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КАБ ГА ЛА СЫ ЗА ГУ ЧА ЛІ
ЗНАЙ СЦІ 
І ПАД ТРЫ МАЦЬ

— А мы су пра ва джа ем на-

шы юныя та лен ты ад пер шай іх 

пуб лі ка цыі і да ўступ лен ня ў Са-

юз пісь мен ні каў, — пад крэс лі вае 

стар шы ня Мінск ага га рад ско га 

ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі (СПБ) Мі хась ПА ЗНЯ-

КОЎ. — Ста лыя, во пыт ныя пра за ікі 

і паэ ты з за да валь нен нем бя руць 

пад кры ло па чат коў цаў, якіх зна хо-

дзяць праз лі та ра тур ныя кон кур-

сы, пуб лі ка цыі ў роз ных вы дан нях, 

зва ро ты ў вы да вец твы. Пра соў ва-

ем ма ла дых пісь мен ні каў праз па-

ста ноў кі га рад ско га тэ ат ра паэ зіі і 

ін шыя лі та ра тур ныя ім прэ зы.

Су поль на з парт нё ра мі СПБ 

вы дае ка лек тыў ныя збор ні кі. 

У 2011 го дзе бы ла за сна ва ная 

кніж ная се рыя «Мін скія ма ла дыя 

га ла сы». Цу доў на ра зу ме ем, што 

для ма ла дых аў та раў вель мі вост-

ра ста іць пы тан не з пуб лі ка цы яй 

тво раў. Каб стаць чле нам Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі, трэ ба мець 

кні гі, а каб вы даць кні гу, асаб лі ва 

ў дзяр жаў ным вы да вец тве, трэ ба 

мець імя, каб за бяс пе чыць ты раж. 

Атрым лі ва ец ца за мкнё нае ко ла.

Упер шы ню ста ліч ным ад дзя-

лен нем СПБ бы ла пад рых та ва на 

ан та ло гія ма ла дой паэ зіі Бе ла ру сі 

«Мы — ма ла дыя», дзе прад стаў ле-

на 166 паэ таў (укла даль нік Мі хась 

Баш ла коў). Ма ла дым лі та ра та рам 

(да 30 га доў) што год пры су джа ец-

ца лі та ра тур ная прэ мія Мінск ага 

га рад ско га ад дзя лен ня СПБ «Ад-

крыц цё го да». З 2017 го да за сна-

ва ны яшчэ тры лі та ра тур ныя прэ міі 

ў на мі на цы ях «Про за», «Паэ зія» і 

«Дзі ця чая лі та ра ту ра».

Знай сці та лент — па ло ва спра-

вы, трэ ба яго яшчэ пад тры маць. 

Пры СПБ пра цу юць Шко ла юна-

га паэ та і Шко ла юна га пра за-

іка, дзей ні ча юць твор чыя сек цыі, 

пра вод зяц ца се мі на ры для па чы-

на ю чых і ма ла дых лі та ра та раў. 

У ста лі цы ство ра на ка ля 40 лі та ра-

тур ных клу баў, сту дый і гас цёў няў 

для мо ла дзі.

«А якія іск рын кі мы ад кры ва-

ем!!! — хва ліц ца Мі хась Па зня-

коў. — Ма ла дая паэ тэ са Ка ця ры на 

Ма сэ... Пер шая яе кніж ка вый шла, 

ка лі дзяў чын а на ву ча ла ся яшчэ ў 

вось мым кла се мін скай шко лы. 

Ця пер яна ўжо скон чы ла Лінг віс-

тыч ны ўні вер сі тэт, ста ла лаў рэ а-

там не каль кіх лі та ра тур ных прэ-

мій. Ка лі ёй споў ні ла ся 18 га доў, 

пры нес ла да ку мен ты ў Са юз пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі».

ПРА ФОР МУ І ЗМЕСТ
— Ка ця ры на Ма сэ двой чы, на 

чац вёр тым і пя тым кур сах уні вер-

сі тэ та, пра хо дзі ла пе ра клад чыц-

кую прак ты ку ў мас тац ка-лі та ра-

тур ным ча со пі се «Ма ла досць», 

а на да дзе ны мо мант вя дзе ў нас 

аў тар скую руб ры ку «Код паэ зіі: уз-

ла маць нель га ўтой ваць» і рэ гу ляр-

на бя рэ ўдзел у «ма ла до сцеў скіх» 

ім прэ зах, — рас каз вае га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са Свят ла на 

ВО ЦІ НА ВА.

«Ка лі нех та ўра чыс та за яў ляе, 

што паэ зія бы ла пры ду ма ная, каб 

«вы каз ваць ча ла ве чыя эмо цыі», у 

мя не па чы нае тор гац ца во ка. На-

пэў на, ка лі зла дзіць апы тан ку на 

прад мет за дач паэ зіі, гэ ты ўлю бё-

ны ўсі мі стэ рэа тып зой ме пер шае 

мес ца ся род най больш час тых 

ва ры ян таў ад ка зу. І як тут не пры-

га даць Ма ла рмэ з яго ўжо хрэс-

та ма тый ным вы каз ван нем: «Паэ-

зія ро біц ца са слоў, а не з ідэй». 

З гэ та га вы ні ка юць дзве важ ныя 

вы сно вы. Па-пер шае, нель га «на-

ліць» ней кую ідэю або па чуц це ў 

рыт мі за ва на-рыф ма ва ную «па су-

дзі ну» і на зваць гэ та паэ зі яй, — 

раз ва жае ма ла дая паэ тэ са і 

лінг віст Ка ця ры на МА СЭ. — Та-

му што ві но мо жа іс на ваць асоб на 

ад ке лі ха, як і ке ліх ад ві на; ідэя 

мо жа іс на ваць асоб на ад зна ка 

(ха ця і не заў сё ды), а вось змест 

ад фор мы і фор ма ад змес ту ў вер-

шы — пар дон, ні як. Доб рая паэ зія 

па він на пры па да бняц ца тка ні не ў 

бяс шво вас ці яе тэкс ту ры: як дзі-

ця, дзі вя чы ся глад ка сці і не па рыў-

нас ці тка ні ны, не мо жа даць ве ры, 

што яна са тка ная з ты сяч асоб ных 

ні та чак — кож ная на сва ім мес-

цы, — так чы тач му сіць дзі віц ца 

цэль нак рой нас ці паэ тыч на га тво-

ра, не ве ра чы, што ён скла да ец ца 

з асоб ных гу каў і слоў. Ка лі су ад-

но сіць эта лон ную для мя не паэ зію 

з пэў ным ві дам тэкс ты лю, то гэ та 

дак лад на не пэч варк — не са бра-

ная з дзя сят ка ўжо ска ры ста ных 

шмат коў коў дра. Доб рая паэ зія — 

гэ та най тан чэй шы яд ваб, пра які 

не здар ма ка жуць, што ён «са тка-

ны з па вет ра», гэ так жа як верш 

най вы шэй ша га га тун ку са тка ны з 

ці шы ні».

«КЕП СКІ ТЭКСТ — 
ГЭ ТА...»

— Уся на ша што дзён ная ра бо-

та — гэ та ра бо та з мо лад дзю, — 

кан ста туе Свят ла на Во ці на ва і 

за ся родж вае ўва гу на но вай кан-

цэп цыі вы дан ня: «Ма ла досць — 

больш чым ча со піс». Апош няя 

пра ду гледж вае ак тыў нае су пра-

цоў ніц тва са сту дэнц кай аў ды то-

ры яй для рас паў сюдж ван ня ся род 

яе ін фар ма цыі пра маг чы мас ці, 

ство ра ныя «для тых, ка му ёсць 

што ска заць све ту». Ці ка выя тэ-

ма тыч ныя лек цыі і ан ке та ван ні ў 

па пя ро вым і элект рон ным фар ма-

тах да зва ля юць блі жэй зна ё міц ца 

з вы дан нем і смя лей пра яў ляць ся-

бе ў яго кон кур сах і спе цы яль ных 

тэ ма тыч ных пра ек тах. Ад сюль і за-

клік у ан ке це, рас пра ца ва най для 

сту дэн таў: «Ка лі хо чаш быць не 

толь кі чы та чом, але і су ства раль-

ні кам ча со пі са...», і пы тан ні-пра-

па но вы, до сыць не ар ды нар ныя, 

кштал ту: «Уя ві ся бе га лоў рэ дам», 

або: «Кеп скі тэкст — гэ та...», або: 

«Ці іс ну юць для ця бе тэ мы-та бу».

Лі та раль на дня мі ў рам ках 

ХХVІІ Мін скай між на род най кніж най 

вы стаў кі бы лі пад ве дзе ны вы ні кі ўжо 

ІІ ту ра кон кур су бія гра фіч-

ных тво раў «Слаў ная кам па нія: 

рэАNІMАцыя», пры све ча ных бе-

ла рус кім пісь мен ні кам ХІХ ста-

год дзя. Ён ла дзіц ца рэ дак цы яй 

ча со пі са «Ма ла досць» су мес на з 

філ фа кам БДУ пры ін фар ма цый-

най пад трым цы На цы я наль на га 

ін сты ту та аду ка цыі.

Гэ та кон курс мас тац кіх бія гра-

фій пісь мен ні каў ХІХ ста год дзя, с кі-

ра ва ны на па пу ля ры за цыю гіс то рыі 

ай чын най лі та ра ту ры. Кон курс ад-

мет ны най перш тым, што мож на 

вы браць лю бую пер со ну. Ся род 

кры тэ ры яў ацэн кі — не толь кі дак-

лад насць фак таў, праў дзі васць 

дэ та ляў эпо хі і цэ лас насць апо ве-

ду, але і зай маль насць, ары гі наль-

насць, ары ен та ва насць на школь-

ную і сту дэнц кую аў ды то рыі.

У дру гім ту ры на ад рас ар га ні-

за та раў па сту пі лі 32 за яў кі. Уз рост 

удзель ні каў вар' і ра ваў ся ад 14 да 

61 го да. Ся род іх вась мі клас ні ца, 

ас пі рант, ма ла дая ма ма, прад стаў-

ні кі на ву ко ва-да след чыц кай, куль-

тур най і са цы яль най сфер, пе ра-

клад чы кі, жур на ліс ты, рэ дак та ры 

дру ка ва ных СМІ і ін тэр нэт-рэ сур-

саў, вы клад чы кі, сту дэн ты-фі ло-

ла гі, сту дэн ты-гіс то ры кі, сту дэн ты-

юрыс ты. Ін шы мі сло ва мі, слаў ная 

кам па нія...

ІІ тур кон кур су даў паў на вар-

тас ныя тво ры пра та кіх пісь мен-

ні каў ХІХ ста год дзя, як Франц 

Са віч, Ула дзі слаў Сы ра ком ля, 

Вай ніс лаў Са віч-За блоц кі, Він-

цэнт Ду нін-Мар цін ке віч і Кас тусь 

Ка лі ноў скі. Най больш па пу ляр-

ная ака за ла ся асо ба Кас ту ся 

Ка лі ноў ска га — на на пі сан не яго 

бія гра фіі «за мах ну лі ся» аж пяць 

кан кур сан таў. На дру гім мес-

цы — Франц Са віч (бы ло ча ты-

ры за яў кі).

— У ад каз на сваю за яў ку (пер-

со ну) кож ны ўдзель нік атры маў 

«клю чы» — спіс кры ніц у да па мо-

гу, — ка жа Свят ла на Во ці на ва. — 

У кож ным лет нім і во сень скім ну-

ма ры ча со пі са «Ма ла досць» мы 

дру ка ва лі ар ты ку лы пад руб ры кай 

«У пад трым ку». Да та го ж усе ме лі 

пра ва звяр тац ца да ар га ні за та раў па 

лю бую да па мо гу — ад кан суль та цыі 

да па пя рэд ня га пра чы тан ня тво ра.

Свят ла на Во ці на ва анан са ва ла 

но вы кон курс края знаў чых са чы-

нен няў для школь ні каў, па ла жэн-

не аб якім ця пер рас пра цоў ва ец ца 

ра зам з На цы я наль ным ін сты ту там 

аду ка цыі, і за клі ка ла да лу чац ца да 

Рэс пуб лі кан ска га кон кур су лі та ра-

тур най твор час ці сту дэн таў ВНУ 

«Аў то граф-2020», пры све ча на га 

75-й га да ві не Вя лі кай Пе ра мо гі 

і Го ду ма лой ра дзі мы. Ён стар та-

ваў у сту дзе ні.

ВЫ РАС ЛІ 
НА «КЛУМ БЕ»

Ка ця ры на РОЎ ДА — яшчэ 

адзін ма ла ды член Са ю за пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі (пі саць па ча-

ла ў 16 га доў), паэ тэ са, кі раў нік 

клу ба ама та раў мас тац ка га сло ва 

«КЛУм БА» пры БДУ. У 2014 го-

дзе ся род сту дэн таў Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та прай шоў 

лі та ра тур ны кон курс «Сла вян скі 

ка лей да скоп», які атры маў не ча ка-

ны пра цяг. На пер шым схо дзе па эт 

Мі хась Па зня коў уру чыў ма ла дым 

ка ле гам ча со пі сы «Бе лая ве жа», 

дзе ўпер шы ню пуб лі ка ва лі ся іх 

тво ры, — так па чат коў цы атры ма-

лі зва рот ную су вязь, і ка ра ні бу ду-

ча га твор ча га аб' яд нан ня па ча лі 

рас ці ўглыб. А вя до мы пісь мен нік 

стаў яго «хрос ным баць кам».

Ка ця ры на пад крэс лі вае, як 

важ на на тхняц ца су поль ны мі ін-

та рэ са мі. Гэ та яна на зы вае цеп ла-

аб ме нам. Для су час най ма ла дой 

лі та ра ту ры, яе пос пе хаў і перс пек-

тыў важ на ўсё: яна — як ма ла дая 

рас лін ка, якой па трэб ны цеп лы ня, 

свят ло, кло пат і за хап лен не.

Сён ня пе ра важ ная боль шасць 

«клум баў цаў» спра бу е свае сі лы ў 

вер шах і про зе, тым не менш гэ та 

не прос та лі та ра тур нае аб' яд нан-

не, якім мы звы чай на яго ўяў ля ем. 

Яго дзве ры ад чы не ны для тых, хто 

прос та лю біць мас тац кае сло ва, 

спя вае, чы тае вер шы, вы сту пае ў 

ро лі вя ду чых лі та ра тур на-му зыч-

ных ве ча рын, ла дзіць твор чыя кон-

кур сы, а то і прос та пры хо дзіць на 

су стрэ чы і ім прэ зы, каб па слу хаць 

і пад тры маць сва іх сяб роў-ад на-

год каў. Лю дзей пры ваб лі вае тое, 

што «КЛУм БА» ла дзіць ме ра пры-

ем ствы па-за ме жа мі ўні вер сі тэ та: 

прэ зен та цыі, вік та ры ны, су мес ныя 

па езд кі, па хо ды, паэ тыч ныя су-

стрэ чы, вы ступ лен ні...

Усе за ду мы рэа лі зу юц ца па 

прын цы пе «за ха цеў, аб мер ка ваў, 

ажыц ця віў». Нех та пры дум ляе кан-

цэп цыю, ас тат нія да па ма га юць яе 

ўдас ка на ліць і ажыц ця віць. Твор-

чыя по шу кі мо ла дзі ўва саб ля юц ца 

ў роз ных фар ма тах. Так, на прык-

лад, на ра дзіў ся аў тар скі спек такль 

«Пас ля ўся го», пры све ча ны Ган не 

Ахма та вай, ім прэ за па вод ле твор-

час ці Бэ лы Ахма ду лі най.

Мно гія «клум баў цы» ўжо ста-

лі пе ра мож ца мі рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных лі та ра тур ных прэ мій 

і ма юць свае лі та ра тур ныя збор-

ні кі. Сён ня ка лек тыў пра цуе над 

но вым пра ек там — аль ма на хам 

«аБ ДУ ма на». Вы дан не будзе ство-

рана, каб па спра ба ваць свае сі лы 

не толь кі ў якас ці аў та раў, але і ў 

ка рэк тар ска-вы да вец кай ра бо це. 

На яго ста рон ках з'я вяц ца вер шы, 

про за, ка лум ніс ты ка і пе ра кла ды 

ўдзель ні каў аб' яд нан ня і аў та раў-

па чат коў цаў з роз ных фа куль тэ таў 

БДУ. Не здар ма аб рэ ві я ту ра бы ла 

ўпле це на ў наз ву аль ма на ха.

— На ша мо ладзь — вель мі та-

ле на ві тая. Так, ча сам не ха пае фі-

нан са вай пад трым кі, ін шы раз — 

не ха пае ўпэў не нас ці. Ча ла век пі-

ша ў стол, а ён мо жа быць на шмат 

больш та ле на ві ты, чым той, хто 

пі я рыць ся бе ў ін тэр нэ це, — раз-

ва жае Ка ця ры на Роў да. — І мне 

вель мі хо чац ца, каб на ша твор чая 

мо ладзь як ма га час цей вы хо дзі ла 

з рэ жы му ан лайн, хо чац ца жы вых 

су стрэч з пісь мен ні ка мі і паэ та мі, 

больш жы вой лі та ра ту ры.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
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