, пра якія га во раць 

у сва іх тво рах іх зем ля кі. Па-

доб ныя тво ры, я спа дзя ю ся, 

так са ма бу дуць з'яў ляц ца на 

кон кур се.

НА ПА МІН ДЛЯ БУ ДУ ЧЫ НІ
26—28 чэр ве ня 1941 го да на 

под сту пах да Мін ска ў ра ё не ху-

та ра Ва лоў шчы на 64-я і 108-я 

страл ко выя ды ві зіі вя лі цяж кія 

баі. На іх мес цы, дзе ра ней бы-

ла пры лег лая да на ву чаль на га 

цэнт ра ўнут ра ных вой скаў ле-

са па ла са, у 1960-я га ды быў 

уста ноў ле ны пом нік з таб ліч кай 

«Не вя до ма му сал да ту ад во і наў-

чэ кіс таў». На пра ця гу мно гіх га-

доў вай скоў цы в/ч 5448 да гля-

да лі гэ тую ма гі лу.

Дзя ку ю чы ка ман да ван ню 

ўнут ра ных вой скаў і ве тэ ран-

скай ар га ні за цыі бы лі вы свет-

ле ны ім ёны па ха ва ных у ня ўлі-

ча най ма гі ле. Паз ней пом нік быў 

пе ра не се ны на тэ ры то рыю на ву-

чаль на га цэнт ра. У хо дзе пра-

вя дзен ня па ля вых по шу ка вых 

ра бот у чэр ве ні 2017 го да вай-

скоў цы 52-га асоб на га спе цы я лі-

за ва на га по шу ка ва га ба таль ё на 

вы ня лі астан кі дзе ся ці за гі ну лых 

вай скоў цаў і пяць ме даль ё наў. 

22 чэр ве ня мі ну ла га го да ад бы-

ло ся ўра чыс тае пе ра па ха ван не 

зной дзе ных бай цоў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

УВА ГА! КОН КУРС ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА!
Абы дзем ся без фан фар і ба ра ба наў, ша ноў нае спа дар ства, — тым больш, не ка то рыя ак-

тыў ныя аў та ры, хто со чыць за лі та ра тур ным кон кур сам «Звяз ды», ужо да сла лі свае ра бо ты 
ў но вы се зон. А для бу ду чых удзель ні каў, якія па куль у твор чым пра цэ се, на га да ем са мыя 
важ ныя ўмо вы:

— пры ма юц ца апа вя дан ні на бе ла рус кай мо ве, якія ра ней ні дзе не дру ка ва лі ся;

— раз гля да ец ца толь кі ад но апа вя дан не ад ад на го аў та ра;

— па мер да сла на га тво ра не па ві нен пе ра вы шаць 5 ста ро нак (10—12 ты сяч зна каў)!

Рэ дак цыя па кі дае за са бой пра ва не рэ цэн за ваць і не вяр таць тво ры.

Апа вя дан ні, а так са ма не каль кі слоў пра ся бе і аса біс тыя звест кі (са праўд ныя проз ві шча і 
імя, дак лад ны паш то вы ад рас, кан такт ны тэ ле фон і поў ныя паш парт ныя да ныя — ну мар, кім 
і ка лі вы да дзе ны паш парт, аса біс ты ну мар) на кі роў вай це на ад рас: га зе та «Звяз да», вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10а, Мінск, 220013, з па зна кай «На лі та ра тур ны кон курс». Тэкс ты так са ма 
пры ма юц ца ў элект рон ным вы гля дзе на іnfо@zvіаzdа.bу так са ма з па зна кай «На лі та ра тур ны 
кон курс».

ЯНЫ СТА Я ЛІ НА СМЕРЦЬ
Ве ка пом наеВе ка пом нае

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі краі -

ны ад бы ла ся ра бо чая су стрэ ча з 

Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Ку ба ў Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь спа да ром Фі-

ге ра Ху а нам Валь дэ сам.

Раз мо ва іш ла пра на дзён ныя пы-

тан ні ў ар га ні за цыі бе ла рус ка-ку бін-

скіх ме дый ных ад но сін у спра ве па-

шы рэн ня ве даў пра су час ную Ку бу ў 

Бе ла ру сі і на ад ва рот — пра сён няш-

няе са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё 

Бе ла ру сі ў СМІ Ку бы. З бе ла рус ка га 

бо ку пра гу чаў шэ раг ак ту аль ных пра-

па ноў — не ка то рыя з іх агу чыў мі ністр 

ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч. 

Звер ну та ўва га на не аб ход насць 

пад пі сан ня па гад нен ня па між дзвю-

ма кра і на мі ў га лі не су пра цоў ніц тва 

ў сфе ры ін фар ма цыі. Так са ма за пла-

на ва ны «ку бін скі вы пуск» ча со пі са 

«Бе ла русь». Раз мо ва іш ла так са ма 

пра пра вя дзен не прэс-ту раў ку бін скіх 

жур на ліс таў у Бе ла ру сі і бе ла рус кіх — 

на Вост ра ве Сва бо ды.

Удзель ні кі ра бо чай су стрэ чы на га-

да лі пра іс ну ю чыя тра ды цыі ку бін ска-

бе ла рус кіх гу ма ні тар ных, куль тур ных і 

лі та ра тур ных ста сун каў. Гу ча лі ім ёны 

ку бін скіх пісь мен ні каў, тво ры якіх бе ла-

рус кія ка ле гі пе ра кла да лі ў ра ней шыя 

дзе ся ці год дзі на сваю род ную мо ву.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ура чыс тае 

ме ра пры ем ства па 

ад крыц ці пом ні ка 

за гі ну лым пад час вай ны 

чыр во на ар мей цам 

ад бу дзец ца заўт ра на 

тэ ры то рыі ву чэб на га 

цэнт ра час цей Мінск ага 

гар ні зо на «Ва лоў шчы на». 

Гэ та мес ца пе ра па ха ван ня 

дзе ся ці вай скоў цаў, што 

па кла лі свае га ло вы 

пад час аба ро ны Мін ска ў 

чэр ве ні 1941 го да.

Кон курс апа вя дан няў «Звяз ды»: 
пад во дзім вы ні кі...

Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВІЧ.

Вік тар ВА РА НЕЦ. Дзміт рый ШУ ЛЮ К.


